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O TEMPO E OS RITMOS DA ESCOLA DO BRASIL DO SÉCULO XIX: UMA 
LEITURA DE “CONTO DE ESCOLA”, DE MACHADO DE ASSIS1 

              Alessandra Maria Moreira Gimenes (Feusp). 

 

 RESUMO 

Este texto discorre sobre a organização do espaço e do tempo da nascente escola do Brasil do 
século XIX, cuja estrutura, controle e disciplina, implicam em um modelo de formação. Como 
fonte documental a obra literária “Conto de escola”, de Machado de Assis. Ambientado em 1840, 
publicado na coletânea Várias Histórias em 1896, “Conto de escola” narra o cotidiano de uma 

sala de aula de primeiras letras do século XIX brasileiro, de onde Pilar, narrador- personagem, 
vive o dilema de decidir-se pelas paredes fechadas da enfadonha escola ou pela liberdade dos 
morros e pelos divertimentos pueris. Entre as árduas lições, o lento caminhar do relógio, as marcas 
espaciais e temporais da escola ressurgem na memória da personagem, inscrevendo-nos fortes 
representações, experiências da educação daquela época.  

PALAVRAS-CHAVE: Tempo escolar, espaço escolar, Literatura, Machado de Assis. 

 

A ESCOLA era na Rua do Costa, um sobradinho de grade de pau. 
O ano era de 1840. Naquele dia – uma segunda-feira, do mês de 
maio - deixei-me estar alguns instantes na Rua da Princesa a ver 
onde iria brincar a manhã. Hesitava entre o morro de S. Diogo e 
o Campo de Sant'Ana, que não era então esse parque atual, 
construção de gentleman, mas um espaço rústico, mais ou menos 
infinito, alastrado de lavadeiras, capim e burros soltos. Morro ou 
campo? Tal era o problema. De repente disse comigo que o 
melhor era a escola. E guiei para a escola. Aqui vai a razão 
(ASSIS, 2004, p.) 

 
 

Nesse início de narrativa, além das informações acerca da localização de onde os 

fatos narrados ocorreram, Pilar informa algo a mais, informa as transformações ocorridas 

ao longo do tempo no espaço predileto para as brincadeiras, o morro de S. Diogo e o 

campo de Sant’Ana, que outrora, em sua época de menino, era um espaço com 

características rurais, mas que então se tornara não somente um espaço urbanizado, mas 

                                                           
1 Este texto é um recorte das reflexões desenvolvidas na tese de doutorado Machado de Assis e a crítica à 
escola de seu tempo: uma ideia de formação nos contos “Um cão de lata ao rabo”, “O programa” e 

“Conto de escola”, defendida em 2014 na linha de pesquisa Linguagem e Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade de São Paulo (Feusp). 
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bairro de elite. Essa transformação do espaço físico destacada pelo narrador revela a 

distância que separa o tempo narrado do tempo vivido e dá a dimensão histórica à 

narrativa. “Históricos eles também, o espaço e o tempo escolares foram sendo produzidos 

diferenciadamente ao longo da nossa história da educação” (FARIA FILHO; VIDAL, 

2000, p. 20). 

Tempo e espaço escolares não são neutros ao ensino, ao contrário, constituem um 

conjunto de manifestações culturais representativas das ideologias, de concepções de 

educação e de suas práticas, “como pedagogias, tanto o espaço quanto o tempo escolar 

ensinam, permitindo a interiorização de comportamentos e de representações sociais” 

(FARIA FILHO; VIDAL, 2000, p. 20). 

Neste texto, discorremos acerca da constituição do espaço da escola primária na 

Rio de Janeiro do século XIX, tendo como fonte de investigação e de análise a obra 

literária “Conto de escola”, de Machado de Assis. Ao lermos a obra, travamos um diálogo 

com o texto e sua época, bem como com outras fontes que abordam a temática. 

Pretendemos demonstrar que “Conto de escola”, apresenta a questão do tempo e do 

espaço escolar de duas maneiras. A primeira delas, trata da constituição do espaço 

destinado ao ensino e se insere nas chamadas "escolas de improviso"2, para lidarmos com 

esta questão, acompanhamos, ainda que de forma breve, parte dos debates que se travaram 

na capital do Império, a partir de 1840, período em que é ambientado "Conto de escola". 

A segunda apresenta o tempo do ensino, no espaço da sala de aula, seu aspecto físico, 

como a disposição das carteiras, o espaço de atuação do professor e os métodos 

pedagógicos do ensino do Brasil do século XIX.  

Concebemos "tempo" à maneira de Norbert Elias, para quem "tempo" e "espaço", 

são “símbolos conceituais de tipos específicos de atividades sociais e institucionais" 

(ELIAS, 1984, p. 80) e "toda mudança no espaço é uma mudança no tempo" (ELIAS, 

1984, p. 81). Desta forma, o tempo é instrumento que integra, normatiza a vida dos 

sujeitos e representa sua cultura, seus valores, "o tempo é algo que se desenvolveu em 

                                                           
2 Os autores Luciano Mendes de Faria Filho e Diana Gonçalves Vidal, no artigo Os tempos e os espaços 
escolares no processo de institucionalização da escola primária no Brasil, nomeiam de escolas de 
improviso, o ensino realizado sobretudo, em meados dos séculos XVIII e XIX, em espaços improvisados, 
tais como: igrejas, sacristias, lojas maçônicas, etc.  
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relação a determinadas intenções e tarefas específicas dos homens" (ELIAS, 1984, p.13). 

Assim, a análise de questões concernentes aos espaços e tempos escolares, de métodos e 

estratégias pedagógicas, nos possibilita questionar o processo histórico de sua 

constituição e o aprendizado das múltiplas possibilidades do "fazer-se da escola e de seus 

sujeitos" (FILHO; VIDAL, 2000, p. 21). 

A personagem Pilar, uma criança da classe popular, representa, de fato, as crianças 

pobres que começavam a frequentar a escola, como parte de um projeto de instrução 

pública que percebia na educação elementar das classes populares uma maneira de 

civilização e de construção da nação. É o que destaca Cynthia Greive Veiga no artigo 

intitulado “Tensões entre violência e pacificação nas relações de alunos e professores na 

institucionalização da escola pública elementar. Brasil, século XIX”: 

No período imperial e mesmo com a república a difusão da instrução 
pública elementar se apresenta como condição mesma de realização de 
uma nação. Portanto, a instrução elementar gratuita foi estabelecida 
como direito do cidadão, tal qual rege a Constituição de 1824, e como 
dever dos pais ou responsáveis em fornecê-la para seus filhos (VEIGA, 
2009, p. 90). 

E, o direito à educação, esteve na pauta das reivindicações populares oitocentistas, 

ainda que em movimentos localizados, é o que José Carlos Peixoto de Campos (2006), 

desenvolve no artigo “A Reivindicação por escola pública na Corte Imperial: 

requerimentos e abaixo-assinados como instrumento de luta por instrução pública”. De 

acordo com Campos (2006), a população da corte nas localidades urbanas e suburbanas 

valeu-se de ofícios, pedidos e abaixo-assinados para requerer escola para seus filhos. 

Estes documentos remontam ao ano de 1832, como este ofício encaminhado à Câmara 

Municipal em 30 de março de 1883, reivindicando a contratação de um professor para a 

Freguesia Santo Antônio: 

 
    Sezinando Desiderio da Silveira Peçanha oferece seus serviços 
pedagógicos “para a educação de Mininos pobres d’aquela Freguesia 

e como o suplicante se acha desamparado [...] sem emprego [...] 
promete desempenhar o seu carater na educação dos mininos” 

(AGCRJ apud CAMPOS, 2006, p.5). 
 

Em 30 de março do ano 1883, o Fiscal Francisco de Paula Ribeiro, responde ao 

ofício, confirmando a inexistência de uma escola primária na região, mas, que no ano de 
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1832 havia uma aula particular “na qual só tinha cinco ou seis alunos”, além de 

recomendar que era “assaz precizo” duas escolas na Freguesia (CAMPOS apud 

AGCRJ, 2006, p.5) 

Observamos no relato do autor a estrutura da escola, lembremos que se trata da 

nascente escola, que, embora figurasse em projeto projetos de lei desde o início do 

oitocentos, na prática demorou a chegar a todas as camadas da população.  Tereza 

Fachada Levy Cardoso (2003) ressalta que neste período 1833: 

    A escola era uma unidade de ensino com um professor. O termo 
escola era utilizado com o mesmo sentido de cadeira, ou seja, uma 
aula régia de gramática latina ou uma aula de primeiras letras 
correspondia, cada uma, a uma cadeira específica, o que representava 
uma unidade escolar, uma escola. Cada aluno frequentava as aulas que 
quisesse, não havendo articulação entre as mesmas. As aulas eram 
dadas na casa do próprio professor e apenas eventualmente aproveitou-
se um prédio anteriormente ocupado pelos jesuítas ou outro tipo de 
convento para local de ensino. Assim, não era preciso haver um 
edifício escolar para que a escola existisse (CARDOSO, 2003, p.201). 

 

Em meio à agitação pública promovida pelas tentativas de antecipação da 

maioridade de D.Pedro estavam as necessidades e reivindicações da Educação, entre elas 

a necessidade da criação de espaços específicos para o funcionamento das escolas e não 

mais em casas de professores, o que só ocorreria no final do século XIX. 

 

   Entretanto, na década de 1840, a necessidade de se erguerem prédios 
públicos escolares já aparecia em manifestações de autoridades, como 
por exemplo, do ministro Araújo Viana, para quem a conjuntura 
política da Maioridade não permitia ao governo dar a devida atenção 
ao problema do ensino, mas reconhecia que “além do regulamento, um 

dos primeiros passos a dar é levantar planos e fazer orçamentos de 
edifícios escolares, ao menos nas freguesias da cidade do Rio de 
Janeiro”. Três anos depois, o mesmo ministro afirmava que “as plantas 

para os edifícios escolares acham-se prontas com os respectivos 
orçamentos e a designação dos lugares onde devem levantar os 
sobreditos edifícios nas quatro freguesias mais centrais da cidade” 

(MOACYR apud. CARDOSO, 2003, p.202). 
 
No ano de 1840, encontramos reivindicações por escolas públicas de primeiras 

letras. A população passa a lutar não somente pela instrução dos meninos, mas já 

encontramos alguns prenúncios de luta pela instrução feminina. Em 20 de setembro de 

1840, Miguel Marques da Rocha dirige uma carta à Câmara Municipal: 
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   Diz Miguel Marques da Rocha, Cidadão Brasileiro, morador no 6º 
Quarteirão do 2º Districto da Freguesia do Engenho Velho, que me por 
si, e por seos concidadãos constantes o requerimento incluso, e nelle 
assignados accolhido a proteção do parágrafo* 32 do artigo 179 da 
Constituição do Império, e a Ley de 15 de outubro de 1827 que manda 
criar escholas de instrução primaria nos logares onde ha população 
vantajoza, e vendo que neste sítio já se acha criada a eschola de 
meninos, ficando todavia sem participarem por ora do mesmo indulto 
as meninas do referido sítio com todo o respeito supplica a V.V.S.S. a 
Graça de requisitarem de S.M.I. a criação da Cadeira de meninas de S. 
Christovão na forma da referida Ley, único manancial necessario a 
estas avultadas jovens que athe o presente lhes tem faltado este recurso. 
O supplicante deposita sua esperança na justiça de sua causa, que será 
protegida por VV.S Sabem da instrucção de suas Filhas Pa. VVSS se 
Digneassim o (AGCRJ apud CAMPOS, 2006, p.7). 

 
 
De acordo com Campos, este abaixo-assinado, que reuniu vinte e três assinaturas 

pode ter contribuído para a instalação de uma escola de primeiras letras na Freguesia de 

São Christovão, na década de 1870. Como é possível perceber a população da cidade do 

Rio de Janeiro, sede do Império ainda que em casos isolados, soube reivindicar o direito 

à escola. Segundo Campos, essas reivindicações podem ser encontradas ao longo de todo 

o período imperial. “Conto de escola” trata de questões muito atuais em sua época, 

podendo constituir-se em uma crítica à nascente Educação e à escola nacional, que mesmo 

diante de tantos prenúncios de mudanças, apresenta-se no conto pintada com velhos 

matizes. Ao menos é o que percebemos na escola, um professor autoritário, distraído com 

as páginas de um jornal, enquanto as crianças na sala de aula tentam realizar as lições por 

si próprias ou por outros meios. 

 

"Conto de escola" 

 

Pilar, sem falsa modéstia, descreve-se como “dos mais adiantados da escola; e dos 

mais inteligentes. Não era “pálido nem mofino: tinha boas cores e músculos de ferro” 

(ASSIS, 2004, p. 98). Nas atividades escolares tinha sempre bom desempenho. Na lição 

de escrita, por exemplo, acabava sempre antes de todos, mas deixava-se estar “a recortar 

narizes no papel ou na tábua, ocupação sem nobreza nem espiritualidade, mas em todo 

caso ingênua” (ASSIS, 2004, p. 98). 
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Entediado com o ambiente e também com as atividades da rotina escolar, que 

acabava sempre antes dos demais alunos, Pilar buscava distrair-se caricaturando a 

imagem de mestre Policarpo em várias expressões. No dia rememorado não foi diferente, 

conta o narrador que passou a reproduzir na tábua cinco, talvez seis feições, a 

interrogativa, a admirativa etc. Enquanto se divertia, os outros alunos foram terminando 

a lição, e ele não teve outra opção senão entregar a sua também.  

Era menino inteligente, mas não gostava da escola, com suas paredes fechadas e 

árduas lições. Segundo Veiga (2009, p. 90-91), “diferentes fatores concorriam para a 

predominância de uma pedagogia rude, caracterizada pela violência dos adultos contra as 

crianças”. Essa característica reforçava a negação da escola e de seus ensinamentos por 

parte das crianças, sentimento que também era o de Pilar, que arrependido pela escolha 

da escola e se sentido aprisionado, lamenta-se, rememorando os espaços de liberdade e 

das brincadeiras infantis – os morros, os campos, a praia. O menino via por entre as 

vidraças da escola, “no claro azul do céu, por cima do Morro do Livramento, um papagaio 

de papel, alto e largo, preso de uma corda imensa, que bojava no ar, uma coisa soberba” 

(ASSIS, 2004, p. 98). E ele, na escola, obrigado a permanecer sentado, desconfortável e 

agarrado ao livro de leitura. 

Ao dissertar acerca da disciplinarização dos corpos e da “microfísica do poder”, 

Foucault revela técnicas minuciosas de controle até mesmo do corpo do indivíduo, 

esclarecendo que o poder não é algo apenas pertencente às instituições de comando, aos 

governos, ou algo imposto de cima para baixo. Ao contrário, está presente nas relações 

humanas como um todo, materializando-se e se constituindo no interior de cada 

instituição da sociedade. A organização escolar, instaurada a partir do século XVIII e que 

ganha força em meados do XIX, serve a propósitos nítidos e bem definidos. “Nessa 

grande tradição da eminência do detalhe viriam se localizar, sem dificuldade, todas as 

meticulosidades da educação cristã, da pedagogia escolar ou militar, de todas as formas, 

finalmente, de treinamento” (FOUCAULT, 2004, p. 119). 

Pouco a pouco – mas principalmente depois de 1762 – o espaço escolar 
se desdobra; a classe torna-se homogênea, ela agora só se compõe de 
elementos individuais que vêm se colocar uns ao lado dos outros sob os 
olhares do mestre. A ordenação por fileiras, no século XVIII, começa a 
definir a grande forma de repartição dos indivíduos na ordem escolar 
(FOUCAULT, 2004, p. 125). 
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A forma de disciplinar a disposição das carteiras servia também para vigiar: o 

mestre, ao centro e em local mais elevado, conseguia ver todos os alunos presentes na 

escola, controlar seus atos, a realização das lições. A disciplina é um instrumento de 

organização e de exercício do poder; na escola intentava formar cidadãos que aceitassem 

e que também funcionassem como reprodutores de tal estrutura. “As disciplinas fabricam 

indivíduos” (FOUCAULT, 2004, p. 126), produzindo-lhes diferentes identidades e 

lugares, deixando-os mais atingíveis à ação do poder.  

A organização de um espaço serial foi uma das grandes modificações 
técnicas do ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional 
(um aluno que trabalha alguns minutos com o professor, enquanto fica 
ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão esperando). 
Determinando lugares individuais tornou possível o controle de cada 
um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma nova economia 
do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma 
máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de 
recompensar (FOUCAULT, 2004, p. 125).  

Pilar é interrompido pelo colega Raimundo, criança com grande dificuldade com 

os conteúdos escolares, e sem conseguir resolver um difícil ponto da lição de sintaxe, 

incita Pilar a aceitar um negócio. 

Em seguida propôs-me um negócio, uma troca de serviços; ele me daria 
a moeda, eu lhe explicaria um ponto da lição de sintaxe. Não conseguira 
reter nada do livro, e estava com medo do pai. E concluía a proposta 
esfregando a pratinha nos joelhos... (ASSIS, 2004, p. 100). 

O conto machadiano apresenta as formas de controle de que fala Foucault, 

representando com realismo como se processavam naquele século XIX as relações 

escolares. As fileiras elencadas por ordem de aprendizagem, graus de dificuldade, por 

idade: “lugares determinados se definem para satisfazer não só a necessidade de vigiar, 

de romper as comunicações perigosas, mas também de criar um espaço útil” 

(FOUCAULT, 2004, p. 125). Curvelo, personagem de extrema importância para a crítica 

elaborada pelo conto, olhava para Raimundo desconfiado; era mais velho que os demais 

e provavelmente sentava-se no final da fileira, atrás de Pilar e de Raimundo, portanto em 

um ponto estratégico para vigiar os colegas. “De repente, olhei para o Curvelo e 

estremeci; tinha os olhos em nós”, informa Pilar, e continua: “mas daí a pouco, voltando-

me outra vez para ele, achei-o do mesmo modo, com o mesmo ar, acrescendo que entrava 
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a remexer-se no banco, impaciente” (ASSIS, 2004, p. 101). No método Lancaster, 

implantado nas escolas europeias no início do século XIX e que se difundiria por toda a 

América, funcionava um mecanismo que se tornou cada vez mais complexo, 

Confiaram-se primeiro aos alunos mais velhos tarefas de simples 
fiscalização, depois de controle do trabalho, em seguida, de ensino; e 
então, no fim das contas, todo o tempo de todos os alunos estava 
ocupado seja ensinando seja aprendendo. A escola torna-se um aparelho 
de aprender onde cada aluno, cada nível e cada momento, se estão 
combinados como deve ser, são permanentemente utilizados no 
processo geral de ensino (FOUCAULT, 2004, p. 138-139). 

Os fatos narrados em “Conto de escola” passaram-se na primeira metade do século 

XIX, no ano de 1840; Curvelo bem poderia ocupar a tarefa de fiscalizar, a mando do 

mestre, os demais colegas. Isso explicaria o medo que os outros alunos sentiam dele 

dentro do ambiente da escola, além de ser para ele que se voltaram os olhares de 

Raimundo e Pilar nos instantes que antecederam o acordo entre eles estabelecido. O 

domínio do espaço e a disciplinarização dos corpos – na disposição dos alunos em fileiras 

perante os olhos do mestre e no controle do tempo mediante o relógio, são também outro 

instrumento de controle que regulava as atividades desenvolvidas e que, para os alunos, 

tornava a escola enfadonha. “A divisão do tempo torna-se cada vez mais esmiuçante; as 

atividades são cercadas o mais possível por ordens a que se tem que responder 

imediatamente” (FOUCAULT, 2004, p. 126).  

Além dos olhares de Curvelo, as crianças tinham medo de mestre Policarpo, que 

também fitava os dois meninos, ação corriqueira, pois como era tanto mais severo com o 

filho Raimundo do que com os outros alunos, o mestre “buscava-o muitas vezes com os 

olhos, para trazê-lo mais aperreado”. A resposta de Pilar foi momentaneamente 

interrompida, pois como ele próprio relata, os dois (ele e Raimundo) eram finos e, 

disfarçando, voltaram-se ambos para o livro de leitura. Enfim, cansou o mestre de vigiar 

as crianças e retornou às folhas de seu jornal, lendo-as “devagar, mastigando as ideias e 

as paixões” (ASSIS, 2004, p. 99). A cautela dos alunos devia-se ao medo dos castigos 

aplicados àqueles flagrados em ações consideradas impróprias. Para eles, o pior que o 

mestre Policarpo podia ter era a palmatória: “E essa lá estava, pendurada do portal da 

janela, à direita, com os seus cinco olhos do diabo. Era só levantar a mão, despendurá-la 

e brandi-la, com a força do costume, que não era pouca” (ASSIS, 2004, p. 99). 

6223

Ana
Pencil



9 
 
 

 

A fala de Pilar indica que ele já havia experimentado em outra ocasião os 

doloridos efeitos de um tal castigo, talvez por isso tenha sentido uma “sensação esquisita”, 

tanto a troca de lição por dinheiro lhe pareceu imprópria, contudo, foi seduzido pelo 

reluzir da bela pratinha, ele, menino pobre, que quase sempre não trazia nada no bolso. 

Não queria recebê-la e ao mesmo tempo custava a recusá-la. O impasse termina com o 

aceite de Pilar. Mestre Policarpo, que até então não parecia atentar para o que ocorria em 

sua sala, exceto nas vezes em que procurava o filho, pois que lia as folhas dos jornais 

página por página, é inteirado do fato por Curvelo, cuja delação não é dramatizada, apenas 

suposta por Pilar. Ao não dar voz própria para aquele que delata, há a representação da 

delação feita por subterfúgio, às escondidas, o que no conto aparece moralmente 

reprovável. As duas crianças são punidas com doze golpes da terrível palmatória: 

“Estendi-lhe a mão direita, depois a esquerda, e fui recebendo os bolos uns por cima dos 

outros, até completar doze, que me deixaram as palmas vermelhas e inchadas” (ASSIS, 

2004, p. 102). 

Cynthia Veiga observa que embora os castigos físicos fossem práticas da época, 

prescritos pelo método de Lancaster, orientados pela lei imperial de 15 de outubro de 

1827 – que regulamentava a criação de escolas nas províncias do Império –, havia um 

limite para o uso e aplicação dos instrumentos, entre eles a palmatória. Esta devia ser 

“utilizada apenas pelo mestre e para bater ‘somente’ na palma da mão esquerda com dois 

ou três golpes no máximo” (VEIGA, 2009, p. 87). Não é o que informa Pilar, que levara 

juntamente com o colega Raimundo doze golpes e em ambas as mãos, o que torna a cena 

ainda mais impressionante, humilhante e vexatória para os dois meninos, como também 

para os que assistiram ao castigo, até mesmo o delator Curvelo. Além da punição física, 

houve a punição moral, pois que a cena foi acompanhada de mais um sermão do mestre, 

na verdade uma série de insultos.  

Acabou, pregou-nos outro sermão. Chamou-nos sem-vergonhas, 
desaforados, e jurou que se repetíssemos o negócio apanharíamos tal 
castigo que nos havia de lembrar para todo o sempre. E exclamava: 
Porcalhões! tratantes! faltos de brio! (ASSIS, 2004, p. 103). 

Indignação ou sadismo do mestre? Recolhendo-se a seu banco aos soluços 

“fustigado pelos impropérios” de mestre Policarpo, envergonhado, cabisbaixo, o menino 

não encarava os demais alunos, mas sentia os seus olhares enfatizando que o medo reinava 
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em meio a todos, mesmo em Curvelo. Note-se que Pilar declara ter ficado “fustigado” 

não com o castigo físico, mas como os “impropérios” do mestre. O tom agressivo das 

palavras feriu mais do que os doze bolos da palmatória. A palavra também tem um forte 

poder coercitivo nesse conto e é usada pelo mestre para incutir preceitos morais.  

Nas regras lassalistas a correção era tida como um meio pedagógico 
valioso, sendo possíveis punições através de palavras e de penitências 
e pelo uso de instrumentos como a férula, o chicote ou a disciplina, mas 
também por penitências (VEIGA, 2009, p. 87). 

Mestre Policarpo, em seu papel de educador, formador de cidadãos, pune os 

alunos com a terrível palmatória no intuito de lhes incutir um preceito moral, fazer que 

os meninos reproduzissem condutas socialmente aceitas. Para tanto, além do castigo 

físico, o mestre utilizou-se de um sermão, com palavras duras, severas, descabidas para 

um educador da atualidade, mas condizentes com a realidade imposta pelas tradições 

culturais do Brasil do século XIX. A vergonha, o vexame, a exposição perante os demais 

colegas, tudo era considerado método pedagógico para o ensino do que parecia mais 

importante – a moral. O método era considerado eficaz porque punia os transgressores e 

servia de exemplo aos demais alunos, supostamente evitando reincidências. 

Além do vexame, Pilar perdeu a pratinha, que o mestre no auge de sua raiva 

arremessou pela janela. Enraivecido, Pilar jura “quebrar a cara” do delator Curvelo, que 

escapa por uma rua vizinha à da escola. Na manhã seguinte, ao rumar para a escola, com 

a intenção de recuperar a pratinha, o menino é surpreendido pelo batalhão de fuzileiros 

navais. “Eu senti uma comichão nos pés”, diz o narrador, “e tive ímpeto de ir atrás deles. 

Já lhes disse: o dia estava lindo, e depois o tambor...” (ASSIS, 2004, p. 104). 

Pilar não foi à escola, acompanhou os fuzileiros passando a manhã a brincar, na 

praia da Gamboa. Contudo, ao findar da história o narrador informa o aprendizado 

adquirido no dia anterior: “E contudo a pratinha era bonita e foram eles, Raimundo e 

Curvelo, que me deram o primeiro conhecimento, um da corrupção, outro da delação; 

mas o diabo do tambor...” (ASSIS, 2004, p. 104).  

Os espaços de liberdade e de brincadeiras, ainda mais atraentes aos sons dos 

rufos do tambor dos fuzileiros, vencem o das paredes fechadas da escola com suas 

árduas lições, contudo, o aprendizado dado pelas relações estabelecidas no espaço da 
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escola, deixariam marcas profundas na formação de Pilar e que o acompanhariam por 

toda a vida. 
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