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RESUMO  

A elaboração deste texto insere-se no contexto de discussões que vêm sendo 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste 
Oitocentista – GHENO. A pesquisa tem como objetivo compreender algumas 
continuidades e mudanças que foram processadas ao longo do período (1872 - 1884), 
considerando ao mesmo tempo os diversos movimentos conjunturais que terminaram 
por condicionar as ações políticas desenvolvidas para as questões instrucionais. Assim, 
alguns procedimentos normativos e regulamentacionais, efetivados pelo governo 
provincial da Parahyba do Norte, foram de fundamental importância para a sua 
organização. Elas muito possivelmente sofreram influências das grandes disputas de 
poder lideradas pelo partido Liberal e pelo Conservador. Ainda no campo das disputas 
políticas é importante destacarmos que em 1872 foi criado o Partido Republicano 
Paulista, responsável, em parte, por sistematizar uma discussão mais orgânica em 
torno da libertação dos escravos e de superação do regime monárquico para o 
republicano. Portanto, foi no contexto dessa organização político-institucional e 
partidária que a instrução, conduzida prioritariamente pelo poder público, aparece 
como uma das instâncias privilegiadas no processo de constituição de uma cultura 
política e social, dando continuidade ao projeto de nação assentado nos princípios 
civilizatórios inspirados no modelo europeu, ou mais precisamente, português e 
francês. 
PALAVRAS-CHAVE  

Instrução pública e particular, Partidos políticos, Cultura política. 
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A INSTRUÇÃO PÚBLICA E PARTICULAR NA PROVÍNCIA DA PARAHYBA DO 
NORTE: AS RELAÇÕES DE FORÇAS ENTRE O PARTIDO LIBERAL E 
CONSERVADOR NO PERÍODO DE 1872 A 1884   

1. INTRODUÇÃO 

A elaboração deste texto insere-se no contexto de discussões que vêm sendo 
desenvolvidas no âmbito do Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste 
Oitocentista – GHENO. A pesquisa pretende compreender as permanências e as 
mudanças que foram processadas ao longo do período, considerando ao mesmo 
tempo os diversos movimentos conjunturais que terminaram por condicionar as ações 
políticas desenvolvidas para as questões instrucionais. Nesse sentido, este trabalho 
tem como objetivo analisar alguns aspectos relativos ao processo de normatização e 
regulamentação, efetivado pelo governo provincial da Parahyba do Norte, no que 
concerne à instrução pública e particular no período de 1872 até 1884.  

A Província da Parahyba do Norte, como era denominada no passado, constitui-se 
como uma das mais antigas do Brasil e, portanto, guarda uma significação histórica 
que precisa ser melhor conhecida e analisada. Para tanto, nos inspiramos em Gouvêa 
(2008) ao destacar que as províncias se constituíram em instâncias políticas e 
institucionais intermédios – regionais – e locais na dinâmica cotidiana da vida política 
e educacional do império das províncias. Esse período corresponde a um momento da 
história em que o Estado monárquico e/ou a nação brasileira esteve em franco 
processo de consolidação, uma vez que foi alçando por meio da construção progressiva 
de um complexo emaranhado de instituições políticas e administrativas. (Gouvêa, 
2008). Assim, aqui olhamos esse processo a partir do aprimoramento do aparato 
jurídico e institucional relativo à instrução pública. Portanto, foi no contexto dessa 
organização político-institucional que a instrução, conduzida prioritariamente pelo 
poder público, aparece como uma das instâncias privilegiadas no processo de 
constituição de uma cultura política e social, dando continuidade ao projeto de nação 
civilizada.  

Definimos como marco inicial de periodização desta pesquisa o ano de 1872 
considerando a publicação da Lei de Nº 455 de 22 de junho do referido ano, que 
impediu que os professores lecionassem em suas próprias casas, com a ressalva de que 
essa nova normatização não se estenderia às professoras. E como marco final, o ano 
de 1884, tomando como referência a publicação do Regulamento de 30 de julho do 
mencionado ano, quando novas normatizações instrucionais e escolares foram 
implementadas na Província da Parahyba do Norte.  

Considerando, particularmente aquela normatização de 1872 coube-nos 
problematizar: Quais foram os condicionantes sociais e culturais que levaram os 
dirigentes públicos a estabelecerem novas regras no tocante ao espaço onde deveriam 
ocorrer as aulas públicas? Teria sido este mais um elemento social e cultural que 
contribuiu para o processo de feminilização do magistério na Parahyba do Norte, uma 
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vez que tomando como base o aspecto moral possibilitou que essa importante 
atividade social e cultural fosse mais confiada às professoras do que aos professores? 
Porque estariam as professoras moralmente mais preparadas para continuarem a 
lecionar no espaço doméstico? De outra forma, foi esse um mecanismo criado para 
mantê-las por mais tempo no espaço doméstico? ou seja, mesmo exercendo uma 
atividade “profissional”, ainda não profissionalizada, uma vez que ainda não existia na 
Província da Parahyba do Norte a Escola Normal, as professoras deveriam, ao mesmo 
tempo, permanecer controlando o funcionamento da casa, o mando doméstico e a 
educação dos filhos, mas sob o olhar vigilante do marido ou dos pais? Porque os 
regulamentos gerais publicados no período em estudo ora referendaram, ora 
suspenderam tal normatização? Para tanto, a discussão aqui empreendida tomou 
como referência algumas indicações analíticas e teóricas propugnadas por Gramsci 
(1992) e por Thompson (1981). Em relação ao primeiro salientamos a perspectiva de 
movimento conjuntural e a categoria de relações de forças. Quanto ao segundo teórico 
extraímos a ideia da constituição de peculiaridades relacionadas às experiências 
sociais e culturais vivenciadas pelos grupos e sujeitos sociais diretamente envolvidos 
com as questões educacionais que influenciaram na tessitura da organização da 
instrução pública e particular na Província da Parahyba do Norte. Para analisar esse 
período utilizamos como fontes algumas falas, discursos, relatórios e exposições 
elaborados pelos presidentes da Província da Parahyba do Norte e encaminhados à 
Assembléia Legislativa. Alguns relatórios produzidos pelos diretores da instrução 
pública/particular dirigidos aos presidentes da província também foram consultados. 
Além da legislação produzida no período em estudo e que se encontra publicada na 
Coleção Documentos da Educação Brasileira (2004). Consultamos, ainda, um 
conjunto de documentos manuscritos (ofícios, representações, tabelas, etc.) que se 
encontram no Arquivo Histórico do Estado da Paraíba Waldemar Bispo Duarte, 
vinculado ao Espaço Cultural (FUNESC), localizado na cidade de João Pessoa – PB. 
No que concerne, especificamente, ao conjunto de leis aqui utilizado, achamos 
conveniente destacarmos que esse tipo de fonte, segundo Faria Filho (1998) ajuda-nos 
na construção do conhecimento histórico educacional e escolar no sentido de 
entendermos as estratégias adotadas pelo poder estatal que objetivava dar 
ordenamento jurídico a partir do controle e da formalização tanto de antigas práticas 
quanto das inovações. Há também um entendimento que a legislação é expressão 
ideológica das camadas dominantes. Todavia, salienta 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. Assim, 
metodologicamente nos baseamos na conjugação das perspectivas acima mencionadas 
visando compreendermos os ordenamentos jurídicos e da prática social matizadas 
pelas conjunturas políticas, considerando, inclusive, as relações de forças 
estabelecidas entre os partidos políticos que terminaram por eleger determinados 
sujeitos a tecerem as normatizações, visando o fortalecimento do Império brasileiro 
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calcado no processo civilizatório ocidental, judaico-cristão, tomando a província 
paraibana como referência.  
 

2. ALGUNS ASPECTOS DA CULTURA POLÍTICA E A AMPLIAÇÃO DO CONTROLE 
SOBRE O FUNCIONAMENTO DO ENSINO DAS PRIMEIRAS LETRAS 

A década de 1870, na Parahyba do Norte e no Brasil, foi marcada pelo grande 
avanço das forças políticas representadas pelos liberais e republicanos que receberam 
apoio, principalmente, nos centros urbanos. O Partido Conservador perdera 
definitivamente a unidade e antigos chefes políticos (coronéis) resolveram criar um 
novo grupo político que era composto por dissidentes do Partido Liberal, ou seja, 
constituiram a Liga Progressista (1860 -1868)1 que logo se transformou em partido 
político. A vitória dos liberais nas eleições para a Câmara logo repercutiu com as 
discussões em torno da melhoria da administração das províncias, na modificação nas 
leis eleitorais e na maior liberdade dos indivíduos.(Mendes Jr., Roncari, Maranhão, 
1991). 

Ainda, no campo das disputas políticas (relações de forças) é importante 
destacarmos que em 1870 foi publicado o primeiro manifesto republicano no Jornal 
A República. Dois anos depois foi fundado o Partido Republicano Paulista - PRP 
(1872) e em seguida foi realizado o Primeiro Congresso Republicano em Itú, São Paulo 
(1873).  Tal partido foi responsável, em parte, por sistematizar uma discussão mais 
orgânica em torno da libertação dos escravos e de superação do regime monárquico 
para o republicano. Portanto, o período em discussão abraça questões que foram 
muito possivelmente, amplamente debatidas na Assembléia Legislativa da província 
paraibana. Tal assertiva se sustenta na medida em que as assembléias provinciais 
transformaram-se em um cenário de expressão e de negociações entre os diversos 
grupos de interesse da Província, bem como entre esses grupos o governo provincial e 
o governo imperial sediado na corte do Rio de Janeiro. (Gouvêa, 2008). 

Na Parahyba Norte, segundo Mello (1994), o Partido Liberal também passou a 
ocupar maior espaço político tendo como um dos seus representantes João Florentino 
Meira de Vasconcelos e Felizardo Toscano de Brito que liderou o partido de 1844 a 
1876, quando faleceu. Toscano de Brito coordenou na Paraíba a chamada Liga 
Progressista que congregou os liberais e os conservadores esclarecidos. 

Nos anos que se sucederam, a partir da década de sessenta até 1884, foram 
formados vários gabinetes pelo Imperador. Todavia, estes gabinetes não conseguiram 
se estabelecer de forma duradoura indicando assim o declínio político do regime 
imperial que se efetivou formalmente naquela mesma década, ou seja, em 1889 com a 
instauração do regime republicano.  

                                                   
1 Para maiores informações sobre a Liga e posterior Partido Progressista consultar  Roahny (2103). 
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No final da década de 1870 os discursos a favor da emancipação dos escravos 
ficaram mais contundentes chegando a ser pronunciados eloqüentemente na Câmara 
superior. Em 1880, foi fundada a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Assim, foi 
nesse contexto de grande instabilidade política e social que os gestores públicos 
paraibanos continuaram a organizar e a estruturar a instrução pública e particular. 

Até o final da década de 1860, os administradores públicos e os intelectuais da 
Província da Parahyba do Norte já haviam procedido a uma série de ações 
político/jurídico/administrativa no sentido de normatizar/regulamentar a estrutura 
instrucional, tanto no espaço “particular” (privado) quanto no público (Pinheiro, 
2004). Entretanto, foi a partir dos anos subseqüentes que o processo de 
regulamentação/normatização da instrução pública e particular se tornou ainda mais 
detalhada e refinada, criando mecanismos e tramas que conduziram os 
administradores provinciais a tentarem, por que nem sempre efetivada no cotidiano 
escolar, exercer maior controle sobre o fazer didático-pedagógico dos professores, isto 
é, no cotidiano escolar. Um exemplo disso, conforme anunciamos anteriormente, foi a 
publicação da Lei de Nº 455 de 22 de junho do referido ano, que passou a exigir, 
especialmente dos professores públicos que lecionassem em espaços (casas-escolas) 
destinados exclusivamente para o funcionamento das cadeiras e/ou escolas isoladas. 
Essa normatização, era flexível tão somente com as cadeiras que eram ministradas 
pela professoras, caso desejassem continuar lecionando no espaço doméstico. 

Segundo Vasconcelos (2005, p. 196), a tentativa do Estado imperial em “coibir” ou 
pelo menos diminuir “as exagerações daqueles que governavam a casa” já vinham se 
processando desde os meados do século XIX. Para a autora  era necessário romper 
“com os poderes paralelos e descentralizados, constituindo um único poder, 
centralizado e forte”. Entretanto, é bem verdade que a análise procedida pela 
mencionada pesquisadora se refere particularmente a escola (instrução/educação) 
efetivada no espaço privado ou pelo poder particular.  

Assim, consideramos que para além do Estado procurar ter maior controle sobre 
as escolas privadas e, portanto, sobre as práticas instrucionais efetivadas pelos 
professores/professoras particulares no seu cotidiano,2 passou, também, a ter maior 
controle sobre aqueles, que mesmo estando vinculados ao poder público, inclusive, os 
concursados, mas que atuavam em espaços domésticos, ou melhor, nas suas próprias 
casas. Daí o significado mais ampliado que teve a mencionada lei que procurou romper 
radicalmente com essa relação, muitas vezes confusas e conflitantes. 

Paralelamente, a Província da Parahyba do Norte procurou mais uma vez efetivar 
um espaço formal para a formação de professores3, uma vez que em 1874, foi criada 
no interior do Liceu Paraibano uma cadeira de ensino normal “destinada a preparar 
os candidatos ao professorado da instrução primária do sexo masculino”. Essa medida, 

                                                   
2 Sobre a subordinação da escola particular pelo poder público, consultar Pinheiro (2012). 

3 Lembremos que a primeira tentativa formal, na Província da Parahyba do Norte para criar uma escola 

normal ocorreu em 1864, quando da sua indicação pela Lei nº 178 de 30 de novembro. Ver Pinheiro (2006). 
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ao que tudo indica, também não logrou sucesso uma vez que dois anos depois, isto é, 
em 1876, as cadeiras do ensino Normal do Liceu foram suprimidas.4  

Em 1883, os administradores públicos paraibanos empreenderam uma nova 
tentativa de formar professores no interior do Liceu convertendo-o “em escola normal 
de dois graus, ficando criada a cadeira de pedagogia.”5 Essa determinação, todavia, 
causou reações de professores/alunos do Liceu, de intelectuais e da sociedade de uma 
maneira geral, levando ao mesmo tempo a efetivação de uma antiga propositura de se 
criar uma escola normal independente do Liceu Paraibano. Assim, em 1884, quando 
o Diretor da Instrução Pública era o Dr. Eugênio Toscano de Brito6, uma das lideranças 
do Partido Liberal paraibano, criou finalmente o Externato (Escola) Normal da 
Parahyba do Norte, instalado solenemente em 07 de abril de 1885, no prédio que 
podemos observar na figura 1. Seu regulamento interno foi publicado em 14 de janeiro 
de 1886. Segundo Araújo (2010, p. 186), em virtude das precárias condições do ensino 
primário, inclusive de seu professorado, a criação da Escola Normal vinha “com a 
expectativa de modificar e equacionar os problemas relativos à instrução pública e ao 
mesmo tempo o da qualificação do professorado paraibano.” 

Todavia, as condições materiais e culturais da sociedade paraibana objetivamente 
não conseguiam de fato atender as exigências postas pela legislação uma vez que os 
próprios administradores públicos terminavam por assegurar que “senhoras” fossem 
autorizadas a “proverem” as cadeiras de ensino misto primário dos povoados, 
conforme ficou estabelecido no parágrafo 1º do Artigo 1º da Lei nº 761 de 7 de 
dezembro de 1883. É provável que na capital ou nas maiores cidade da Província 
fossem as escolas contempladas com professores mais preparados, tais como 
autodidatas (muitos deles literatos), alguns profissionais liberais, ex-alunos do Liceu 
Paraibano, padres e/ou frades católicos e normalistas oriundos de outras províncias 
ou que tiveram formação no exterior. Todavia, cabe ainda a ressalva que em relação 
aos professores do ensino de primeiras letras, até o momento não encontramos 
informações mais precisas sobre origem social, formação intelectual e profissional. 
Dispomos apenas de uma listagem que contém os nomes dos professores/as, que 
consideramos muito precária. Essa listagem vem acompanhada com breves 
informações acerca de algumas situações do seu cotidiano, tais como: data de 
contratação, solicitação de afastamento de suas atividades docentes (licença saúde), 
jubilamentos, entre outros. 

                                                   
4 Ver lei nº 633 de 26 de julho de 1876. 

5 Ver § 3º do Artigo 1º da Lei nº 761 de 7 de setembro de 1883. No Artigo 4º se verifica: “Fica o Presidente da 
Província autorizado a prover independente de concurso a cadeira de Pedagogia criada na presente lei. O Artigo 
5º explicita: Três anos depois que tiver começado a funcionar a escola normal só se admitirá a concurso para 
provimento das cadeiras de instrução primária, de um e outro sexo, candidatos que exibam diplomas de 
normalistas passados pela mesma escola normal. 

6 Foi Deputado provincial na legenda do Partido Liberal para a legislatura de 1880 a 1881, além Diretor e 
professor da cadeira de Pedagogia da Escola Normal a partir de 1884. 
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FIG. 1 | Primeira Escola Normal da Paraíba (inaugurada em 1885). Ao lado detalhe que informa que a pedra fundamental 
do prédio foi afixada em 1884. Foto: Bruna Maria Morais de Paiva. 2005. Acervo de Antonio Carlos Ferreira Pinheiro. 

No que concerne a participação de religiosos, da Igreja Católica, temos a 
informação, não muito precisa, que a Parahyba do Norte contou com pelo menos 13 
padres que atuaram no ensino público de primeiras letras, em vários municípios, 
durante o período imperial. No ensino público secundário existiram pelo menos seis 
padres que ensinavam no Lyceu, na Escola Normal ou em ambas as instituições. 
Considerando, portanto, os dois níveis de ensino temos um total de 19 
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professores/padres, atuando na instrução pública paraibana, conforme podemos 
observar nominalmente nas tabelas 1 e 2. 

 

NNº NNome do Padre/professor AAnos nos quais são 

mencionados – situação 

LLocal de atuação 

1 Pe. Virginio Rodrigues 

Campello 

1822 - Vila Nova da Rainha (Atual 

Campina Grande) 

2 Pe. Augusto Cyrillo 

d’Oliveira e Melo 

1848 – Foi provido em 5 de abril. 

1862 – merecimento intelectual. 

1864 - 

1867 – aposentadoria 

Povoação de Lucena 

 

Povoação de Lucena 

 

Povoação de Lucena 

Povoação de Lucena 

3 Pe. Firmino Herculano de 

Figueirêdo 

1848 – Provido  em 22 de Agosto 

1861 – Em 18 de março lhe foi 

concedido nove dias de licença 

com vencimento. 

1862 – 

1864 - Foi removido a seu 

pedido para a cadeira de 

Tambaú pela Portaria de 30 de 

agosto do corrente ano. 

1865 – Aposentadoria. 

(Cruz do) Espírito Santo 

 

(Cruz do) Espírito Santo 

 

 

(Cruz do) Espírito Santo 

De (Cruz do) Espírito Santo 

para Tambáu (Cidade da 

Parahyba) 

 

4 Pe. Manoel de Carvalho e 

Silva 

1851 -  

1853 – Aposentadoria. 

1854 - 

Povoação de Serra da Raiz 

Patos 

 

5 Pe. Marcelino Rogerio 

Freire 

1859 - Gurinhem 

6 Pe. Antonio Fernandes 

Teixeira 

1859 – 

1860  - jubilado pela Portaria de 

26 de outubro. 

Cuite de Guarabira 

Cuite de Guarabira                  

7 Pe. Ricardo José Brasileiro 

(ou Brasiliense) 

1860 – Foi provido. 

1862 -  

Serra da Raiz 

Serra da Raiz 

8 Vigário Reverendo Bento 

José de Barros Mendonça 

1861 – Foi nomeado.  Freguezia do Ingá 

9 Pe. José do Coração de 

Maria Castro 

1861 - Em 17 de março obteve 

licença para ensinar 

particularmente em uma cadeira 

de primeiras letras. 

Batalha 

10 Pe. Antonio Gama Raphael 

(ou Antonio Gomez Rafael 

de Mello) 

1862 – 

1863 - 

Caiçara 
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11 Pe. Antonio Theodoro 

Serpa 

1862 -  Alagoa Grande 

12 Pe. Joaquim Victor Pereira 1863 – 

1862 – merecimento intelectual 

1864 – 

1865  a 1868 – Diretor do 

Collégio de Educandos  Artífices. 

Cidade da Parahyba 

Cidade da Parahyba 

Cidade da Parahyba 

Cidade da Parahyba 

13 Pe. João Gomes da Silveira 

Marreca  

1885 – Solicitou um ano de 

licença para tratamento de 

saúde. 

1889 – pediu licença por mais 

um ano. 

Campina Grande  

 

 

Vila de Piancó 

TABELA 1 | Professores padres no ensino primário – Parahyba do Norte 

 
NNº NNome do professor AAnos nos quais são 

mmencionados/as –– situação 

Nome da Instituição/ nome 

dda 

cadeira/matéria/aula/discipli

nna 

1 Pe. João Antonio Moura 1842 - Lyceu Parahybano - 

Philosophia Racional e Moral 

2 Pe. João do Rego Moura 1843 –  

 

1852 –  

1861 – Em 05 de março lhe foi 

concedido seis mezes de 

licença com vencimento de 

conformidade com a lei N.º 7 

de Setembro de 1859. 

Lyceu Parahybano - 

Philosophia racional e moral 

Lyceu Parahybano – Filosofia 

Lyceu Parahybano – Filosofia 

 

3 Pe. Leonardo Antunes Meira 

Henriques 

1842 a 1845 

 

1849 – Admitido 

 

1858 – Chefe do Partido 

Conservador 

1887 -  

Professor examinador de 

Frances 

Lyceu Parahybano -  Filosofia 

Seminário de Olinda  - 

Teologia 

Lyceu Paraybano – Filosofia 

4 Fr. Fructuoso da Soledade 

Segismundo 

1864 -  Lyceu Parahybano – Frances 

5 Pe. Lima ? Lyceu Parahybano - 

Português 
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6 Cônego Francisco Soares 

de Figueiredo 

? Lyceu Parahybano -  Latim 

TABELA 2 | Professores padres no ensino secundário – Parahyba do Norte. 

Apesar dos números até o momento encontrados, não serem muito expressivos, 
uma vez que incorre com algumas imprecisões, possivelmente  para menos, 
consideramos que os religiosos formavam um dos segmentos sociais mais influentes 
que participavam ativamente tanto da vida política quanto na instrucional na 
Parahyba do Norte como de resto em todo o Brasil. Tal participação era estimulada 
pelos próprios administradores da Província, conforme podemos verificar com a 
publicação da lei, em 18397. Esse aspecto tomou novo impulso a partir de 1872 quando 
foi publicada a lei que passou a dispensar o 

 exame em concurso exigido para o provimento das cadeiras do ensino primário 
da província, os clérigos de ordens sacras e os que exibirem títulos científicos 
obtidos em qualquer academia ou faculdade do império, contando que o 
candidato prove boa conduta civil e religiosa8 

O Brasil, a partir da sua Constituição de 1824, manteve o regalismo português, ou 
seja, o regime de padroado e beneplácito.9 Assim, era mais que compreensível que os 
religiosos tivessem amplo acesso ao setor instrucional público, uma vez que 
normalmente recebiam uma rigorosa formação teológica, filosófica e intelectual, o que 
lhes dava amplas condições de exercerem a atividade de professor, sobretudo no nível 
das primeiras letras. 

Como já afirmamos em trabalhos anteriores, 10  a estruturação e o controle do 
Estado provincial sobre a instrução pública e particular havia se efetivado desde 
meados dos anos de 1830, focando-se, todavia, no plano superestrutural. Esse aparato 
destinado ao setor instrucional foi sucessivamente ratificado ou em alguns momentos 
retificado nos regulamentos e normas que foram publicados posteriormente, 11 
chegando de forma paulatina até ao cotidiano escolar. Via de regra essas 

                                                   
7 A regulamentação de conteúdos dogmáticos da Igreja Católica Apostólica Romana no âmbito das questões 
instrucionais será efetivada de forma ainda mais evidente no Art. 6º da lei nº 20 de 6 de maio de 1837. 

8Artigo 1º da Lei nº 454 de 22 de junho de 1872. 

9 O sistema de Padroado, relativamente antigo, pois já era tradição em Portugal bem antes da independência 
brasileira, dava ao imperador a regalia de indicar nomes para o preenchimento dos cargos eclesiásticos mais 
importantes (principalmente os responsáveis pelas dioceses brasileiras), dependendo apenas de uma confirmação 
pontifícia.  De outro lado, o clero recebia proventos do Estado, transformando-se os padres em verdadeiros 
funcionários públicos, em tudo dependentes do governo. 

http://www.klickeducacao.com.br/bcoresp/bcoresp_mostra/0,6674,POR-971-8382,00.html. Acesso em 13 de 
março de 2016. 

10 Cf. especialmente o estudo de Pinheiro (2004). 

11Ver a Lei nº 230 de 31 de dezembro de 1875.
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normatizações eram, ora influenciadas pelos conservadores, ora pelos liberais e a 
partir da década de 1870 pelos republicanos.  

Não podemos nos esquecer que principalmente a partir das duas últimas décadas 
do regime imperial brasileiro cresceu o movimento pelo fim do escravismo, isto é, o 
movimento emancipacionista de cunho reformista e que atingiu pontualmente a 
questão da escravidão no Brasil. Como exemplo temos a publicação da Lei do Ventre 
Livre de 29 de setembro 1871 e a Lei dos Sexagenários ou Lei Saraiva-Cotegipe que 
começou a ser discutida no Parlamento, em 1884, mas somente foi aprovada no ano 
seguinte. Esse movimento logo em seguida tornou-se abolicionista, ou seja, os seus 
simpatizantes passaram a exigir o fim do regime escravocrata. A Parahyba do Norte 
situava-se entre as Províncias de Pernambuco e do Ceará centros de grande 
disseminação dos ideários abolicionistas e republicanos, portanto recebia grandes 
influencias desses ideais. Maestri (2001, p. 145) nos chama atenção que 

A partir de 1879, diversas sociedade antiescravistas foram fundadas no Brasil, 
destacando-se a sociedade abolicionista cearense Perserverança e Porvir, que 
confluiria, em 1880 na importante Sociedade Cearense Libertadora. Havia 
algum tempo se percebia acrescente divisão do Império em províncias 
escravistas e não-escravistas. Temendo que tal oposição levasse a um 
rompimento total do pacto escravista nacional e da abolição do cativeiro, os 
deputados provinciais cafeicultores votaram leis regionais que coibiam o tráfego 
interprovincial de escravos. 

Assim, paralelamente a esse crescente processo de mudança na organização 
produtiva que apontava para o fim do escravismo no Brasil, os liberais e republicanos 
passaram também a ter maior influência na organização formal da instrução no Brasil. 
Entre outros aspectos um que nos chamou a atenção foi a crescente preocupação em 
ampliar a oferta de escolas públicas e também particulares. Todavia, sobre as escolas 
particulares no nível das primeiras letras Pinheiro (2012), ressalta que apesar da 
Parahyba do Norte apresentar uma maior presença do poder público não é possível 
desconsiderar as inúmeras escolas particulares que funcionaram em toda a Província. 
 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Não poderíamos concluir este estudo, sem deixarmos de registrar que a análise da 
documentação acima indicada nos ofereceu elementos para entendermos como a 
cultura política brasileira influenciou na tecitura dos ordenamentos instrucionais. A 
sua constituição, todavia, foi permeada de mudanças e permanências, alimentadas ora 
por ideias inovadoras ora pela tradição e pelo conservadorismo uma vez que estamos 
tratando de uma sociedade extremamente hierarquizada, assentada como já dito, no 
escravismo e no modelo econômico agrário-exportador. Assim aquela sociedade 
extremamente contraditória caminhou para a construção de uma nação que se 
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tornaria pouco a pouco mais urbana, republicana, com mão de obra 
predominantemente assalariada, liberal e de economia de livre mercado, fundamentos 
esses que influenciaram sobremaneira tanto a organização escolar quanto muito 
possivelmente as práticas pedagógicas no cotidiano escolar. 

A grande quantidade de leis e regulamentos até então produzidas não foram 
consideradas suficientes e/ou eficientes uma vez em 1884, mais um regulamento geral 
para instrução na Parahyba do Norte foi publicado, dando continuidade ao projeto de 
nação, assentado nos princípios civilizatórios, inspirados no modelo europeu, ou mais 
precisamente, português e francês e marcando, assim, os últimos anos do regime 
imperial brasileiro, quando em 1889 foi adotado o regime republicano. 
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