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Introdução 

 

O presente trabalho é parte de nossa tese de doutoramento, em andamento, que 

versa sobre a gênese e a formação do Lyceu Parahybano e do ensino secundário na Província 

da Parahyba do Norte, no século XIX.  

Temos como eixo central de análise neste texto, o comportamento do modelo 

antigo, das chamadas Aulas de Latim, na Província da Parahyba do Norte - no arco temporal 

iniciado em 1839 e que se prolonga até ao ano de 1877 - perante um novo modelo que estava 

sendo implantado, o de aglutinação das aulas do ensino secundário em instituições como o 

Lyceu Parahybano. Com a criação destas instituições pelo país pretendia-se dar um sentido 

próprio ao ensino secundário que era o de formação das elites locais para o aparelhamento do 

Estado que se estava a construir naquele momento, função que o ensino secundário, dado nas 

aulas avulsas então existentes, não conseguia atingir. Estas tinham um caráter de outro tempo 

em oposição aos novos tempos que surgiam. Tempos que clamavam por um novo desenho 

curricular com maior complexidade e mais moderno. Os liceus seriam então as instituições de 

ensino criadas para este fim substituindo as chamadas aulas avulsas de Latim.  

Para a construção deste texto utilizamos como fontes os relatórios da 

administração provincial, que contem os mapas da instrução secundária, nos três modelos 

praticados na província da Parahyba do Norte: do Lyceu Parahybano; das Aulas de Latim 



 

públicas; das Aulas de Latim do ensino particular.  Estes documentos foram coletados pelo 

Grupo de Pesquisa em História da Educação no Nordeste Oitocentista
1
.  

As fontes que mencionamos são compostas, sobretudo por documentação que as 

autoridades públicas redigiam para serem apresentadas na Assembléia Provincial da Parahyba 

do Norte, sendo assim apresentada ao conhecimento dos políticos locais. São documentos 

produzidos para que outros soubessem, e no caso dos professores, de acordo com normas que 

lhes eram propostas pelo poder. Disso concluímos que pela sua própria natureza seja uma 

documentação com uma visão de uma parte dos intervenientes, a parte que queriam que os 

outros, ficassem a conhecer. 

Tentaremos na análise da realidade aqui estudada observar o ponto de vista dos 

professores - na medida em que a documentação nos auxiliar – e também dos responsáveis 

pela instrução pública quais sejam: presidentes da Província, Diretores da Instrução Pública. 

O que queremos dizer com isso é que não partimos de uma perspectiva de neutralidade, pois 

tal análise parte dos reflexos dos modos e pensar daqueles grupos. Estes documentos fora 

produzidos por pessoas letradas, e que ao escreverem para pessoas de modo de vida 

diferenciado do seu têm juízos de valor precisam ser analisados. Obviamente, tendo a 

compreensão que nem todos atribuíam os mesmos valores educação e instrução. 

 

O Ato Adicional de 1834 e a instrução secundária nas Províncias 

 

Não há como negar a importância do Ato Adicional de 1834 na criação dos Liceus 

pelo Brasil no período imperial. Este adendo à carta Imperial foi o instrumento legal mais 

importante para a educação do período, com implicações que acreditamos se estendem até os 

dias atuais.  

                                                             
1 O grupo de pesquisa tem trabalhado com a documentação encontrada no Arquivo Público da Paraíba, vinculado 

à Fundação Espaço Cultural – FUNESC, no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano - IHGP, bem como 

àquelas que foram publicadas na Coleção Documentos da Educação Brasileira, em 2004 e as mensagens dos 

presidentes de província encaminhadas à Assembléia Legislativa da Parahyba do Norte. Além dessa 

documentação o referido grupo tem também se debruçado sobre os jornais e sobre os textos de memorialistas. 



 

O ato adicional de 12 de agosto de 1834, baixado pela lei nº 16 e assinado pelo 

então ministro do Império Antônio Pinto Chicharro da Gama determinava que a Regência 

passasse a ser una (não mais trina, como dizia a constituição de 1824), e substituía os 

Conselhos Gerais da Província pelas Assembléias Legislativas Provinciais, que ficariam 

encarregadas de legislar sobre assuntos pertinentes à Província, inclusive a Instrução. Este 

Ato representou a centralização da Instrução nas províncias, exceto no que se refere a 

formação superior, pois esta permaneceu a cargo da Corte. Isto fica claro quando elencamos 

determinações relacionadas a instrução em diferentes províncias, entre 1835 e 1838, por 

exemplo: A lei nº 11 de 24 de março de1836, assinada por Manoel Maria Carneiro da Cunha, 

Vice -Presidente da Paraíba, cria o Liceu Parahybano; No Rio Grande do Sul, a lei nº12 de 22 

de dezembro de 1837, cria o Colégio de artes mecânicas, esta foi assinada pelo então 

Presidente da Província Antônio Elzeario de Miranda e Brito ; No Rio de Janeiro é fundado o 

Colégio Pedro II;  

A instrução tinha por objetivo apenas “ler, escrever e contar”, a preocupação com 

outros níveis de instrução era mínima: O secundário e o superior. Nessa perspectiva pode–se 

afirmar, como muitos a época, que para a elite brasileira, a escola para os pobres e livres não 

deveriam ultrapassar o aprendizado das primeiras letras (FARIA FILHO, 2000). 

No que tange a instrução o Ato Adicional de 1834, determinava que competia à 

Assembléias Legislar:  

[...] sobre a instrução pública e estabelecimentos próprios a promovê-la não 
compreendendo as Faculdades de Medicina, os cursos jurídicos, academias 

atualmente existentes e outros quaisquer estabelecimentos de instrução que 

para o futuro forem criados por lei geral. (CAMPANHOLE, A.; 
CAMPANHOLE,H.L., 1991,P.632) 

 

 Este adendo desencadeou uma vasta discussão entre centralização e 

descentralização no Brasil Imperial no que se refere à instrução.  

Com a criação destas instituições pelo país, pretendia-se dar um sentido próprio 

ao ensino secundário que seria o de formação das elites locais para o aparelhamento do estado 

que se estava a construir naquele momento, função que o ensino primário nas escolas de 



 

primeiras letras não conseguia exercer, e nem mesmo o ensino secundário dado nas aulas 

então existentes nas Províncias eram uteis para chegar a tal objetivo. As aulas de Latim 

tinham o caráter de um “tempo antigo” em oposição aos novos tempos que surgiam no país 

com a Independência e a necessidade da formação dos quadros burocráticos para dar 

continuidade ao projeto de construção da nação. Estes novos tempos clamavam por um novo 

desenho curricular que abarcasse em si uma maior complexidade pedagógica e calculamos, 

mais moderno. 

Os Liceus surgirão neste momento como as instituições de ensino criadas para 

este fim ao tentarem substituir as chamadas Aulas de Latim. Mas ao contrário, por exemplo, 

dos liceus portugueses que foram criados em 1836, por Passos Manuel, que preconizava um 

avanço das ciências, os Liceus Provinciais brasileiros não tinham como objetivo a abertura 

para estas, visto que ali se oferecia um ensino baseado nas línguas, com um caráter mais 

literário. Podemos dizer que isso era um passo contrário ao que apontava o futuro. 

A primeira vista pode parecer que com a criação dos Liceus as Aulas de Latim, 

espalhadas pelo interior da Província da Paraíba, em localidades como Souza, Patos, 

Mamanguape, Areia, Pombal e Cajazeiras, aulas de instrução secundária, ainda resquícios do 

período pombalino, seriam extintas, pois este ensino seria todo concentrado do Lyceu 

Provincial, visto que era para isso que o mesmo tinha sido criado. 

Neste ponto, se apresentam algumas questões importantes para traçar o processo 

de escolarização e de organização do ensino secundário na Província da Parahyba do Norte. A 

modernização do ensino secundário na Província, associado à criação do Lyceu, teria levado 

ao desaparecimento das aulas avulsas de instrução secundária ou estas vão persistiram mesmo 

com a criação desta instituição? Se não foi interrompido como foi esta convivência? Além de 

ser ministrado no Lyceu Parahybano e nas Aulas de Latim o ensino secundário era ministrado 

em outros estabelecimentos? Havia na Província um modelo particular de ensino secundário?  

São questões que nos foram apresentadas ao nos adentrarmos pelo estudo da 

instrução na Província da Paraíba do Norte. Portanto, teremos como eixo central nesta parte 

do texto discutir o comportamento do modelo antigo perante um modelo que estava sendo 



 

implantado, o de aglutinação das aulas do ensino secundário em instituições como os Lyceus 

pelo Brasil. 

 Este campo de estudo como podemos perceber ao longo da investigação tem no 

Brasil um certo, silêncio por parte dos investigadores no que concerne ao estudo tanto dos 

Lyceus, quanto das Aulas de Latim públicas e particulares do ensino secundário ao contrário 

do que acontece com o ensino primário. O todo poderoso “império do meio” na afirmação 

consagrada de Lucien Febvre, sobre o ensino secundário continua um campo ainda a ser 

melhor investigado em nosso país(NÓVOA:2003,p 2) 

No período entre 1838-1877, houve a ação das autoridades no sentido de um 

movimento que havia sido iniciado por Pombal - de uniformização dos estudos com a 

regulação do estado nascente - recorrendo aos liceus onde se pretendia concentrar a ação do 

sector de ensino secundário, no entanto, o sector público foi incapaz de absorver todos os 

alunos do ensino secundário já que existia também uma pequena oferta de ensino particular. 

Analisando de outro lado, quanto falamos de aulas publicas de instrução 

secundaria fora do espaço liceal, o que podemos observar é que o numero destas aulas é 

diverso quando se consideram as cadeiras criadas, as que estão providas e as que foram 

efectivamente freqüentadas.   

Estas cadeiras eram providas pelo Presidente da Província ou pelo Diretor da 

Instrução Publica e muitas destas não eram providas, ou seja, não eram nomeados professores 

para as ocuparem, ficando reservadas. Outras ficavam vagas por motivos diversos como 

falecimentos, abandono, distância da casa do professor. Neste caso, as aulas eram chamadas a 

concurso sendo que, neste ínterim as mesmas ficavam desertas. 

Nem mesmo com relação às aulas que foram providas e efetivamente 

freqüentadas, dispomos de dados sobre todas. Isto se deve ao facto que muitas vezes os 

professores, ou os Commissários da Instrução Pública não enviavam os mapas dos alunos 

como amiúde se lê na documentação. E também devido aos problemas com o correio da 

Província que muitas vezes não conseguia acessar os locais onde as referidas aulas estavam 

instaladas. Devido a estes problemas temos algumas discrepâncias entre os dados: ao 



 

analisarmos alguns mapas estatísticos nos surgem alguns números que ao somarmos o número 

de alunos não chegamos ao resultado apresentado. 

Os professores eram obrigados por lei a confeccionar um mapa que deveria ser 

posteriormente enviado a Directoria da Instrucção Pública pelos Commisários, que eram 

pessoas importantes da sociedade local como padres, coronéis ou outras autoridades, 

nomeados pelo Diretor. Assim se refere a estes Commissários o Director da Instrução Pública 

da Parahyba Manrique Victor de Lima, em 1853, 

Commissários escolhidos entre os Cidadãos mais qualificados, e que 
acceitarão voluntariamente o cargo que exercem sem vistas de interesse 

individual; e unicamente por amor do bem público. 

 

Era a partir destes mapas que seriam elaboradas as estatísticas da instrução 

pública e se tomavam conhecimento do andamento da instrução pública na Província. A 

fidelidade dos dados que era suposto descreverem não está comprovada, uma vez que aqueles 

que os preenchiam o faziam sem nenhuma sujeição a qualquer confirmação afora os 

Comissários, que são sempre criticados na documentação pelo Director da Instrução Publica 

por não realizarem um trabalho elogiável. Como a maior parte das aulas avulsas e das aulas 

particulares, do interior da Província se realizavam nas casas dos professores, havia mesmo a 

inibição por parte dos Comissários de as inspecionarem. Donde concluímos resultava numa 

conveniência em ter perante a massa de informação um duplo resultado: primeiro, estes dados 

não constituem na maior parte a informação toda; segundo, não temos meios de apurar o grau 

de fidelidade que tem.  

 

As aulas públicas de instrução secundária fora do Lyceu Parahybano  

 

O Ato Adicional de 1834, preconizava uma centralização, uniformização e 

modernização da instrução secundária no Brasil se inserindo também num plano político. O 

desenvolvimento da instrução também estava inscrito no projecto de nação que se estava 

construindo. Mas qual terá sido o resultado neste plano?  No que concerne, por exemplo, a 



 

concentração dos estudos secundários nos liceus e conseqüente extinção das aulas avulsas 

dispersas pelas províncias, este plano só se concretizou numa pequena parte.  

Entre os anos de 1836-1877 com a reserva de serem poucos e insuficientes os 

dados estatísticos, os poucos elementos que temos nos permitem calcular que freqüentavam o 

Lyceu uma pequena parcela da população estudantil, e as Aulas de Latim do interior por um 

número menor ainda.  

Apesar da criação do Lyceu Parahybano, as aulas de latim, não foram extinguidas. 

A finalidade pretendida com a criação da instituição foi um projeto bem mais longo do que 

terião esperado os criadores do Lyceu.  

O caráter público das aulas de instrução secundária fora do Lyceu, que é referido 

na documentação através de palavras como aula pública, aula régia ou avulsa decorre dos 

seguintes aspectos (a)estas aulas eram criadas por um diploma legal; (b) os professores eram 

nelas providos pela Província; (c) o governo provincial suportava os vencimentos dos 

professores; (d) estas aulas integravam uma estrutura dependente da Diretoria da Instrução 

Pública. 

Estas aulas funcionavam quase todas na residência dos próprios professores, como 

já afirmamos anteriormente, e isto as retiravam da vista do público e das autoridades, apesar 

da criação do cargo dos Commissários que eram os responsáveis pela fiscalização destas 

aulas.  

  Eram, portanto, aulas públicas lecionadas na casa particular do professor. Este 

fato tinha também uma vantagem: não onerava o Tesouro Provincial com mais despezas em 

instalações e equipamentos e viabilizava a sua existência em pontos mais distantes da 

Província como Souza, Pombal e Cajazeiras ou em locais de grande importância como Areia 

e Mamanguape. Talvez isto nos explique a longevidade destas cadeiras. 

Velhinhas, inspiradas nos tempos de Pombal estas cadeiras, revelaram uma 

notável capacidade de resistência aos esforços da concentração dos estudos secundários no 

Lyceu Parahybano. Dispersas e avulsas pela Província, aí se ensinava o Latim, 

principalmente. Mesmo depois de o Lyceu Parahybano ter entrado em funcionamento estas 



 

aulas persistiam de portas abertas, recebendo os alunos que longe da capital demandavam em 

aulas públicas, a instrução secundária. 

Estas aulas situavam-se em localidades de relativa importância na Província da 

Parahyba do Norte, do ponto de vista econômico, administrativo e populacional quase sempre 

localidades com uma elite local com algum poder local. 

Apesar de os relatórios de presidentes de Província de Diretores da Instrução 

Publica não gastarem muitas linhas com estas aulas, elas continuaram e mantiverem uma 

presença globalmente significativa no conjunto do ensino secundário da Província paraibana. 

Quase nunca nas condições desejáveis visto que faltavam-lhes muito de 

infraestrutura e seu número não variou muito ao longo do período em estudo,  situando-se na 

casa das 4 aulas por ano, sendo os anos de 1866 a 1868 aqueles que estiveram em 

funcionamento o maior número de aulas.  No período que abrange este texto, estas aulas 

foram freqüentadas todos aos anos, de forma constante. Assim sendo, a criação do Lyceu não 

veio a determinar a redução da rede deste ramo da instrução, mas acrescentou um outro 

segmento ao ensino secundário público. 

A oferta destas aulas não ter sofreu quedas assinaláveis até sua extinção em 1877, 

sendo que anos de 1867 e 1868, com o Lyceu já com mais de 30 anos, estas aulas contavam 

com 94 e 59 alunos respectivamente. Talvez a explicação para tais números esteja no papel 

social que desempenhavam, e que ainda não se havia esgotado. Remeter para a capital da 

Província todo o ensino secundário foi então um projeto adiado. 

Pode-se dizer que a rede escolar de aulas de latim públicas, fora do Lyceu 

Parahybano, oferecia uma razoável cobertura das localidades mais importantes da Província 

quer do ponto de vista geográfico ou econômico em localidades como Areia, Mamanguape, 

Souza e pombal. 

A oferta pública de instrução secundária na Província da Parahyba do Norte, fora 

da Capital padecia de certos desajustamentos para os quais as autoridades ou as populações 

foram chamando a atenção, como se verá a seguir. 



 

O número de aulas existentes na Província era considerado diminuto, por isso 

muitos políticos locais pedem a criação ou restabelecimento de cadeiras de Latim. Uns faziam 

estes pedidos porque, apesar de a Província ser pequena em termos geográficos, havia 

algumas em que o número da população exigiam mais cadeiras de instrução sendo número 

destas aquém do necessário. Outros pedidos se faziam devido ao fato de as condições 

geográficas e climáticas impedirem os alunos de freqüentar as aulas. Fora estes problemas, 

podemos identificar que muitos destes pedidos de criação de novas aulas se faziam também 

para satisfazer a solicitação de autoridades políticas locais. Mas faltavam aulas que não 

fossem as de Latim, uma vez que para as elites locais esta era importante no que se refere ao 

seu status social, o Latim era a base, e oferecia um ciclo de estudos que, concluídos, davam 

acesso a uma continuação da vida acadêmica. 

Parecia ser inquestionável para aquela sociedade a importância das aulas de 

Latim, por isso o fato de tais aulas serem tão procuradas e serem também no Lyceu as mais 

freqüentadas pelo alunado. Estas aulas tinham um caráter mais lisonjeiro sendo que as outras 

disciplinas tinham um caráter mais moderno e ficavam desertas. 

No entanto, estas aulas ao serem tão criticadas por alguns integrantes dos poderes 

locais começavam a não mais satisfazarem, visto serem as necessidades do público 

inteiramente diversas, nos tempo que iam correndo eram muito mais necessárias aulas de 

Francez, inglês, aritmética, Geometria, Filosofia moral e racional.  

O que poderíamos denominar de ciclo do latim no ensino secundário, na Parahyba 

do Norte, estava se fechando. 

O desajustamento da rede escolar não estava só, em algumas regiões, no número 

de aulas existentes, residindo igualmente na colocação de cadeiras em locais onde fariam 

pouca falta. Por isso se pedia que fossem daí transferidas para onde mais conviese. A 

transferência ou a extinção de cadeiras a que não concorriam alunos em números aceitáveis 

era o modo a que se havia de recorrer para se adequar a rede escolar ás necessidades 

econômicas da Província e as expectativas da população. 



 

A extinção ou não provimento de uma cadeira aliviava o Tesouro Provincial do 

pagamento dos vencimentos do professor e, como é óbvio, a abertura de mais alguma 

correspondia a um aumento de encargos. Mesmo que não se pagasse a tempo e horas e apenas 

uma parte do salário fosse satisfeita, não deixava de ser um compromisso. 

Dispondo de mecanismos de criação, restabelecimento, transferência, extinção, 

provimento ou não de cadeiras, a administração procurava gerir os diferentes interesses e 

necessidades da Província. Agir assim implicava estabelecer equilíbrios entre o que 

advogavam os profissionais do ensino e as autoridades escolares e o que pediam os povos, as 

câmaras e mesmo os presidentes da província. 

As aulas públicas de instrução secundária na Província da Parahyba do Norte fora 

dos liceus, entre os anos em que nos concentramos estavam todas concentradas, desde tempos 

remotos nas casas particulares dos respectivos professores. Ora bem, conquanto isso fosse 

conveniente para os professores alguns presidentes de Província e Diretores da Instrução 

Pública tinham opinião diversa, sendo mesmo contra esta prática. 

Temos então que, todas estas aulas eram realizadas nas casas dos professores e 

estas não tinham as proporções necessárias ou eram pequenas ou carentes de reparo e até de 

móveis necessários para os diferentes exercícios do ensino. A confusão não se limitava ao 

espaço, mas também ao mobiliário sendo estes das casas dos professores.  

Também no Liceu, as aulas funcionaram durante muito tempo, em espaços 

improvisados e sem condições de funcionamento. Esta ausência de uma especialização das 

instalações e do equipamento para o ensino levaria a que se não dispusesse quase certamente, 

de qualquer material didático, para além dos livros. Não há na documentação qualquer 

referencia - no caso das aulas de latim- de mapas, globos ou outro equipamento auxiliar. Era 

assim um ensino absolutamente livresco, que por vezes tinha que ser feito em turnos, quando 

o número dos alunos excedia a capacidade de uma classe. Em suma, seria uma exceção 

encontrarmos uma aula estabelecida com boas condições de funcionamento.  

Mas esta ausência de condições tornava-se uma vantagem, já que as aulas 

públicas de instrução secundária fora do Liceu tinham a seu favor o não obrigarem a 



 

Província, pela maior parte, a quaisquer despesas com instalações e equipamentos e o de 

serem uma extraordinária facilidade e de uma grande flexibilidade de estabelecimento, 

podendo fechar e abrir, adequando-se ao movimento escolar e ao Tesouro Províncial. Bastava 

que se nomeasse um professor e o resto era com ele.  

O jogo de pressões foi deixando em funcionamento estas aulas que, a despeito da 

instalação do Lyceu Parahybano na capital, se mantiveram em funcionamento quase sem 

sofrerem quebras substanciais em sua freqüência. Até o ano de 1877 temos notícias freqüentes 

destas aulas nos relatórios da instrução pública. Em 1877 todas são encerradas. E os alunos do 

interior teriam então que se dirigir a capital para realizar seus estudos no Lyceu, que poderia 

também não oferecer as melhores condições de ensino e de aprendizagem, mas seria sua única 

possibilidade de freqüentar o ensino secundário. 

No que se refere ao público destas aulas, estas acolhiam alunos provenientes de 

povoações do mundo rural. A vida do homem do campo tem suas estações e ciclos e nem 

sempre se podiam afastar dos afazeres a que se aquela obrigava. A freqüência escolar 

reflectiva esse modo de vida e essa cultura campesina. A procura da instrução secundária, o 

regime de assiduidade, e o aproveitamento escolar, as saídas e os destinos pessoais, têm de ser 

compreendidos neste contexto.  

Eram só rapazes que freqüentavam estas aulas. A partir da leitura dos relatórios 

não temos qualquer notícias de moças ali estudando. A idéia de que era pouco e numerosa a 

freqüência nestas aulas de instrução secundária colhemos a partir da leitura dos relatórios da 

Instrução Publica e do mapas constantes nos mesmos. Todavia se tivermos uma visão global, 

o número de alunos esteve sempre acima de 20 alunos com um pico em 1867 de 92 alunos. 

Como dissemos anteriormente, o que não deixa de ser um número importante. 

Houve localidades em que o número de alunos era muito constante, nunca abaixo 

de 20, algumas destas afirmaram-se como centros escolares importantes até nos dias atuais, 

como Cajazeiras, por exemplo. Mas estes números não deixavam os dirigentes da instrução 

pública paraibana satisfeitos, talvez porque viam a necessidade de fortalecerem ou Lyceu. 

Mas a instrução secundária era não era tão restrita como em outras províncias.  



 

O número de alunos apesar de não ser tão pequeno era muito oscilante, isso como 

já foi referido anteriormente talvez de explique pelo caráter rural destas aulas. No entanto, 

alguns outros fatores podem ser levantados como: (a) Grande pobreza de uma parte da 

população; (b) Desprezo com relação a instrução; (c) Fraca disposição dos alunos em aplicar-

se aos estudos; (d) Concorrência com as aulas particulares; (e) A formação dos professores. 

A simples existência das aulas, ou mesmo do Lyceu,  não era a única condição 

para que as pessoas a elas procurassem. Outros fatores influenciavam nesta questão como: os 

acidentes de terreno as distancias, as condições climáticas, além dos fatores culturais. Estes 

fatores podem influenciar na aproximação ou mesmo afastamento das pessoas das aulas. Não 

podemos nos esquecer que o fato de que no ensino secundário nem todos podiam se 

candidatar também tem um importante influência. 

Durante todo o período de vigência das aulas de latim percebemos que o Lyceu 

tem uma capacidade de captação muito maior que estas aulas.  

Como afirma RAMOS (1998:1075) se baseando em Francois Furret e Jacques 

Ozouf, que parece estar estabelecido que a alfabetização é exatamente a história da 

penetração de um modelo cultural elitista da sociedade.  

Desta forma a cultura letrada, sobretudo, em Latim tinha no período colonial e 

posteriormente no Império uma grande importância entre as elites e entre todos aqueles que 

nelas queriam entrar ou porque não imitá-la. No interior da Província da Parahyba do Norte os 

grupos dominantes no meio rural eram instruídos ou tinham uma relação muito próxima com 

pessoas letradas. 

O ensino secundário seria assim para estes que o procuravam, um bem que 

herdavam, ou que pretendiam adquirir para penetrar nos estratos mais elevados da sociedade, 

havendo assim uma lógica de conservação e de reprodução de estatuto social e, uma outra de 

ascensão social.  

 Os herdeiros das grandes aristocracias da Província, herdeiros do capital 

econômico, social, cultural e político vão constituir a maior parte dos alunos que freqüentam 

as aulas do ensino secundário. Ou seja, fazer parte do ensino secundário era também uma 



 

forma de manutenção de um estatuto social. Mas, uma parte das outras classes sociais que não 

tinham no estatuto social e não eram herdeiros de grandes fortunas viam a possibilidade de 

ascensão, ou vão perceber no ensino secundário uma forma de ascender socialmente a partir 

de uma cultura letrada. A instrução permitiria a estes o exercício de atividades e funções de 

maior prestígio social, assim como a ocupação de lugares no governo das terras e de certa 

forma também permitiria ou mesmo facilitaria a aproximação das repartições e dos políticos 

num momento em que se estava a construir a burocracia estatal em níveis nacionais e 

provinciais. Tendo acesso a uma cultura letrada estes indivíduos teriam acesso a estes cargos 

na burocracia. Percebemos isto mais claramente ao analisar os documentos relativos ao Lyceu 

Parahybano e a origens dos alunos desta instituição. 

 

As aulas privadas de instrução secundária fora do Lyceu Parahybano  

 

Ao mantermos as aulas públicas de instrução secundária fora do Lyceu 

Parahybano no esquecimento estaremos ignorando uma parte importante do ensino paraibano 

oitocentista. Mas não podemos junto a isto esquecer também o ensino secundário particular, 

que junto ao Lyceu Paraybano e as aulas públicas de ensino secundário ofereciam aos 

paraibanos a possibilidade de fazerem o ensino secundário e de, a partir daí poderem seguir a 

frente nos estudos superiores ou mesmo se inserem em uma ocupação seja no campo público 

ou mesmo privado. 

A Província da Parahyba contava com uma boa oferta de ensino no campo 

privado. Não se conhece a partir da documentação paraibana se houve a proibição entre 1839 

a 1877 do estabelecimento de aulas ou mesmo escolas particulares o que temos é a proibição 

de que professores do Lyceu, por exemplo, exercessem a dupla atividade. Acreditamos que 

deva ter prevalecido o ponto de vista de que a liberdade era irrestrita e que cada indivíduo 

tinha o direito de ensinar.  

Na Província da Parahyba do Norte, estas escolas também existiam, mas em 

menor número, contamos algumas aulas na Capital, o Colégio do Padre Rolim em Cajazeiras 



 

e um Colégio em Mamanguape que apenas temos uma referencias sem maiores detalhes, e o 

número de alunos sempre pequeno. 

Algumas hipóteses podem ser levantadas com relação ao baixo número de alunos 

freqüentado estas aulas entre as quais: (a) As mensalidades; (b) Também não havia ensino 

feminino; (c) O oferta curricular não diferia muito das aulas públicas e do Lyceu. 

 

Concluindo 

 

Finalizando esta parte tentaremos tecer algumas conclusões em torno do tema 

proposto para este texto. 

Em 1866, somados os alunos do Lyceu com das aulas publicas e privadas, fora do 

Lyceu era de 188, um número considerável para uma província pequena. Não se pode dizer 

que a Província da Parahyba do Norte dispusesse de número de pessoas com a instrução 

necessária ao aperfeiçoamento e progresso local. Ainda mais pelo lado da instrução 

secundária, com uma vertente científica e técnica pouco freqüentada, não eram muitos os que 

estariam habilitados a dotar-la dos meios para conseguir escapar do atraso econômico e social. 

Como vimos estas aulas só vão desaparecer no final do século XIX quando o 

Lyceu já contava com 40 anos de sua instalação. Estas conviveram com o Lyceu dando suas 

aulas de Latim.  

Mas não podemos olhar para o XIX com os olhos de hoje onde a escolaridade é de 

9 anos e é obrigatória. Naquele século apesar de a discussão já estar presente em alguns 

relatórios de presidentes de Província e de Diretores da Instrução Pública. Também ninguém 

achava importante a obrigatoriedade de que todos deveriam ter acesso ao ensino pós-primário. 

O que se defendia era que tal nível de ensino devia ser restrito e dirigido apenas ás classes 

médias.  

A medida que o número de alunos aumenta tem-se a necessidade também de 

aumentar as cadeiras oferecidas e também a inserção de outras cadeiras que não apenas a de 



 

Latim. Essa nova massa de alunos precisava ter acesso ao estudo das línguas vivas, de 

cadeiras industriais a medida que havia uma maior complexidade nestes ramos. 

O que percebemos é que em alguns momentos estas aulas nos parecem ser um 

sintoma de atraso e em outro momento um ponto de pujança. Um atraso na medida em que 

resistem ao movimento de concentração dos estudos secundários no Lyceu Parahybano e de 

certa forma prejudicando o desenvolvimento desta instituição, e por apenas ministrarem aulas 

de cunho literário e humanista. Mas a sua persistência nos demonstra uma força de que se 

dispunha a nível local para obrigar a que aí continuassem em exercício, não apenas pela 

inércia, mas também pela procura, ou pela força política. 

Concluindo, podemos afirmar que a criação do Lyceu Parahybano não alterou o 

mapa das Aulas de Latim pela província, e nem levou para o interior desta nova instituição a 

totalidade dos alunos paraibanos, visto que além das Aulas de Latim, os documentos nos 

mostram que existiam também as aulas particulares, que acreditamos, atendiam a uma parcela 

da população estudantil que tanto as Aulas de Latim como o Lyceu Parahybano não 

conseguiam atender. 

Outra conclusão que podemos chegar é que sector público foi incapaz de absorver 

todos os alunos do ensino secundário a partir dos dados sobre o ensino secundário particular. 
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