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Introdução  

Este trabalho é resultante de estudos vinculados ao Grupo de Pesquisa História da Educação 
da Paraíba Imperial, abrigado no Diretório do CNPq “Ensino de História e Saberes Históricos” e à 
Linha de Pesquisa de mesma denominação do Programa de Pós-Graduação em História - UFPB. 
Tem como objetivo analisar alguns aspectos relativos às ações no campo instrucional que foram 
tecidas ao longo dos primeiros anos logo após a instauração do Segundo Reinado, em 1840, 
quando foi deflagrado o “golpe da Maioridade” e D. Pedro II passou, formalmente, a ocupar o 
trono brasileiro. Esse acontecimento marcou o início de um novo momento na história brasileira 
redundando em desdobramentos políticos, econômicos, sociais, culturais e, mais particularmente, 
educacionais. A segunda referência é marcada pela publicação do Regulamento de 11 de março 
de 1852, que destinado à normatização da instrução pública e particular, passou a ser 
freqüentemente referenciado em boa parte das leis e decretos que foram publicadas na Província 
da Parahyba do Norte1. Assim posto, o interstício do nosso estudo, desenvolvemos a nossa 
análise sobre a longa tessitura que foi sendo elaborada objetivando identificar como se processou 
a organização do Estado monárquico a partir dos aspectos relativos à instrução pública e 
particular. Essa instância de ação do poder institucionalizado colaborou, indiscutivelmente, com o 
processo de consolidação da nação imperial brasileira2.  

Esse período é analisado na perspectiva de que a partir de meados do oitocentos a instrução 
pública e particular passou a ser alvo de maior disciplinamento e ordenamento uma vez que os 
principais agentes instrucionais ─ os professores/as ─ passaram a ser, mais sistematicamente, 
controlados e inspecionados pelo poder público instituído, acerca de seus “comportamentos”. No 
entanto, aos professores também fora delegado o papel de difundir, no contexto da sala de aula, 
práticas ordenadoras presentes nas relações sociais mais amplas, visando à tranqüilidade pública 
e a estabilidade política através de severas normas e regras de conduta na permanente 
construção de representações e significados sociais “ensinadas” aos alunos nas escolas de 
primeiras letras (cadeiras isoladas) e no Lyceu Parahybano. 

Trataremos as nossas questões à luz dos referenciais interpretativos propugnados por 
Hobsbawm3 e Thompson 4. Para analisarmos esse período utilizamos como fontes os discursos, 
exposições e relatórios elaborados pelos presidentes da província e encaminhados à Assembléia 
Legislativa, os relatórios dos diretores da instrução pública/particular dirigidos aos presidentes da 
província, correspondências oficiais emitidas pelas instâncias municipais (termos), além da 
legislação que foi produzida no período em estudo.  No que se refere a este último tipo de fonte 
Faria Filho5 nos chama atenção que a utilização da legislação educacional seja escolar ou não, 
tem sido utilizada pelos historiadores da educação na perspectiva de entender as estratégias 
adotadas pelo poder estatal objetivando dar ordenamento jurídico a partir do controle e da 
formalização de práticas antigas ou novas. Há, também, um entendimento que a legislação é 
expressão ideológica das camadas dominantes. Todavia, salienta ainda, o mesmo autor, que para 
além do ordenamento jurídico a legislação oferece aos historiadores outras dimensões, tais como 
as relativas à linguagem e a prática social, isto é, como práticas ordenadoras das relações sociais 
e como expressões e construções das relações e lutas sociais. Baseando-nos na conjugação das 
perspectivas do ordenamento jurídico e da prática social é que trataremos alguns aspectos 
relativos à conjuntura política que teceram as normatizações, visando o fortalecimento do Império 
brasileiro tomando a província paraibana como referência. 
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Ordenamento administrativo da instrução pública e particular paraibana 

A partir do cotejamento da documentação produzida pelos gestores provinciais da Parahyba do 
Norte, na primeira década do Segundo Reinado, percebemos a grande preocupação em dar 
continuidade ao processo de ordenamento e controle a partir da normatização e organização da 
instrução pública e particular, que fora iniciada no final da década de 18206. 

Em 1840, por exemplo, foi publicada uma normatização específica sobre os salários, 
gratificações e o tempo mínimo de vinte anos, necessário para o professorado se aposentar. O 
estímulo para a sua permanência em sala de aula viria com gratificações caso desejasse 
continuar lecionando com a gratificação de um terço do ordenado. Caso chegassem aos trintas 
anos receberiam mais um quarto sobre o salário e todo o ordenado dobrado caso o professor se 
aposentasse aos quarenta anos de docência7.  

O controle do Estado sobre a instrução também se estendia ao funcionamento das escolas 
particulares, tanto do ponto vista moral em relação aos seus professores, quanto do próprio 
funcionamento da escola que teria que receber a permissão dos órgãos públicos competentes. 
Dependendo do grau de indisciplina ou de falta da “boa conduta moral” os professores ou 
professoras poderiam receber advertências e em casos mais graves à proibição de suas 
atividades como lentes. Em 1846, o professor José Feliciano Dias da Costa, que tinha um 
‘collegio’ particular de meninos e meninas na povoação do Sabão, foi punido duramente por ter 
desrespeitado alguns dos preceitos estabelecidos pela legislação vigente ou pelo descumprimento 
de códigos de civilidade socialmente aceitos. Assim sendo, a sua Magestade o Imperador remeteu 
comunicado aos presidentes provinciais que informassem a todas  

as autoridades policiais em todas as partes dessa Província [Parahyba do Norte] 
afim de que jamais consintão que o dito José Feliciano Dias da Costa abra Collegio 
Casa de Educação ou qualquer outro estabelecimento, seja com que título for, onde 
houver passo aluno educados ou titulandos, que sua guarda ou direção estejam 
confiados, devendo as referidas autoridades, no caso de infração do termo, proceder 
logo contra o mencionado José Feliciano pela maneira ali indicada.8  

Outros casos de demissões ocorreram, em 1848 e em 1850. No primeiro, tratava-se da 
professora da Villa de Piancó por ter apresentado “irregularidades de conduta.” O segundo refere-
se ao professor interino da cidade da Jococa (atual cidade do Conde), que segundo Presidente da 
Província “desempenhava mal as funcções” do cargo de professor9.  

Entretanto, o ordenamento mais importante do período em estudo é o Regulamento de 15 de 
janeiro de 184910. Nele foram criados os cargos de Diretor Geral da Instrução Pública e o de 
Comissários da Instrução Pública. Entre outras atribuições caberia ao Diretor Geral “inspecionar 
todo e qualquer estabelecimento de instrução, assim como todas as aulas públicas provinciais, ou 
sejam seus professores providos pelo governo, ou sejam particulares”11. Quanto aos Comissários 
caberia “inspecionar a instrução em seu município e conhecer do comportamento dos professores, 
dando, de tudo conta ao Diretor Geral, ficando a cargo dos mesmos atestar a residência dos 
professores para haverem seus ordenados, rubricados e atestado pelo Diretor Geral”12. 

No que concerne às “aulas públicas dos particulares” ficavam as mesmas sujeitas à mesma 
inspeção, que fosse realizada nas aulas nacionais tendo a autoridade competente, caso fosse 
necessário, o poder de fechar a escola ou estabelecimento13. Aspecto esse que apenas veio 
ratificar, em nível provincial, uma prática do poder imperial instituído, conforme verificamos a partir 
das punições que foram imputadas em relação ao ‘colégio’ do professor José Feliciano.  

É significativo registrar que no referido Regulamento encontramos indícios que os legisladores 
e gestores da Província da Parahyba do Norte apontavam para uma organização que tivesse 
caráter nacional (aulas nacionais), isto é, uma certa padronização da estrutura escolar pública e 
particular, além, dos conteúdos e métodos que deveriam ser seguidos em todas as escolas do 
império.  

As ações desenvolvidas nas cadeiras isoladas e nas escolas secundárias, isto é, “de todos os 
estabelecimento de instrução e aulas da Província” deveriam ser acompanhadas e avaliadas 
anualmente tanto pelo executivo quanto pelo legislativo a partir de “relatórios circunstanciados”14. 
Esse aspecto reitera uma prática administrativa que já havia sido implantada desde 1837, data 
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que temos notícia acerca do primeiro relatório que fora encaminhado pelo presidente da província 
à Assembléia Legislativa. Nesse sentido, como mencionado anteriormente, o controle sobre a 
quantidade e o funcionamento das escolas particulares aparecem registrado nos relatórios oficiais, 
as vezes de forma mais precisa as vezes vagamente, como por exemplo, o registro ocorrido no 
relatório de 1850: “Existem n’esta Capital algumas outras escolas particulares de meninos, e 
meninas, e todas bem dirigidas e frequentadas”.  Todavia, esses mesmos documentos nos dão 
fortes indícios de que ocorreu um crescimento de escolas particulares na Parahyba do Norte, no 
final da década de1840 e nos primeiros anos da década de 1850. Assim, em 1848, existiam 03 
escolas particulares para meninos e 04 para meninas. Quatro anos depois, isto é, em 1852, já 
existiam 12 escolas particulares freqüentadas por 94 alunos e 17 por meninas15. 

Para além desse tipo de controle a regulamentação destinada ao ordenamento relativo às 
atribuições que o Estado deveria exercer, enquanto estrutura de poder, também regular as 
matérias e métodos que deveriam ser adotados pelos professores nas aulas públicas e 
particulares. As matérias e os métodos que deveriam ser adotados pelas escolas públicas e 
particulares não foram explicitados no primeiro regulamento de 1849, o que podemos verificar no 
segundo, isto é, no de 20 de janeiro do mesmo ano. 

Na verdade o que podemos verificar é que no segundo Regulamento foi ampliado o controle do 
Estado sobre os alunos e, principalmente, sobre o professorado. A reafirmação cultural da 
tradição, da boa conduta moral, e do comportamento social ‘civilizado’ são descritos 
minuciosamente. O ordenamento social deveria se efetivar pelo controle dos comportamentos e 
das atitudes dos alunos que ultrapassavam, inclusive, os limites físicos da escola. O papel público 
da escola entendia-se até a soleira do espaço doméstico: 

Na saída os discípulos se dividem segundo o quarteirão que habitam, estas divisões 
saem umas depois das outras debaixo da inspeção de um discípulo chamado 
condutor, e só se separarão quando cada um chegar em casa.16 

Cury17 ao analisar os métodos de ensino e as formas de controle sobre o cotidiano escolar na 
instrução pública da Parahyba do Norte (1835-1864), destaca que havia um rigoroso controle do 
tempo escolar, chegando a ditar: “as regras para os horários apropriados para lazer, leitura, 
descanso, refeições, orações e estudos. (...) O controle do tempo escolar foi utilizado como 
mecanismo de punição ou recompensa no interior das normas disciplinares muito rigorosas à 
época”. 

Outro ordenamento social e cultural assentado na tradição se refere à questão do cuidado com 
espírito, com a fé e as verdades da religião, ministrando uma educação cristã católica. A influência 
da Igreja Católica, no âmbito da instrução pública e particular, é evidenciada em diversos 
dispositivos do regimento e abrangem múltiplos aspectos, tais como: símbolo de respeito e 
hierarquia de poder, disciplina, recompensa, instrução moral e conteúdos de leitura e escrita a 
serem ensinados pelos professores. Observemos alguns deles: 

Em frente dos meninos, na escola, haverá uma Imagem de Cristo e o retrato de S. 
M. Imperial.(...) 
Quando reunidos, os discípulos se põem de joelhos a um sinal dado e principiarão 
as rezas prescritas para o princípio de cada classe, o professor terá o cuidado de 
mandar que cada discípulo alternativamente tire as rezas em voz alta. Também 
haverá rezas no fim das classes. (...) 
No domingo pela manhã quando os alunos se tiverem reunidos para a missa o 
professor lera o registro das recompensas. (...) 
Antes e depois de cada aula, põe os discípulos de joelhos e um deles, ou o 
professor tira em altas vozes as rezas do costume.(...) 
Em todas as divisões, a instrução moral e religiosa ocupará o primeiro lugar. 
Deve-se aprender diariamente alguma parte da Sagrada Escritura. 
Os professores darão particular atenção ao progresso dos discípulos na instrução 
religiosa, aproveitarão toda a ocasião de ensinar-lhe o que devem a Deus, ao 
Soberano. (...) 
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A instrução moral e religiosa consistirá no ensino da história santa: Velho e Novo 
Testamento.(...)  
Os tratados de escrita não devem conter se não coisas úteis aos discípulos, bem 
como os dogmas e os preceitos da religião, as regras mais essenciais da moral. (...) 
Catecismo. O professor se esmerará, particularmente, no ensino do catecismo; não 
se contentará com explicar-lhes o texto, mas procurará faze-lo entender, o que deixa 
supor, que ele mesmo em se penetrar dos dogmas e princípios da religião.18 

Em outro trabalho Cury 19 analisa que a legislação referente à instrução pública associava o 
“mundo religioso ao mundo da aprendizagem”, destacando ainda a “tentativa de retirar do espaço 
doméstico e das famílias a exclusividade do zelo pela educação religiosa”.  A influência da Igreja 
Católica não se restringia apenas em preservar e difundir os preceitos religiosos cristãos, mas de 
se manter no controle e no mando das mais importantes instituições escolares, como foi o caso da 
nomeação do Padre Antonio da Trindade Antunes Meira como diretor do Lyceu Parahybano, em 
1842. No mesmo ano foram ainda nomeados os padres Domingos Alves Vieira e José Antonio 
Lopes da Silveira para exercerem a atividade de professor no referido Lyceu20. Em 1850, foi 
nomeado o Reverendo João do Rego Moura para ser ao mesmo tempo Diretor do Lyceu e Diretor 
da Instrução Pública da Província da Parahyba do Norte21. 

A partir do final da década de 1840 e primeiros anos da década seguinte foram publicadas 
várias normas que estou aqui denominando de “leis menores”, com o objetivo de regulamentar, ou 
melhor, (re)normatizar atribuições e poder(es) ao(s) presidente(s) da província. Há preocupação 
em definir critérios dos concursos públicos para professores, cobranças de taxas nas matrículas 
dos alunos, principalmente, do Lyceu Parahybano, publicar tabelas salariais, criar, extinguir, 
remover cadeiras isoladas, destinar recursos para publicação de manuais como foi o caso da 
indicação dos livros de leituras. Vejamos:  

pedi ao governo Imperial que fizesse compras e me remettesse sessenta 
exemplares do Cathecismo Historico de Fleury e Historia de Simão de Nantua, livros 
estes de grandes merecimentos, e que acho mui apropriados a capacidade dos 
meninos: logo que cheguem, farei distribuir por todas as aulas. 22 

No ano seguinte, isto é, em 1849, o mesmo presidente da Província da Parahyba do Norte 
informou a Assembléia Legislativa ter comprado e distribuído os referidos livros, muito 
provavelmente, aos professores, destacando, todavia a necessidade de “haver um compendio 
adoptado para as escolas”.  Relata que visitou “as Aulas públicas d’este Cidade: as da cidade alta 
são mais frequentradas que as do Varadouro, devido isto talvez a ser também maior população 
respectiva”.  Nessa visita reparou “na divergência da leitura; os meninos lião por diversos livros, e 
estes não adequados à educação da infância; por essa rasão dei-me pressa à remetter as estas 
aulas livros próprios, antes mesmo de fazer o fornecimento geral 23. 

Ainda sobre a problemática dos livros de leituras, o presidente da província demonstrou 
inquietações e dúvidas sobre qual livro de leitura seria mais adequado para ser utilizado nas 
escolas. Pensou, num primeiro momento, em adotar o de Monteverde, por considerá-lo melhor, 
entre tantos outros, todavia, entendeu ele, que o não satisfazia plenamente 

porque em primeiro lugar não tem a parte, que entre as importantes da educação 
occupa lugar mais distincto, e vem a ser o Catechismo da doctrina Christã, em 
segundo lugar é extenso de mais para uma Nação, que não for a do Autor, na 
historia de seu Paiz, e finalmente por que occupa-se mais em instruir do que em 
educar a mocidade, pois nesta parte comprehende trinta e uma paginas de seu 
manual: quando eu estou convencido que a educação deve andar ao passo da 
instrucção. O homem na sociedade vale pela instrução para ser admirado e 
applaudido; para ser estimado porem é necessaria a boa educação, a virtude. 
(negrito nosso). 24 

Como podemos verificar a questão do livro de leitura se constituía um aspecto relevante no 
contexto da instrução pública e particular, uma vez que deveria, primeiramente, colaborar no 
processo de consolidação da nação brasileira. Para tanto, era aconselhável que os autores de 
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livros fossem brasileiros e conhecessem bem a história do seu país. Em segundo lugar, era 
importante para fazer manter a ideologia e os interesses cristãos na perspectiva, obviamente da 
Igreja Católica. E, em terceiro lugar porque a leitura em sala de aula deveria contribuir não 
exclusivamente para a instrução, mas sobretudo, em educar no sentido de absorção das virtudes. 

Sobre esse último aspecto Sena25 elaborou um interessante trabalho no qual analisa os 
conteúdos de alguns livros de leituras que, possivelmente, foram utilizados em sala de aula na 
Província da Parahyba do Norte. Entre outras obras26 a autora destaca o Tesouro de Meninas, 
Tesouro de Meninos e História de Simão de Nantua. Esses livros eram utilizados porque 
contribuíam para a formação de boas condutas e virtudes assentadas na moral e, principalmente, 
na manutenção da tradição de civilidade, que se manifestaria a partir da obediência e respeito aos 
pais, reis e superiores. A polidez, a cortesia, o “bom trato” com as pessoas, o saber falar, 
conversar e se comportar em público se fazia necessário como parte do processo de “socialização 
das condutas.” Conclui a referida pesquisadora que a adoção desses princípios, no interior da 
escola, fez ultrapassar ideais que estavam restritos à aristocracia ou à nobreza e se estenderam 
aos demais grupos sociais, ou seja, se tornaram de “uso popular”.  

Ao se estender os ensinamentos de civilidade para outra classe social, crianças e 
jovens que freqüentavam a escola e as demais pessoas que tinham acesso aos 
livros puderam aprender como se tornar civilizados a partir da leitura do século XVI, 
a qual foi amplamente adaptada e feita ao estilo dessa época. Isto é visível a partir 
do endereçamento e da forma dos livros. Se antes eram destinados aos príncipes e 
aos aspirantes à Corte e estavam sob a forma de tratado, após as inúmeras 
adaptações os livros foram endereçados às pessoa que desejavam ter condutas 
refinadas e que pudessem ter seus hábitos modificados em decorrência da 
civilização, cujo processo atingiu o Brasil no século XIX. 27 

A diferença de entendimento sobre instrução e educação foi também manifestada, em 1846, no 
âmbito do Lyceu Parahybano. Para Manrique Victo de Lima, Diretor da referida instituição de 
ensino era necessário que a mocidade bebesse em fontes abundantes para uma “instrução sólida” 
e uma “educação culta”.  

Ao processo educativo caberia aos mestres “encher de euforia” e contribuir para “formar 
cidadão prestantes à Patria” todos aqueles que se encontravam matriculados no Lyceu.  Assim 
sendo, a educação além de preparar os alunos do Lyceu para ocupar “elevados cargos” e mais 
“eminentes do Estado” ela influenciaria na formação do “caráter e as acções dos indivíduos”. Em 
contrapartida uma sólida instrução se daria a partir do “nobre empenho de escavarem a mina 
abundante das sciencias, das artes e da literatura”28. 

A preocupação dos dirigentes públicos com o funcionamento do Lyceu e com o 
aperfeiçoamento da formação que os “lyceanos” recebiam, fazia com que freqüentemente a lista 
de “cadeiras”, aqui entendida como disciplina escolar, sofressem mudanças ou ampliações. 
Assim, no contexto da “urgente necessidade não só para complemento de uma educação polida, 
como por ser indispensável auxiliar das artes”, isto é, visando também o aperfeiçoamento de 
talentos de artistas que porventura existissem na Parahyba e, mais particularmente no Lyceu, bem 
como aos interesses “mais proximamente à classe industriosa”, foi criada a cadeira de Desenho29. 

Em suma, entre as décadas de 1840 e 1852 a organização escolar paraibana encontrava-se 
em processo de consolidação para os padrões exigidos à época, estando à instrução, a cargo 
tanto da iniciativa particular, quanto pública, e de professores, em sua grande maioria, autodidatas 
muitos deles literatos, jornalistas e profissionais liberais, principalmente, os bacharéis de direito e 
alguns médicos. Não podemos, todavia, deixar de fazer referência ao significativo número de 
padres/ frades católicos que participavam ativamente da vida educacional e escolar30. 

Lyceu Parahybano: “glorioso templo da sabedoria”, no foco das atenções dos legisladores 
e administradores da instrução na Parahyba do Norte 

Como já foi salientado em outros estudos o Lyceu Parahybano contava com um grupo de 
professores intelectualmente preparados e reconhecidos pela sociedade paraibana uma vez que 
eram em sua grande maioria, religiosos, bacharéis em direito, literatos e jornalistas. Somando-se 
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a esse aspecto a referida instituição era também beneficiada com significativa parcela do 
orçamento provincial. Em 1842, a Assembléia Legislativa da Província da Parahyba do Norte 
despendeu a soma de 99:003,207 contos de réis, dos quais 6:760,00 foi destinado ao Lyceu, o 
que corresponde a aproximadamente  6,8% das despesas provinciais. Somente para termos 
alguns dados comparativos foi destinado, no mesmo ano, para todos os professores e professoras 
de 1ª letras, incluindo as gratificações concedidas para alugueis de casas a quantia de apenas 
9:356,00 contos de réis, ou seja, 9,4% das despesas da província. Dados semelhantes também 
podemos verificar no ano de 1845, quando foi despendida a quantia de 9:754,00 para o 
pagamento dos ordenados e gratificações para os professores e professoras de primeiras letras 
incluindo o aluguel de casas para o funcionamento das aulas e 6:968,00 contos de réis para o 
Lyceu Parahybano.Vale salientar que foi ainda destinado 1:200,00 contos de réis para as cadeiras 
de Latim das vilas do Brejo de Areia, Pombal e Sousa, localizadas no agreste e no sertão 
paraibano. Observemos quadro síntese abaixo: 

 

QUADRO I 
DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS DESTINADOS A INSTRUÇÃO PÚBLICA NA 

PROVÍNCIA DA PARAHYBA DO NORTE 
 

ANOS TOTAL DOS RECURSOS 
DA PROVÍNCIA 

ORDENADOS, 
GRATIFICAÇÕES E 

ALUGUEL DE CASAS 
1as LETRAS 

LYCEU 
PARAHYBANO 

AULAS DE 
LATIM 

1842 99:003,207 9:356,00 6:760,00 800,00* 

1845 104:296,805 9:754,00 6:968,00 1:200,00 

*Denominada de Gramática Latina no documento de 1842. 
Fonte: Orçamento da Província da Parahyba do Norte nos respectivos anos. 

 

No âmbito da normatização do Lyceu, em 1841, o governo provincial recebeu autorização da 
Assembléia Legislativa para “reformar as disposições dos (...) estatutos que julgar em oppozição a 
boa marcha e regular andamento d’aquelle estabelecimento”31. Assim, nos anos que antecederam 
a publicação do segundo estatuto do Lyceu Parahybano, em 1846, foi desenvolvido um grande 
debate envolvendo o próprio poder executivo na sua elaboração, antes mesmo de ser discutido no 
âmbito da Assembléia Legislativa32. Esses indícios reforçam a importância e a dimensão social 
que aquela instituição de ensino foi recebendo ao longo dos anos. 

Seguindo o ritual que fora prescrito no primeiro estatuto do Lyceu Parahybano, publicado em 
1837, no dia 2 de março de 1846, quando da abertura “solene” das atividades do Lyceu para o 
ano e contando com a presença de todos os professores, “fez-se a publicação dos Estatutos” que 
havia sido remetido pelo Presidente da Província e “acolhido pela Congregação com respeito a 
reconhecimento”33. A importância social e cultura do Lyceu Parahybano era reiterativamente 
repetido pelo seus professores, intelectuais e administradores públicos. Acompanhemos o 
discurso proferido pelo Diretor do Lyceu Parahybano, Manrique Victor de Lima, em 1846: 

Como professor mais antigo34, vi-me revestido deste cargo devo falar-vos com 
franqueza, não huma satisfação extrema, não tanto por ter a presunção extrema de 
desempenhar satisfatoriamente os deveres difficeis ligados ao lugar que ocupa o de 
chefe de um dos mais importantes estabelecimentos da Provincia, e muito menos 
ainda pelo prazer tão doce a tanto de ocupar huma posição que lhes dá alguma 
preminencia entre seus iguais, como unicamente pela persuassão de que podia ser 
d’alguma utilidade, ainda que medíocre do Lyceo.35 

O cuidado emanado tanto por parte dos professores como pelo governo da província colocava 
o Lyceu, segundo o referido diretor  

Na ponta de elevação que corresponde a alta característica de sua missão ao duplo 
fim de cultivar o espírito, e formar o coração da mocidade, eu não tenho feito se não 
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solicita-los com aquelle empenho e diligência que serão seguramente desenvolvidos 
para qualquer de vós em maior grau e com aquelle interesse que deve naturalmente 
animar a hum empregado antigo, cuja carreira tem sido toda consagrada e sem 
partilha, as funções do magistério e que nenhuma outra espécie de gloria mais 
ambiciosa do que ver solidamente firmada a reputação nascente e progressiva do 
Liceo. 

No eloqüente desenvolvimento do discurso havia também a preocupação em mostrar o quão 
eles (os alunos) eram importantes e diferenciados em relação aos demais estudantes da 
Província. A idéia era fortalecer e perpetuar uma nova tradição escolar que fora inventada há uma 
década. Nesse sentido, aqueles alunos vivenciaram um competente processo de constituição de 
uma cultura histórico educacional que não poderia ser perdida, mas, sim, mantida, reproduzida 
como parte de uma engrenagem mais complexa em favor da construção de uma nação ilustrada, 
culta, marcada pela honra, pela grandeza e pela glória. Continuou o diretor, agora dirigindo-se aos 
alunos: 

Perguntou a essa mocidade tão viva, tão mimada, tão cheia d’ardor e de esperança 
qual o motivo da satisfação que se manifesta em seu semblante? Ou antes senhores 
interrogai a vós mesmos. Quem de vós na situação em elles se achão não sentiu tão 
bem as mesmas emoções que elles hoje sentem? Então pensáveis vós, e pensáveis 
bem que na carreira de ilustração em que vós víeis empenhar-vos não haveria 
honras, dignidade, grandeza, celebridade e finalmente espécie alguma de glória que 
se não podesse tornar o objecto de vossas aspirações. O futuro não era para vós um 
ser metafísico meramente possível; a previdência vos fazia gozar antecipadamente 
como d’uma causa real de todos os bens que huma imaginação brilhante finge e que 
as esperança nutre. 

Para o referido Diretor “a cultura das ciências e das letras [era] a origem fecunda dos bens 
mais preciosos e ao mesmo tempo mais sólidos e mais duradouros”. Ao dirigir-se aos professores 
afirmava, categoricamente que era seu interesse  

manter e sustentar com hum brilho sempre crescente a reputação que a nossos 
cuidados e deligência, tem adquirido este Lyceo, que deve ser tão caro, tão precioso 
a nossos comprovincianos e especialmente a nós mesmo que somos do amor mais 
viva pelas sciências e do gosto mais aprumado pelos bellas letras e pela litteratura. 

No segundo Estatuto do Lyceu, como já dito, publicado em 1846, se encontra de forma 
detalhada e minuciosa desde a definição de disciplinas que deveriam ser ensinadas na referida 
instituição até os aspectos relacionados ao cotidiano e a cultura escolar. Nesse sentido, trata-se 
de um documento vastíssimo, composto por 99 artigos e inúmeros parágrafos. No entanto, na 
avaliação do Diretor do Lyceu, com a alteração de alguns artigos possibilitou sair do excessivo 
rigor em que se encontravam os professores e alunos do Lyceu. Assim, para o Diretor  

(...) pouco a pouco fomos saindo da obsessão em que se nos havia lançado, fomos 
como que renascendo na ordem civil no qual parecia querer se provar-nos de vida. 
Hoje possui este estabelecimento huns Estatutos, não perfeitos (e obra sendo do 
homem, se pode refutar tal!) mais incontestavelmente muito melhorado. 36 

O Estatuto tinha como objetivo normatizar e ordenar as funções e atribuições do diretor, do 
secretário, dos professores e do bedel. Contudo, a descrição dessas atribuições implica na 
caracterização do funcionamento da escola porque estabelecem regras e critérios que atingiam, 
inevitavelmente, a vida escolar dos alunos. Assim, as normatizações sobre o ano letivo, 
matrículas, habilitações e exames, economia e política das aulas37, prêmios e férias, 
condicionavam o cotidiano dos alunos e formalizavam procedimentos que muito provavelmente 
influenciaram as práticas cotidianas.  

Para finalizar, a publicação do Estatuto do Lyceu, na compreensão do seu diretor, havia sido 
algo muito significativo porque dava a referida instituição de ensino uma posição de “mais 
estabilidade e firmeza”. 
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O desempenho dos “lyceanos” 

Nos anos de 1846 e 1848, o Lyceu Parahybano contou, respectivamente com 77 e 72 alunos 
matriculados, assim distribuídos: 

 
QUADRO II 

MATRÍCULA DE ALUNOS NO LYCEU PARAHYBANO 
 

NOME DA CADEIRA/ANO 1846 1848 

1ª cadeira de Latim 45 43 

2ª cadeira de Francês 03 04 

3ª cadeira de Retórica 08 03 

4ª cadeira de Filosofia 12 - 

5ª cadeira de Geometria 09 07 

Inglês - 10 

Geografia - 05 

Total de alunos matriculados 77 72 
Fonte: Para o ano de 1846 os dados foram retirados a partir de informações 

contidas no oficio elaborado pelo Diretor do Lyceu e encaminhado ao 
Presidente da Província em 13 de março de 1846. Os dados 1848 foram 

retirados do Relatório elaborado pelo Presente da Província no referido ano. 
 

A partir dos dados acima apresentados podemos verificar que quase de 70% dos alunos se 
matricularam na cadeira de Latim e o restante nas outras cadeiras.  

Como vimos anteriormente, no eufórico discurso efetuado pelo Diretor do Lyceu no dia da 
abertura das aulas, 1846, foi dada muita ênfase à necessidade dos professores serem “zelosos” e 
realizarem trabalho “profícuo” junto aos seus alunos. Ao mesmo tempo aconselhou os alunos que 
se esmerassem nos estudos porque a “sabedoria domina sobre tudo”, assim “a felicidade dos 
particulares, o poder das nações a aforia dos monarcas tem um brilho ephemero” se não estiver 
assentada na “sabedoria que tudo prevê, calcula e dirige”38. 

Em agosto do mesmo ano foi encaminhado, muito provavelmente ao presidente da província, 
um “mappa” contendo a freqüência de 52 alunos39 matriculados na disciplina de Latim. Nele estão 
contidos a quantidade de faltas de cada aluno e na coluna de “observação” encontramos 
informações sobre o comportamento de cada aluno e o grau de aplicação de cada um deles. 
Assim, parece que as recomendações do Diretor, àquele grupo de alunos apresentaram efeitos 
positivos haja vista que 32 alunos matriculados foram avaliados como “aplicados”; 11 alunos com 
“alguma aplicação” e apenas 08 com “pouca aplicação”. Vale ainda ressaltar que 100% dos 
alunos apresentaram “bom comportamento”40. 

Para concluir não poderíamos deixar de registrar que a rápida análise dessa documentação 
nos oferece elementos para entendermos, mesmo que parcialmente, como a cultura escolar foi 
sendo tecida a partir de ordenamentos administrativos e político-sociais. Nesse sentido, 
acompanhando as reflexões realizadas por Vidal que nos chama a atenção que esse tipo de 
interpretação histórica nos leva a “enveredar pelo estudo das particularidades da escola no 
conjunto das trocas que estabelece continuamente com a sociedade” 41. Sociedade essa que 
naquele momento da história brasileira se caracterizava como extremamente hierarquizada, 
assentada no escravismo e no modelo agro-exportador. 

 

*** 
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