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Resumo
O presente trabalho constitui uma pesquisa histórico-documental e tem por objetivo
analisar aspectos da vida e da profissão do Diretor da Instrução da província do Rio de
Janeiro, Josino do Nascimento Silva, entre os anos de 1874 e 1885, tendo como fonte de
estudo doze Relatórios da Diretoria da Instrução Pública produzidos por ele e apresentados
anualmente à Assembleia Legislativa da província fluminense. Esses documentos foram
escritos em primeira pessoa descrevendo o “estado da Instrução”, comunicando e propondo
medidas para solucionar os problemas que ele identificava. Ou seja, não são textos
impessoais escritos em nome de uma abstração: Estado. E por isso podem ser considerados,
também, como egodocumentos. Josino é um exemplo de personalidade emblemática no
século XIX, pois, encarnava as características dos homens que ocupavam a estrutura
jurídica, política e administrativa do Império brasileiro. Nesse sentido, um olhar mais
próximo da sua trajetória e uma leitura mais acurada da sua escrita oficial permite uma
maior compreensão do entrecruzamento entre a esfera profissional e a política naquele
período. Ocupar cargos na estrutura política, administrativa e jurídica do Império brasileiro
pressupõe a imbricação entre capital econômico, social e cultural que os indivíduos
possuíam, ou seja, era necessário ter como pano de fundo a teia de relacionamentos
pessoais e de grupo tecida pelos próprios indivíduos. A história de Josino e o lugar social
onde representa os outros e a si mesmo imbricam-se de forma contundente em um pouco
mais de uma década na sua escrita dos Relatórios da Instrução da província fluminense
durante a segunda metade do século XIX. O presente estudo procura recuperar também as
questões centrais de Josino do Nascimento da Silva junto à diretoria da Instrução, a
exemplo, da pouca frequência à escola primária provincial do Rio de Janeiro.
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