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Resumo 

 

Nesse trabalho monográfico, apresentamos discussões acerca da institucionalização da 

instrução pública primária na Província da Parahyba do Norte e a escolarização da 

população pobre. O recorte proposto para a escrita desse trabalho compreendeu os anos 

de 1860 a 1874. A temática abordada versará sobre a institucionalização da instrução 

pública primária, considerando, como argumento principal, a possibilidade da 

escolarização da população pobre na, então, Província da Parahyba do Norte. Para 

realização desse trabalho monográfico, utilizamos como fontes de pesquisa os relatórios 

dos presidentes de Província, juntamente com os relatórios do diretor geral da instrução, 

e as leis e regulamentos da instrução pública, bem como a bibliografia disponível sobre a 

história e história da educação da Paraíba. Concluímos que, a análise que fizemos sobre 

o perfil etnicorracial econômico da população paraibana e as condições que se encontrava 

a instrução pública primária na Província, que, além da escola de Educandos Artífices, 

destinada a escolarização dos pobres e desvalidos, a população pobre também, teve acesso 

à instrução primária, pela necessidade de a instrução ser um meio pelo qual a civilização 

chegaria a essa população que esteve alijada desse processo, mesmo que para isso, fosse 

necessário enfrentar as precárias condições em que se encontrava o ensino paraibano, 

como observamos nas frequentes reclamações dos gestores nos relatórios dos presidentes 

de província. 
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CAPÍTULO I 

CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICO E TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

ACERCA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO DA PROVÍNCIA DA PARAHYBA 

DO NORTE 

  

 A proposta deste trabalho monográfico tem como objetivo apresentar uma 

discussão acerca da instrução pública primária na Província da Parahyba do Norte, no 

período de 1860 a 1874, e entender como se deu a escolarização da população pobre na 

Província. 

 Para atender tal intenção, este primeiro capítulo tem como objetivo inserir o leitor 

na temática a ser abordada durante todo o percurso. Apresentando, aqui, o interesse da 

pesquisa, o objeto de estudo e a metodologia a ser utilizada, bem como as fontes que 

possibilitaram o desenvolvimento da pesquisa.  

 A temática abordada versará sobre a institucionalização da instrução pública 

primária, considerando, como argumento principal, a possibilidade da escolarização da 

população pobre na, então, Província da Parahyba do Norte. A partir dessas orientações, 

com esse texto introdutório, pretendemos convidar o leitor a se debruçar, no objeto de 

pesquisa proposto no trabalho. 

  

1.1 Trajetória  

 

O presente trabalho monográfico foi inicialmente motivado por minha 

participação nos projetos de pesquisa intitulado “Estado da Arte da produção sobre 

História da Educação da População Negra no Brasil”, que participei na condição de 

voluntária do Programa de Iniciação Científica – PIVIC/2011-2012. E posteriormente, 

com a participação no Programa de Iniciação à Docência – PROLICEN/2012, com o 

projeto “História da educação da população negra na Paraíba: primeiras aproximações”, 

ambos os projetos desenvolvidos na Universidade Federal da Paraíba, sob a orientação da 

professora Surya Aaronovich Pombo de Barros. 

A partir daí, surgiu o meu interesse em pesquisar sobre a história da educação da 

Paraíba, de forma particular, os sujeitos que fizeram parte dessa história da educação, 

sobretudo, no período imperial, que segundo Barros (2012), é atualmente, entendido 



como um momento crucial para os rumos da educação nacional. Um período de debates 

e realizações que, ajudam a compreender questões relacionadas à educação brasileira. 

 

1.2 A História da Educação e sua relação com a Pedagogia  

 

A História da educação como disciplina escolar, surgiu primeiramente com 

propósitos iniciais de atender a formação de professores em escolas normais e cursos de 

pedagogia e, promover a construção da memória de grandes feitos educacionais do 

passado. 

 Nas quatro últimas décadas do século XX, a história da educação ganhou estatuto 

de campo de conhecimento. Seu fortalecimento como disciplina autônoma - em relação 

à filosofia da educação - na graduação de cursos de formação de professores 

(especialmente na pedagogia) e, principalmente, sua inserção em diversos programas de 

pós‐graduação em importantes instituições universitárias brasileiras; assim como a 

criação de sociedades e grupos de pesquisas1, a ampliação de publicações para a 

divulgação das pesquisas e a organização de diversos encontros científicos em nível 

nacional e internacional, demonstram o fôlego obtido pela história da educação brasileira.  

Com o passar dos anos e a criação de programas de pós-graduação, a história da 

educação também tem se destacado como campo de pesquisa. No entanto, a atual política 

educacional brasileira, tende a desvalorizar a importância da história da educação como 

disciplina no curso de formação dos professores. Assim, concordamos com Saviani 

(2008, p. 5), ao criticar essa política afirmando que: 

 

Contudo para lá dos interesses específicos da área que serão 

prejudicadas com essa política educativa já que as oportunidades 

de exercício profissional diminuirão, cabe considerar a questão 

mais ampla ligada à formação das novas gerações de educadores 

que serão privadas do conhecimento sistemático da história da 

própria atividade a que escolheram se dedicar. 

 

 O autor continua a apresentar sua inquietação ao afirmar: 
[...] a política educacional que se busca implementar em nosso 

país tende a secundarizar a importância dos estudos de caráter 

histórico. De fato, tenho sentido em nossa comunidade de 

historiadores da educação a percepção de que a história da 

                                                           
1 Alguns grupos e sociedade, ganharam destaque pelas pesquisas desenvolvidas, como a Sociedade 

Brasileira da História da Educação (SBHE); Grupo de Estudos e Pesquisas História, Sociedade e Educação 

no Brasil (Histedbr); Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste Oitocentista (GHENO). 



educação, enquanto disciplina, tende a desaparecer do currículo 

dos cursos de pedagogia, e, com maior razão, dos recentes cursos 

das escolas normais superiores ou dos institutos superiores de 

educação. E, por vezes, tenho a impressão de que alguns de nós 

tendemos a nos conformar com isso admitindo que o cultivo da 

história da educação se concentrará nos cursos de pós-graduação 

“stricto sensu”. (SAVIANI, 2008, p. 5). (Aspas no original). 
 

  

Diante do exposto, podemos, sim, com o tempo, nos preocupar que a disciplina 

de história da educação do curso de formação de professores corre o risco de desaparecer. 

Algumas questões levantadas dizem respeito aos sujeitos dessa história que foram por 

vezes, alijados das pesquisas desenvolvidas na área, gerando de certa forma uma distância 

entre o estudante do curso de pedagogia e o que era apresentado como objeto de 

conhecimento da história da educação. Essa distância, por sua vez, pode se referir tantos 

aos sujeitos que têm sido apresentados pelos manuais- e professores- da disciplina- os 

heróis-, como também, a distância territorial. Ou seja, os estudantes nem sempre têm 

acesso às informações acerca da história da educação da localidade onde estão inseridos, 

muitas vezes, ainda, são ensinados a partir de conteúdos gerais que consideram a história 

da região sudeste- em especial o eixo Rio de Janeiro/ São Paulo como a única história do 

Brasil. 

  Questionamos ainda, qual a importância da história da educação? Por que 

conhecer a história? Ainda de acordo com Saviani: 

 

O ofício do historiador é lembrar o que os outros esquecem. 

Talvez seja essa a principal coisa que a pesquisa histórico-

educacional tem a nos dizer mesmo por porque também os cursos 

de formação de educadores parecem se mover num “presente 

contínuo” em decorrência do esquecimento da história. 

(SAVIANI, 2008, p. 3). (Aspas no original). 

 

 Todavia, assinalamos a importância da história da educação do curso de formação 

de professores, pois,  

Considerando que é pela história que nós nos formamos como 

homens; que é por ela que nós nos conhecemos e ascendemos à 

plena consciência do que somos; que pelo estudo do que fomos 

no passado descobrimos ao mesmo tempo o que somos no 

presente e o que podemos vir a ser no futuro, o conhecimento 

histórico emerge como uma necessidade vital do homem. 

(SAVIANI, 2008, p. 3). 

 

  Dessa forma, pretendemos com esse trabalho contribuir para a pesquisa na área da 

história da educação para o curso de Pedagogia, a partir da realização de uma monografia 



acerca da institucionalização da instrução pública primária na Paraíba, no período 

imperial defendendo a possibilidade do acesso da escolarização da população pobre na 

Província da Parahyba do Norte oitocentista. 

 

1.3 Referenciais  

 

1.3.1 Teóricos 

 

Nos últimos anos, pesquisas associando a discussão acerca da institucionalização 

do ensino na Província da Parahyba do Norte, levando em consideração diversos sujeitos 

da educação no século XIX, têm ganhado espaço na historiografia da educação paraibana. 

Pesquisadores como Pinheiro (2004), Cury (2004), Lima (2008), Ananias (2010), Araújo 

(2010), Ferronato (2012), Miranda (2012), entre outros, têm se debruçado em estudos 

acerca da problemática instrucional que ganhava espaço nos debates entre políticos e 

intelectuais da época numa tentativa de uniformização da instrução pública primária na 

Província da Parahyba do Norte, em especial após o Ato Adicional de 1834, em que cada 

província se responsabilizaria pelas instrução primária e secundária de sua região. 

Nesse sentido, como afirma Pinheiro (2008), podemos sintetizar que nas décadas 

de 1820 e 1840, tanto a recente nação brasileira quanto a Província da Parahyba do Norte 

empenharam esforços com o objetivo de organizar, estruturar e regulamentar a instrução 

pública e particular, considerada pelos intelectuais e políticos, como atrasada e 

desorganizada. 

Segundo Ananias (2010), analisar o processo de escolarização na Paraíba 

pressupõe realizar um levantamento da documentação produzida pelo Império brasileiro: 

os poucos trabalhos sobre esse tempo e espaço mostram a inexorabilidade dessa 

afirmação.  

No que diz respeito aos sujeitos da história brasileira no século XIX, algumas 

pesquisas tem sido desenvolvidas em diversas localidades do território nacional, inclusive 

na Província da Parahyba do Norte, que estudam as mulheres e homens pobres e negros. 

Para a história da Paraíba, o trabalho de Rocha (2009), Gente negra na Paraíba 

Oitocentista, se apresenta como um dos pioneiros nessa orientação. 

No seu trabalho, a autora busca compreender como as pessoas negras escravizadas 

e livres (re)organizaram suas vidas familiares, observando as diferentes conjunturas – 

econômica, social e política- do Oitocentos e suas estratégias para o estabelecimento de 



vínculos parentais. Outra informação importante, que a autora traz, rompendo até mesmo 

alguns mitos da historiografia tradicional é a apresentação das diversas estratégias 

utilizadas pelos escravizados para saírem da condição de cativo.  

Nos que diz respeito à pesquisa sobre a instrução da população negra na Paraíba, 

Barros e Santos (2012), questionam a ausência de informações acerca da população negra 

e sua instrução, nos relatórios dos presidentes da Província, como podemos observar: 

No entanto, quando se trata do objeto da nossa pesquisa, 

percebemos a ausência da população negra e sua instrução, nos 

relatórios dos presidentes da província. Ora, se a população negra 

livre, que crescia, e a legislação que “impedia” a presença desse 

segmento da população, nos questionamos: onde estava a 

população negra - referindo-se à instrução? Os negros que viviam 

na Parahyba no Oitocentos, seriam totalmente excluídos do 

processo de formação social por meio da instrução? (BARROS; 

SANTOS, 2012, p.5) 

 

Pesquisar a instrução destinada à população pobre, seja ela negra, parda, escrava, 

livre ou liberta, faz-se mister, devido aos poucos trabalhos existentes na Província da 

Parahyba do Norte, no que tange a pesquisas referentes a esses sujeitos e aos seus acessos 

à instrução primária. 

Segundo Veiga (2008), para os estudos do século XIX, podemos acrescentar a 

escola pública primária como um dos espaços de presença das crianças pobres e 

particularmente de produção da identificação do “aluno pobre”. Tal denominação pode 

ser detectada em diferentes documentos, conforme demonstraremos no decorrer do 

trabalho.  

Reafirmar o que diz a autora supracitada é possível ao refletirmos sobre as 

condições precárias da nascente escola moderna brasileira. Ainda com características de 

casa-escola, a escola pública primária no período Oitocentista pode ser considerada uma 

invenção para pobres e negros, por apresentar péssimas condições de funcionamento, no 

que diz respeito desde a cultura material escolar à formação dos professores. Podemos 

refletir ainda quanto à necessidade de civilizar o povo por meio da instrução. Assim, 

concordamos com a autora, que desenvolveu sua pesquisa em Minas Gerais: 

  

Na pesquisa desenvolvida foi possível detectar claramente que a 

clientela escolar denominada como desfavorecida pertencia à 

classe pobre de diferentes origens étnicas – brancos, negros e 

mestiços. Destaca-se que, em geral, houve certa homogeneização 

no tratamento desse grupo – pobres, negros e mestiços – como 

inferior, a partir de sua representação como grupo não civilizado. 

(VEIGA, 2008, p. 506). 



 

Desse modo, esse trabalho pretende contribuir com a história da educação da 

Paraíba a partir da análise e discussão acerca do processo de escolarização da população 

pobre na Província da Parahyba do Norte no período de 1860 a 1874. 

 

1.3.2 Metodológicos 

    

Nos últimos anos, a história da educação brasileira sofreu transformações a partir 

de novas pesquisas que destacam a emergência de analisar diferentes sujeitos históricos 

no que se refere ao acesso (ou não) à escola. Assim, 

[...] vários sujeitos da educação vêm sendo valorizados em suas 

ações cotidianas, o que se explicita no aumento de interesse pelas 

trajetórias de vida e profissão e no engajamento que observa em 

análises organizadas em torno de questões de gênero, raça e 

geração (FARIA FILHO. et al, 2004, p. 141).  

 

A partir dessa orientação, buscamos compreender se e como a institucionalização 

do ensino na Província da Parahyba contribuiu para a escolarização da população pobre, 

nos diversos espaços da cultura letrada entre os anos de 1860 e 1874  

Devido à dificuldade de encontrar, nas fontes oficiais, um perfil dos sujeitos 

educacionais na primeira metade do século XIX na Província da Parahyba do Norte, a 

nossa escolha pelo recorte temporal leva em consideração a reforma que aconteceu na 

instrução pública primária na Província, que teve início com a Lei nº 12 de 08 de Agosto 

de 1860, embora este regulamento tenha durado apenas sete meses, logo ele é revogado 

e volta a valer o regulamento de 1852. Somente em 1864, com a Lei nº 178, é que se tem 

uma nova reforma na instrução pública primária. Nesse caso, para este trabalho inicial 

nos detemos ao breve regulamento de 1860, a partir da “preocupação” que os gestores e 

intelectuais da época demonstravam, a partir da documentação analisada, a necessidade 

de universalização da instrução, em meio as mudanças na sociedade, a partir da segunda 

metade do século XIX. 

E 1874, último ano de funcionamento do Colégio de Educandos artífices, como 

espaço de escolarização destinado à população pobre, e que teve objetivo prestar 

assistência à infância “verdadeiramente desvalida”, oferecendo a essa uma instrução de 



primeiras letras ao mesmo tempo em que capacitava mão-de-obra para o mundo do 

trabalho, como afirma Lima (2008). 

Vale ressaltar que nosso objetivo não é realizar um estudo sobre os alunos do 

Colégio de Educandos Artífices, mas a análise acerca do público que frequentava essa 

instituição – se assim as fontes nos permitir – e compreender até que ponto, essa 

instituição contribuiu para a escolarização da população pobre.  

Para realização desse trabalho, utilizamos como fontes de pesquisa os relatórios 

dos presidentes de Província da Parahyba do Norte, juntamente com os relatórios do 

diretor geral da instrução, que se encontram disponíveis no site da Universidade de 

Chicago (EUA), no Center for Research Libraries2 e as leis e regulamentos da instrução 

pública da referida Província, publicadas na Coleção documentos da educação brasileira 

e a Coleção de Leis e Regulamentos da Instrução da Paraíba no Período Imperial. 

Nossa intenção, ao ler os relatórios, foi conhecer o andamento da instrução pública 

na Província da Parahyba do Norte após a publicação do Ato Adicional de 1834, que 

determinava às províncias os encargos relativos à instrução primária e secundária. E 

procurar nessas fontes oficiais, referências que nos permitam compreender acerca da 

população que tinha acesso a instrução pública primária. 

 Fazer uso dessas fontes primárias é de suma importância, pois, como afirma 

Ananias,  

A atuação dos presidentes de província e da Assembleia 

Legislativa foi entendida como representação do Estado 

Provincial; portanto, a partir dessa visão, eles foram considerados 

peças fundamentais nessa estratégia de direção e mando da 

administração e da política Imperial. (ANANIAS, 2010). 

 

 Sendo assim, cientes da importante atuação dos presidentes de Província, a leitura 

e análise dos relatórios ajudará a compreender o andamento da instrução pública primária, 

bem como a preocupação de alguns presidentes quanto à instrução da camadas mais 

pobre, como podemos observar na fala do presidente da Província da Parahyba do Norte, 

Sinval Odorico de Moura, 

[...] é de lastimar que os nossos homens da classe mais baixa 

pouco ou nada se impressionem do interesse que os Poderes da 

Provincia hão tomado no melhoramento intellectual de seus 

filhos. Levados d’uma insanavel cobiça de obterem no presente 

caducas e precarias commodidades, elles se esquecem 

inteiramente dos males futuros que aguardão a sua prole. Apenas 

                                                           
2 Os relatórios de presidentes de província, não só da Paraíba, mas de todo o país encontram-se disponíveis 

no sítio eletrônico http://www.crl.edu/brazil/provincial/para%C3%ADba 

http://www.crl.edu/brazil/provincial/para%C3%ADba


os filhoes se achão um pouco robustecidos, excogitão logo um 

meio, não de dar-lhes um ensino que lhes facilite na virilidade 

um meio de vida mais vantajoso e confortavel; mas o de colher 

delles todo o proveito que é compativel com sua tenra idade. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1865, p. 8).  

Após o Ato Adicional de 1834, ainda, a Província da Parahyba tentava organizar 

a instrução pública primária com a criação de cadeiras de primeiras letras e, 

posteriormente, com a criação do Lyceu, estabelecimento de ensino secundário público 

inaugurado em 1836. De acordo com Pinheiro (2008, p. 15), o ideário instrucional que 

permeava os debates na época, “era anunciado por intelectuais, gestores públicos ou 

professores que, via de regra, assentava-se numa concepção europeia, ou mais 

precisamente francesa, forjada a partir do movimento iluminista”. 

Porém, ainda que a Província tentasse se organizar, paulatinamente, nesse 

“importante ramo do serviço público” – segundo falas dos presidentes da Província - já 

sofria fortes críticas quanto ao atraso da instrução. Podemos observar isso, em um trecho 

pronunciado pelo Presidente Bazilio Quaresma Torreão, em 1837: 

 

A instrução elementar da Província, sôbre que já tendes 

aprezentado medidas Legislativas que todavia não são 

sufficientes para animar este importantissimo ramo, cujo atrazo 

ainda muito carece de vosso esclarecido zelo[...] marchão [as 

escolas elementares] com hum pé tardio, e irregular. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da.1837, p. 10). 

            

No entanto, é importante considerar que  

[...] não apenas aqueles, ou aquelas, que freqüentavam uma 

escola tinham acesso às primeiras letras. Pelo contrário, têm-se 

indícios de que a rede de escolarização doméstica, ou seja, do 

ensino e da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo, mas 

sobretudo daquela primeira, atendia a um número de pessoas 

bem superior ao da rede estatal”. (VIDAL; FARIA FILHO, 

2005, p. 45).  

Ao analisar as leis e regulamentos da instrução pública, nos deparamos com um 

leque de possibilidades de pesquisa, que nos permite compreender acerca da organização 

e tentativa de uniformização da instrução pública primária na Província da Parahyba do 

Norte no período imperial, especialmente após a primeira metade do século XIX, 

considerando a criação de cadeiras de primeiras letras, a contratação de professores, bem 

como a busca pelo método de ensino considerado ideal. 



            Assim, pretendemos investigar como se deu a escolarização da população pobre, 

em especial ponderando sobre os espaços como aulas, cadeiras ou escolas de primeiras 

letras e instituições educativas mantidas pelo governo provincial ou particulares, sem, 

contudo, desconsiderar, conforme sugere os autores acima citados, a possibilidade de 

aprendizagem em outros ambientes para além do institucional.  

 Falar de instrução e escolarização no século XIX, por vezes tem alguns conflitos 

quanto aos diferentes significados dado a essas palavras- e categorias- em pesquisas na 

área da história da educação. Faria Filho chama atenção para o uso do termo escolarização 

ao dizer que: 

Estamos entendendo o termo escolarização em duplo sentido, os 

quais estão intimamente relacionados. Num primeiro, 

escolarização pretende designar o estabelecimento de processos 

e políticas concernentes à “organização” de uma rede, ou redes 

de instituições, mais ou menos formais, responsáveis seja pelo 

ensino elementar da leitura, da escrita, do cálculo e, no mais das 

vezes, da moral e da religião, seja pelo atendimento em níveis 

posteriores e mais aprofundados. Em outra acepção, estamos 

entendendo por escolarização o processo e a paulatina produção 

de referências sociais, tendo a escola, ou a forma escolar de 

socialização e transmissão de conhecimentos, como eixo 

articulador de seus sentidos e significados. Neste caso, nossa 

atenção estará voltada para o que temos chamado de 

implicações/dimensões sociais, culturais e políticas da 

escolarização, abrangendo questões relacionadas ao letramento, 

ao reconhecimento ou não das competências culturais e políticas 

dos diversos sujeitos sociais e à emergência da profissão docente 

no Brasil. (FARIA FILHO, 2008, p. 78).  

 

   

O autor ainda afirmará que: 

 

No século XIX, o processo de escolarização está interligado, com 

discussões sobre a importância da instrução, para o 

fortalecimento do Estado Nacional, bem como a necessidade de 

estabelecer no Império Brasileiro, o Império das Leis. (FARIA 

FILHO, 2008, p.81) 

  

Dessa forma, o conceito de escolarização que iremos abordar é o apresentado pelo 

autor, no que diz respeito à relação entre a criação de aulas, cadeiras, escolas de primeiras 

letras, a defesa da importância da instrução e o uso que foi feito dessas ações nas tentativas 

de civilização da população.  



Podemos perceber nas mensagens dos presidentes de Província, a necessidade de 

instruir o povo para civilizar. Alguns discursos afirmavam ser a instrução “o alimento do 

espirito”, como podemos observar em um trecho da fala do então presidente da Província 

da Parahyba do Norte, Sr. barão de Maraú , em 5 de agosto de 1867: 

 

Ninguém há, senhores, que duvide mais da necessidade da 

instrucção e da educação do pôvo, porque todos reconhecem 

naquella o alimento intellectual do homem, e nesta o 

aperfeiçoamento de suas faculdades moraes. (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. 1865, p. 17).  

 

 

 Afirmações como à apresentada acima, revelam por sua vez, a “preocupação” por 

parte das autoridades locais com a instrução de um grupo que estava alijado desse 

processo. No entanto, podemos questionar, quais mecanismos foram utilizados pelos 

presidentes da Província para promover a instrução dessa parcela da população? Podemos 

indagar também, qual grupo que precisava ser instruído?  Ou até mesmo, civilizado por 

meio da instrução? São questões como essas que pretendemos discutir nesse trabalho, a 

partir da análise dos documentos oficiais, sobre a instrução na Província da Parahyba do 

Norte. 

 Dessa forma, após apresentarmos nesse primeiro capítulo o percurso 

metodológico, bem como os anseios e preocupações que nos motivaram a realização 

dessa pesquisa, tentaremos no capítulo seguinte, apresentar uma breve discussão acerca 

da composição sócio-política da sociedade paraibana e as relações com a 

institucionalização da instrução pública primária na Província da Parahyba do Norte.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

 

A PROVÍNCIA DA PARAHYBA DO NORTE: CONJUNTURA SÓCIO-

POLÍTICA E INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA. (1860 – 1874) 

 

 

A proposta lançada para composição deste capítulo será a de discutir a composição 

sócio- política da sociedade paraibana e as relações com a instrução pública primária no 

período estudado com a intenção de compreender qual a importância da instrução 

primária para Província da Parahyba do Norte. 

Dessa forma, o capítulo está organizado em dois tópicos. O primeiro pretende 

abordar a organização social e política paraibana, e o segundo tópico, apresentará a 

discussão sobre a instrução como um meio de civilização, de forma que nos debruçaremos 

sobre esse debate a partir das ideias dos legisladores da Província no período. 

 

 

2.1 A organização social e política da Província 

 

 

A segunda metade do século XIX, tanto na Província da Parahyba do Norte, como 

em todo Império brasileiro, foi marcada por mudanças econômicas e políticas, na 

tentativa de se firmar o regime monárquico. Mudanças que geraram, gradativamente, a 

transição da mão-de-obra escrava para a trabalhadora livre, como afirma Lima: 

 

Durante a segunda metade do século XIX, o Brasil passou por 

uma grave crise social, gerada por problemas na produção e 

pela transição da mão-de-obra escrava para mão-de-obra livre. 

Essa transição teve início em 1850, com a proibição do tráfico 

negreiro através da assinatura da Lei Euzébio de Queiroz. No 

Norte3 do país a situação era agravada pela crise no setor agro-

exportador e pelas periódicas secas. A grande concentração de 

terras nas mãos de poucos proprietários era mais um dos 

agravantes desta crise social do Norte. (LIMA, 2008, p. 31). 

 

  

Em 1861, o presidente da Província Luiz Antonio de Silva Nunes, em seu 

relatório, fez menção ao censo realizado em 1852 sobre a população escrava na Parahyba 

do Norte, que já vinha sofrendo uma queda, como podemos observar: 

                                                           
3 O Brasil do século XIX era dividido em apenas duas Regiões – Norte e Sul, portanto a Região Nordeste 

foi uma construção regional posterior. 



 

Segundo o último senso, que teve lugar em 1852, onde a 

população da Provincia por 212,000 almas, das que 28,000 

escravos. Tendo porém sido dizimada em 1856 pela cholera a 

população escrava, que, ainda por outras causas de todos 

conhecidas, tende a decrescer, creio que não será muito errado o 

calculo, que a limitar hoje a 20,000 almas, se tanto chegar.” 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1861, p. 10). 

 

Percebemos no entanto, que a população escrava, como bem afirma o presidente 

da Província, tendia a decrescer. Dando lugar, a mão de obra livre e pobre. Pois, mesmo 

passando por frequentes crises no mercado de açúcar e problemas na infra-estrutura, como 

afirma Rocha (2009), a economia continuava a se expandir, por exemplo, com a criação 

de novos engenhos, em todas as regiões da Província.  

E sobre a mão de obra, que se fazia necessária à época, a autora supracitada dirá 

que: 

Certamente, além da ampliação das áreas em que se produzia o 

açúcar, os indivíduos livres pobres devem ter sido fundamentais 

para o desenvolvimento dessas atividades agrícolas e de funções 

não-agrícolas da província, visto que eles, ao longo do 

Oitocentos, passaram a compor a maior parte da população, 

enquanto o número de escravos diminuía a cada década rumo ao 

fim da escravidão. (ROCHA, 2009, p.113). 

 

Junto a isso, a população negra livre aumentava na Província da Parahyba do 

Norte: 

Tinha-se, de um lado, a diminuição do número de escravizados 

e, de outro, aumentava a população livre. Esse crescimento, ao 

menos na década de 1840, era tão visível que um presidente da 

província, quando da elaboração de relatórios, comentou sobre a 

necessidade de “reorganizar” o quadro da população da 

província, ou seja, atualizar os dados, pois ele afirmou nunca ter 

visto outra com número tão expressivo de pessoas livres como na 

Paraíba (ROCHA, 2009, p. 117). (Aspas no original). 

  

O Presidente da Província Tenente Coronel Frederico Carneiro de Campos 

demonstra isso já em 1846:  

[...] vi muio amiudadas as habitações, residências de uma família 

mais ou menos numerosa e anfianço-vos também que não tenho 

encontrado em outra Província, das porque tenho descorrido, 

nem mais frequentes as casas e famílias, nem mesmo superior 

população livre. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1846, 

p.6). 

 



 Ainda de acordo com Rocha (2009, p.116), em 1872, a população da Parahyba do 

Norte era de 376.226 habitantes e mostrava a redução de pessoas escravizadas para 21.526 

em toda a Província, representando somente 5,7% da população em geral, que estava em 

expansão, pois os livres haviam aumentado para 354.700 habitantes (94,3%).  

 Para LIMA (2010), a população livre negra, superava a população livre branca, a 

primeira era composta por 200.412 habitantes, somando 56,50% da população livre 

paraibana, e a segunda, 154.288 habitantes. Sobre o crescimento dessa parcela da 

população a autora vai dizer que: 

 

A população negra livre era expressiva já no final do Século 

XVIII e, no Oitocentos, essa parcela da população aumentava de 

maneira rápida, e para algumas autoridades, como os Presidentes 

de Província e os chefes de polícia, de forma desordenada, 

provocando nessas constantes preocupações em relação à 

tranquilidade da Paraíba, uma vez que o ritmo do crescimento 

econômico não era compatível com o do contingente 

populacional apto para o trabalho [...]O crescimento dessa 

população pode ser explicado por fatores como o aumento das 

alforrias, mas, sobretudo, da miscigenação ocorrida entre pretos, 

brancos e índios. (LIMA, 2010, p.262). 

  

Também afirmará: 
 

Para a elite política e de mando, a constatação de que a 

sociedade paraibana era negra pode ter sido uma surpresa em 

1872, pois a elite dirigente temia a “classe baixa” desfavorecida 

e desconfiava dela, que era composta de homens livres e 

pobres, fossem brancos ou negros, que não se sujeitavam ao 

trabalho como eles estabeleciam e por isso eram considerados 

vadios, desordeiros, perigosos, sendo, pois, necessário o braço 

forte do Estado para mantê-los no mundo do trabalho e 

distantes dos movimentos contestatórios. (p. 236). 

 

 Dessa forma, temos a partir do estudo realizado por Rocha 2009 e Lima 2010 e 

que aqui fazemos referência, um mapa do perfil da população paraibana no Oitocentos. 

De um lado a população escrava que decrescia, e de outro, uma população livre pobre, 

que dava lugar à mão-de-obra escrava na Província, ao mesmo tempo que preocupava as 

autoridades da época, por ser pobre e desfavorecida. Assim, podemos inferir acerca de 

qual população estaria desprovida da instrução pública primária, por ser a maioria pobre 

e não ter recursos suficientes para pagar aulas/escolas privadas. E podemos ainda 

questionar, quais providências a Província teria adotado para atender as necessidades 

dessa população? Seria pois, a instrução a melhor saída para resolver esse problema? Já 

que a ideia de instrução era defendida pelos gestores e intelectuais como um bem 



necessário e profícuo à sociedade, como observamos na fala do presidente de Província 

Francisco d'Araujo Lima, em 1863: 

 

[...] O cultivo da intelligencia pela difusão de uteis 

conhecimentos facilitados á todas as classes na proporção de suas 

necessidades, sendo o meio mais seguro de obtermos esse 

resultado, é ao mesmo tempo um desideratum digno do vosso 

empenho, como legisladores e obreiros da prosperidade da 

provincia. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1863, p. 17) 

  

 Era, ainda, a falta de instrução, considerada causa de crimes, segundo o presidente 

da Província Dr. Americo Brasiliense de Almeida e Mello, ao afirmar em seu relatório de 

1867: 

Entendo, Senhores, que entre nós Brasileiros são causas 

principaes dos crimes a ignorancia, levada ao analfabetismo, a – 

ociosidade –, o patronato –, oriundo do espirito de partido, que 

desgraçadamente tem invadido todas as classes [...]. Sem a 

instrução pois que nos destingue e ilumina o espirito pelo 

conhecimento de nossos direitos e de nossos deveres; sem a 

educação que nos enriquece de pensamentos uteis e sentimentos 

elevados, formando-nos o bom caracter; sem o habito do 

trabalho, que é o sentinela da virtude, o contra-veneno do vicio, 

e o instrumento da felicidade, radicando o desejo de paz pelo 

amor da propriedade; sem a verdadeira sciencia dos preceitos da 

nossa santa religião, que simples e edificante constitue a filosofia 

natural do povo, certo que nunca atingiremos ao gráo de 

segurança individual e de propriedade de que tanto ainda 

carecemos. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1867, p. 

8). 

 

 Como podemos perceber na citação acima, era, de acordo com o discurso 

anunciado, a instrução a primeira necessidade do espirito e da prosperidade da sociedade 

Oitocentista. Dessa forma, tentaremos mais adiante compreender como a população pobre 

e desvalida, foi provida dessa necessidade, que “ilumina[va] o espirito” (PARAHYBA 

DO NORTE, Província da. 1867, p.8).  

 

 

2.2 “A instrucção illumina o espirito”4: instruir para civilizar  

 

                                                           
4 PARAHYBA DO NORTE, 1867, p.8 



 A ideia de instruir para civilizar o povo, se fez presente desde os primeiros debates 

acerca da implementação da escola púbica de primeiras letras, em especial considerando 

o período da independência política da nascente nação brasileira, após a Constituição de 

1824, na vigência da monarquia imperial. 

 Ao retratar esse período, a pesquisadora Cynthia Greive Veiga nos informará: 

 
Como uma invenção imperial, em grande parte dos discursos a 

aprendizagem da leitura, da escrita, das contas, bem como a 

frequência à escola se apresentava como fator condicional de 

edificação de uma nova sociedade. Mas ressalte-se o 

impedimento legal de freqüência dos escravos às aulas públicas 

em várias províncias do Império. Esse fator tem sido interpretado 

também como impedimento da freqüência dos negros, gerando 

uma série de equívocos na história da escola5. (VEIGA, 2008, p. 

502) 

 

 

 Ao analisar a citação acima, percebemos, a importância da instrução, e da escola, 

como uma necessidade, para construção de uma “nova” sociedade com base em princípios 

morais e civilizada. A autora supracitada, ainda questionará sobre quais brasileiros 

deveriam ter faculdades morais niveladas e em relação a que outro grupo? Ao longo de 

todo o século XIX, apelos como elevar a situação moral dos brasileiros apresentaram-se 

como fator importante de elaboração da nova condição de cidadãos de direitos e deveres. 

(VEIGA, 2008, p. 504). 

 É importante levar em consideração na perspectiva educacional brasileira do 

século XIX que os processos educacionais também aconteciam em espaços informais, e 

experiências de educação vividas entre os grupos sociais negros, escravos e libertos em 

vários espaços e instituições sociais como, por exemplo, nas famílias; nas festas; rituais 

e procissões religiosas católicas; nas irmandades de pretos e pardos; nas oficinas agrícolas 

e urbanas; nas instituições asilares de marinha e do exército; nas fazendas; nas senzala 

 Talvez o mapa – quadro 1, a seguir- que revela a distribuição étnica no Brasil, da 

segunda metade do século XIX, período que nos interessa, possa nos apontar indícios 

acerca de quais seriam as pessoas que o nascente Estado brasileiro estava preocupado em 

civilizar. 

 

Quadro 1 

                                                           
5 Essa questão já foi superada por Barros e Santos 2012. 



Etnias-cores  Período 1851 – 1890 

Porcentagem (%) 

Africanos 2 

Negros brasileiros 13 

Mulatos 42 

Brancos brasileiros 24 

Europeus 17 

Índios integrados 2 

Dados retirados de Veiga (2008, p. 505). 

  

Veiga, ainda afirmará que a escolarização do povo apresentou-se como uma 

condição de homogeneização cultural: a institucionalização das aulas/cadeiras de 

instrução pública elementar não teve como alvo os filhos da elite branca.  

A autora conclui sua justificativa de ter sido a escola pública primária brasileira, 

uma criação destinada a população negra e pobre, ao apresentar a precariedade presente 

nessa escola: 

 

Apesar de a escola elementar pública apresentar-se como 

instituição de característica essencialmente popular, quais foram 

os limites de sua efetivação junto à população livre? Nos 

documentos investigados, observa-se uma imensa dissonância 

entre os discursos e as ações efetivas para consolidar a instrução. 

Entre os muitos motivos podem-se destacar basicamente quatro: 

a estrutura política do período imperial; o contexto material das 

escolas; as condições de frequência à aula e a situação dos 

professores. Sobre o primeiro, percebe-se que, de maneira geral, 

as elites se mostraram empenhadas na difusão da instrução – 

manifestavam proposições integradas ao discurso ocidental do 

lugar da instrução para a civilização, tinham previsão de gastos 

para a educação e elaboravam de maneira crítica seus registros 

sobre a precariedade do estado geral da instrução. Entretanto, a 

estrutura política e as redes de interdependência (Elias, 1993) 

tecidas pelas próprias elites contribuíam muitíssimo pouco para 

a efetivação e o avanço de qualquer proposição (VEIGA, 2008, 

p. 512).  
 



  No que diz respeito a Província da Parahyba do Norte, o ideal de instruir para 

civilizar, também acompanhou o processo de institucionalização da escola pública 

primária.  

Era comum observar nas mensagens dos presidentes de Província a ideia da 

instrução ligada à moralidade e a civilização. Essa ideia de instruir para civilizar 

perpassou todo discurso sobre a instrução na sociedade brasileira Oitocentista, com base 

em ideais iluministas, a instrução estava ligada a libertação do povo da ignorância, a partir 

da civilização e da moral.  

 

Seria pura perda de tempo e trabalho demonstrar-vos a 

excellencia e a importância da instrucção e educação da 

mocidade com relação aos vitaes interesses publicos e 

particulaes. Vós conheceis a influencia immensa que ella 

exerce nos destinos assim dos indivíduos, como da 

sociedade; sabeis que ella é a principal fonte, a condição 

essencial do bem estar, do progresso, da civilisação, de 

todas as prosperidades. (PARAHYBA DO NORTE, 

Província da. 1871, p. 15) 

 

 

 De acordo com Miranda (2009, p. 46), “civilizar por meio da instrução era, 

portanto, pensar em desenvolver sujeitos aptos a corroborarem a moral pública e cristã, 

seres cultos, sabedores dos seus direitos e dos seus deveres”.  

 Essa mesma ideia de instruir para civilização e para moral, também foi defendida 

pelos gestores e intelectuais da Província da Parahyba do Norte. O diretor geral da 

instrução da Província, Manoel Porfírio Aranha, apreende essa ideia em seu relatório 

apresentado no ano de 1861, ao dizer que: 

 

A instrucção é um poderoso elemento de moralidade, ordem e 

prosperidade publica, como é uma condição indispensavel de 

perfeição bem estar, e felicidade individual. E por tanto um 

beneficio de tão elevado alcance para a sociedade, não só deve 

ser largamente derramado por todos os membros d’ella; mas 

ainda é indispensavel que todos eles sejáo constrangidos a 

acceital-o, se por ventura não o fizerem expontaneamente. 

(PARAHYBA DA PARAHYBA, relatório do diretor da 

instrução. 1861, p. 2). 

 

 Observando os relatórios dos presidentes de Província, é comum encontrar a 

insatisfação com o estado da instrução pública. No relatório de 1863, o presidente 

Francisco d’Araújo Lima, afirma que “a instrucção na Provincia esta bem longe de chegar 



ao que deveria ser em vista da sua população, e das exigencias de nossa vida de povo 

civilisado”. Mais uma vez a instrução aparece na documentação oficial, como um meio 

de civilizar a população. 

 Miranda (2012), reafirmará essa defesa de que a instrução na Paraíba oitocentista 

estava sendo viabilizada para atender aos princípios de civilidade. Assim,  

 

Na escola, estavam sendo depositados todos os créditos do 

progresso humano. Mais que isso, ela representava a “salvação 

do homem” [...] A instrução elevava o nível de inteligência do 

povo e a moral enobrecia os sentimentos e juntos, instrução e 

moralidade, se tornavam os alicerces da civilização. 

(MIRANDA, 2012, p. 63). 

 

 

 Considerando o estudo realizado por Cynthia Greive Veiga, que observamos 

anteriormente, na Província da Parahyba do Norte também houve dissonância entre os 

discursos e as ações dos presidentes quanto a escola pública na Província quando se 

tratava da efetivação das leis e reformas necessárias à instrução. 

 Observemos a fala do presidente da Província Francisco d’Araújo Lima, em 

relatório de 1863: 

 

A instrucção na Provincia esta bem longe de chegar ao que 

deveria ser em vista da sua população, e das exigencias de 

nossa vida de povo civilisado. São poucas as cadeiras de ensino, 

limitada a sua materia, e em regra pouco idoneo o pessoal d’elle 

incumbido. Não achamo-nos, porem, em circunstancias 

inferiores á outras Provincias do Imperio de maiores meios, nas 

quaes entretanto o desenvolvimento intellectual se não avantaja 

ao desta. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1863, p. 16 

– grifos nossos). 

 

 No relatório de 1867, o presidente Dr. Americo Brasiliense de Almeida e Mello, 

vai reproduzir a ideia da importância da instrução pública, ao dizer que: 

 

Ninguém há, senhores, que duvide mais da necessidade da 

instrucção e da educação do pôvo, porque todos reconhecem 

naquella o alimento intellectual do homem, e nesta o 

aperfeiçoamento de suas faculdades moraes. (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. 1867, p. 17). 

 

  

 Em 1869, o diretor geral da instrução pública, Silvino Elvidio Carneiro da Cunha, 

em seu relatório defenderá a necessidade da instrução: 



 

A instrucção é a mais solida base d’uma sociedade bem 

organisada, que sem ella não ha felicidade social possivel, visto 

como nem o cidadão comprehende devidamente a extensão de 

seus direitos, e nem o circulo de seus deveres, por certo que a sua 

auzencia é o grande mal social, que cumpre quando extirpar 

d’uma vez, ao menos minoral-o o mais possível. (PARAHYBA 

DO NORTE, Província da. 1869, p. 2). 

 

 No entanto, as condições da instrução pública primária na Província da Parahyba 

do Norte, ainda caminhava a passos lentos, na busca pela uniformização e pela qualidade 

esperada e “defendida” pelos gestores. Trataremos melhor esse assunto, no próximo 

capítulo, buscando compreender se essa escola idealizada, mas com condições não muito 

louváveis, seria capaz de atrair os filhos da elite paraibana, ou, a população pobre, sem 

recursos para buscar outra forma de ter o “espirito iluminado” de acordo com a defesa da 

época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III CAPÍTULO 

A ESCOLARIZAÇÃO DA POPULAÇÃO POBRE NA PROVÍNCIA DA 

PARAHYBA DO NORTE. (1860 -1874) 

 

 

 Este capítulo tem como objetivo entender como se deu a escolarização da 

população pobre na Província da Parahyba do Norte no período de 1860 a 1874, através 

da pesquisa realizada. Está dividido em três tópicos que nos ajudarão a sistematizar 

melhor os resultados obtidos na análise dos relatórios dos presidentes de Província e nas 

leis e regulamentos da instrução pública primária, nos quais buscamos inferir acerca da 

escolarização ofertada à essa parcela da população. 

 

3.1 Os relatórios dos presidentes da Província da Parahyba do Norte  

 

 Em Janeiro de 1835, foi aberta a sessão ordinária da Assembleia Provincial. A 

partir de então, os presidentes da província apresentavam anualmente relatórios sobre os 

mais variados assuntos referentes à Província, inclusive sobre a instrução pública e 

particular na Província da Parahyba do Norte. Temas como criação de cadeiras de 

primeiras letras, nomeação e jubilação de professores, material escolar, uniformidade do 

ensino, estatísticas de alunos que frequentavam a escola, inspeção da instrução, a fim de 

oferecer educação à mocidade, entre outras discussões. Relatórios de diversos presidentes 

também se referem constantemente à má formação do professorado e à falta de atenção 

das famílias para a instrução dos seus filhos. 

 Os relatórios analisados para a realização deste trabalho foram os dos anos de 

1860 a 1874. Não nos detemos apenas às leituras sobre a instrução primária, mas, a outros 

assuntos que consideramos relevantes para compreensão do processo de desenvolvimento 

da Província da Parahyba do Norte, bem como, o que por vezes foi considerado como 

empecilho pelos presidentes, para o crescimento da Província.  

Podemos assim destacar alguns pontos apresentados pelos presidentes como 

desafios para o “bom andamento”, como o estado pouco lisonjeiro dos cofres públicos 

(fala constante dos presidentes nos relatórios); também alguns desastres naturais, como a 

seca, que exigiu maior dispêndio para os cofres públicos; as obras públicas em algumas 

localidades da Província, entre outros assuntos. 



 No entanto, ao se referir sobre a instrução pública, era notório a estima dada a este 

“importante ramo do serviço público” como percebemos, constantemente, nos relatórios. 

Observemos a fala que o então presidente da Província Sr. Dr. Luiz Antonio da Silva 

Nunes, dirigiu à Assembleia Legislativa em 13 de Abril de 1860: 

 

A Assembléa legislativa attendendo em sua sessão do anno 

passado as reflexões, que fiz em meu relatorio sobre a instrucção 

publica da província, sujeitou á sua discussão um projecto 

autorizando a presidencia para reformar aquele ramo do serviço 

sob certas bases, que a Assembléa indicava. 

[...] Attendendo a que urgia fazer eu no intervalo da sessão 

alguma couza em bem da instrucção publica, a qual, 

principalmente a primaria, vai no máo estado, em que a descrevi 

no meu ultimo relatorio, resolvi servir-me da autorização da lei 

provincial nº 6 de 4 de outubro de 1856, e oraganisei um novo 

regulamento para aquelles serviços, expedindo-o em data de 27 

de janeiro do corrente anno, e pondo-o logo em execução, como 

também me autorizava o art 2.º d’aquella lei. (PARAHYBA DO 

NORTE. Província da. 1860, p.13) 

 

 Podemos perceber com a fala do presidente um certo descontentamento com a 

instrução primária. Daí a tentativa de criar um novo regulamento, para transformar esse 

“importante ramo do serviço público” que, segundo ele, ia de mal a pior. Dessa forma, 

compreendemos que mesmo já na segunda metade do século XIX, a Província ainda 

caminhava paulatinamente para chegar à uniformidade da instrução pública primaria. 

 Já em outro relatório, o presidente volta atrás sobre o “novo” regulamento, em 15 

de Junho do mesmo ano, ele diz que: 

 

Não tem podido, nem poderá ser o regulamento executado em 

toda a sua plenitude. Não só há falta de edifícios apropriados, 

como também o estado actual dos cofres da provincia não 

admite o accrescimo de despesas que traria essa completa 

execução. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1860, p.6). 

(Grifos nossos). 

 

 Assim, deduzimos que um dos problemas que impediam o progresso da instrução 

pública diz respeito às despesas que possíveis investimentos trariam aos cofres públicos. 

Pois, como podemos observar na citação acima, os recursos financeiros dispostos pela 

Província não eram suficientes. Dessa forma, questionamos, até que ponto o investimento 

à instrução pública era uma despesa e não investimento? Ou ainda, por que era tão 

dispendioso no discurso dos presidentes, investir no que eles próprios consideravam ser 



o “mais importante ramo do serviço público”? Questões como essas nos pareceu 

pertinentes quando o assunto era a instrução e para quem ela era destinada. 

 Outra observação comum nos relatórios, era a ideia que associava a instrução à 

civilização, como podemos observar:  

 

Sei e vós não ignorais, que a a instrucção primaria é o altar da 

cultura intelectual, e quando o homem sabe ler, escrever e 

contar, póde por sua propria individualidade, desenvolver-se 

e esclarecer-se. Mas faltão á Provincia os recursos necessários 

para realisar em grande escala e como fora para desejar, a 

promessa constitucional. 

A creação constante de cadeiras ha elevado as cifras da despeza, 

que faz a Provincia com o grande pessoal, a uma proporção 

desvantajosamente gravosa em relação á receita; é, portanto, 

prudente e necessário que fiquem esperadas essas povoações, 

para épocas mais felizes, para quando houver menos escacez de 

recursos. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. 1861, p. 6). 

(Grifos nossos).  

 

 A partir da citação acima, percebemos então, a importância dada à instrução 

primária no discurso do presidente, que remetia sua fala sobre instrução, como um meio 

pelo qual o indivíduo iria desenvolver-se e esclarecer-se. Nesse caso, compreendemos 

que ele se referia- e associava- o desenvolvimento social à instrução. No entanto, logo no 

parágrafo abaixo, após dar ênfase à instrução primária, como “altar da cultura intelectual”, 

ele adverte acerca das despesas que a criação das cadeiras de instrução primária, gerava 

aos cofres da Província. E sugeria que algumas povoações – acreditamos que se referia 

as mais distantes da capital da Província, e com menor número de habitantes – esperam 

por “épocas mais felizes” nos cofres públicos, para receber a instrução primária, com a 

abertura de novas cadeiras. 

 Abaixo podemos observar na descrição do quadro I, as despesas geradas aos 

cofres públicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro 2: 

 

 

  Assemblea Provincial.........................19.874$512 

  Secretaria do Governo.......................18.913$913 

  Instrucção Publica..............................61.112$254 

  Culto Publico.........................................1.191$772 

  Administração da Fazenda .................43.302$805 

  Força Policial......................................66.117$772 

  Presos e cadeias................................24.227$194 

  Santa Casa de Misericordia...............10.299$96 

  Saude Publica...................................  1.104$024 

  Illuminação Publica..............................7.953$406 

  Eventuaes e Obras Publicas.............10.451$128 

  Aposentados e pensionistas................9.925$512 

  Divida passiva e inscripta..........................40$320 

  Cemiterio publico ....................................949$995 

  Exercicios findos.....................................160$482 

  Operações de creditos........................20.290$000 

  Diversos creditos...................................6.835$190 

  Depositos...............................................7.050$080 

             Somma.............................310.800$363 

Fonte: Relatório do Presidente de Província – Parahyba do Norte, 1861. 

 

 Ao observar o quadro acima, percebemos que o orçamento da instrução púbica, é 

o segundo maior orçamento das despesas da Província. A partir desse dado, questionamos 

acerca do fechamento de cadeiras de primeiras letras, no mesmo ano, o presidente da 

província mandava fechar algumas das seguintes localidades: 

 

Usando da autorização concedida no art. 4 da dita Lei por portaria 

de 18 de Junho ultimo, extingui as seguintes cadeiras: a 2.ª do 

bairro alto da capital, as de Tambaú, Cachoeira de Cebolas, Serra 

do Pontes, Cuité de Independencia, Araruna, Bethlem, S. João e 

S. José de Piranhas, Santa Luzia, Mulungú, Alagoa do Monteiro, 



Boa Vista, Pocinhos, e a de Fagundes; das quaes estavam 

providas vitaliciamente as de Mulungú e Santa Luzia, e sem 

titulo vitalico as de Fagundes, Alagoa do Monteiro, Pocinhos e 

Boa Vista. Removi os professores vitalicios das cadeiras 

extinctas para as de Patos e Catolé do Rocha, que não tinham sido 

preenchidas. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1861, p.6). 

 

 Observando a citação acima, podemos inferir acerca do que afirmamos 

anteriormente sobre a localidade onde foram suprimidas as cadeiras. Em lugares mais 

distantes da capital, na sua maioria. 

 Em contrapartida, no relatório do diretor geral da instrução pública, Manoel 

Porfirio Aranha, em anexo ao relatório do presidente da Província, havia a afirmação de 

que: 

E’ pois manifesta a necessidade que ha de augmentar-se o 

numero de escolas do ensino primário. Não desconheço que se 

achão em má circumstancias as finanças da Provincia, mas 

entendo que as necessidades deste ramo de serviço, devem ser 

atendidas de preferencia as de qualquer outro, e que por amor 

delas é justo que se fação todos os possiveis sacrifícios. 

(PARAHYBA DO NORTE, relatório do diretor da instrução, 

1861, p.2). 

  

 Ou seja, o diretor geral da instrução, discordou do presidente da Província ao 

afirmar que o mesmo desconhecia a má circunstância que se encontrava os cofres 

provinciais. E foi incisivo em dizer, que era “justo” que se fizesse possíveis “sacrifícios” 

a respeito das finanças, para que se investisse na instrução. Manoel Porfírio ainda 

defendeu: 

 

O numero das cadeiras existentes não pode satisfazer as 

verdadeiras necessidades da Provincia. 

Quando se não leva a sciencia a todas as classes, e camadas da 

população é pelo menos necessario que nenhuma delas seja 

privada das noções elementares, que são absolutamente  in-

dispensaveis aos diversos misteres, e usos da vida qualquer que 

seja a classe ou condição do individuo. (PARAHYBA DO 

NORTE, relatório do diretor da instrução, 1861, p.2). 

 

 

Segundo Porfírio, a população livre da Província era superior a 200 mil pessoas e 

o número de cadeiras de instrução primaria que existia era insuficiente para atender ao 

número da população em idade escolar. Chegando a ser uma cadeira para 4 mil alunos. 

A partir dessas informações, entendemos que o diretor, ao demonstrar 

preocupação com a instrução que devia ser levada a todas as classes e camadas da 

população, indicava que havia grupos que estavam alijados desse processo de contato 



com a ciência e a instrução primária. Agora, resta compreendermos quem era esta parcela 

da população? Ao mesmo tempo, que parece óbvia as respostas, no caso a população 

desfavorecida de recursos financeiros, torna-se muito difícil comprovar essa hipótese, 

pois os dados indicando os nomes dos alunos e suas origens eram escassos e impedem a 

análise social dos grupos a quem os presidentes canalizavam seus discursos.  

Considerando essa situação, tentaremos demonstrar que a instrução pública 

primária foi destinada a população pobre na Província da Parahyba do Norte, já que esta 

era tida como um meio de tirar o indivíduo da situação de ignorância.  

 Ainda sobre essa discussão, proposta pelo diretor geral da instrução, a defesa do 

que deveria ser a instrução: 

 

A instrucção é um poderoso elemento de moralidade, ordem e 

prosperidade publica, como é uma condição indispensavel de 

perfeição bem estar, e felicidade individual. E por tanto um 

beneficio de tão elevado alcance para a sociedade, não só deve 

ser largamente derramado por todos os membros d’ella; mas 

ainda é indispensavel que todos eles sejáo constrangidos a 

acceital-o, se por ventura não o fizerem expontaneamente. 

E’ uma verdade dolorosa, mas infelizmente incontestavel, 

que uma grande parte da nossa população nenhuma cultura 

recebe, e jaz ahi na mais grosseira ignorância. (PARAHYBA 

DO NORTE, relatório do diretor da instrução, 1861, p.3). (Grifos 

nossos). 

 

 Tendo como base esses apontamentos, podemos discutir sobre três questões. 

Primeiro, a ideia de instrução como meio para civilizar, que apontamos desde o início 

desse capítulo. Sem instrução, nessa orientação, não se tinha prosperidade, nem ordem 

social. Além, de que, segundo o diretor da instrução, o indivíduo também não teria 

felicidade, nem bem estar. 

 Outro ponto que nos chama atenção, ainda que apareça timidamente, é a proposta 

de que a instrução primária fosse obrigatória. Ora, sem dúvidas essa discussão era um 

pouco ousada por parte do diretor, pois, se no mesmo relatório, o presidente da província 

pedia para que algumas povoações esperassem um pouco mais, até que a situação 

financeira melhorasse para poder criar novas cadeiras de primeiras letras, por outro, o 

diretor apontava que se colocada em prática, traria grande dispêndio aos cofres público. 

Ainda assim manteve a defesa da necessidade da instrução, anunciando que o ensino 

primário deveria ser levado mesmo à porta das famílias, e que essas direta ou 



indiretamente deviam ser obrigadas a recebê-lo, quando não queriam fazer 

voluntariamente. 

 E por fim, a terceira observação que fazemos sobre esta citação é a afirmação do 

diretor geral da instrução de “que uma grande parte da nossa população nenhuma cultura 

recebe, e jaz ahi na mais grosseira ignorância”.  

 Essa talvez seja uma informação que mais diz respeito ao nosso objeto de 

pesquisa. É de nosso interesse entender quem era essa parte da população? Quando 

observamos as estatísticas da Província no ano de 1866, percebemos que realmente, 

poucos são os indivíduos que recebem instrução primária.  Nesse ano, por exemplo, 

existiam na Província 35.714 indivíduos que deveriam frequentar as aulas. Mas, 

frequentando somente 2. 288. E segundo o presidente, para o mesmo ano: “33. 426 

meninos crescem na ignorancia!” (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1866, p. 37). 

 Ainda não sabemos quais as condições financeiras e qual lugar social que esses 

“33.426 meninos” estavam inseridos. Como também, a condição dos 2.288, que de acordo 

com a estatística daquele ano, estava frequentando a escola/aula. Rocha (2009), nos indica 

um outro dado que ainda consideramos importante sobre o “perfil” da população livre na 

Província: 

 

A presença negra engrossava, sobretudo o grupo dos ditos 

“homens livres de cor”. Enfim, no final do Setecentos os mapas 

populacionais indica que a maioria da população negra da 

Paraíba era de condição livre e nascida na capitania da Paraíba. 

Essa população poderia ser empregada pelos proprietários de 

terras nos serviços da agricultura, juntamente com as pessoas 

cativas ou ainda aliar-se aos donos de terras e conseguir um 

pedaço de terra para trabalhar na condição de agregados ou 

moradores desses proprietários. (ROCHA, 2009, p. 110). 

 

Não estamos dizendo aqui, que esses “homens livres de cor” eram 

necessariamente os “pobres” que estamos procurando. Mas, também não descartamos, 

que esses indivíduos que estão entre “os meninos que crescem na ignorancia” sejam 

provenientes dessa parcela da população. Como também, não estamos dizendo que 

somente a elite branca teve acesso a escolarização na Província da Parahyba do Norte. 

Questão que discutiremos mais na frente. 

 Outro ponto que vale a pena ressaltar, era a associação que faziam da falta de 

instrução e a violência, tida como consequência do analfabetismo e da ignorância. 

Voltando ao relatório de 1860, ao tratar sobre segurança pública e individual, o presidente 

da Província disse: 



 

Com efeito, nota se, ao menos aqui, que o maior numero das 

victimas saõ escolhidas por aquella espécie de delinquentes na 

classe das pessoas, que por sua pobresa e posição desvalida não 

dispõem dos necessários recursos para chamar o ofensor á juizo, 

e fase-lo punir na forma da lei, sendo que semelhante 

circumstancia, ao passo que acoroçoava o criminoso para a 

pratica do delicto, expunha o ofendido a misérrima posiçaõ 

d’aquelle, que, tendo o seo animal como único instrumento de 

trabalho, o que é aqui comum, via-se reduzido a naõ ter meio 

algum honesto de subsistência. (p. 6) 

 

 No relatório do diretor geral da instrução, no ano de 1865, lamentou a falta de 

instrução da população pobre, que segundo ele: 

 

[...] é de lastimar que os nossos homens da classe mais baixa 

pouco ou nada se impressionem do interesse que os Poderes da 

Provincia hão tomado no melhoramento intellectual de seus 

filhos. 

Se passarmos, porém, dos grandes povoados para o campo, é 

ainda em maior escalla o numero dessas innocentes e infelizes 

creaturas, victimas da negligencia e rusticidade de seus pais. 

Procurando previnir somente as necessidades do corpo, como 

unicas verdadeiras e reaes, elles olhão para a cultura do espirito 

como quimera, entretenimento dos ricos, e passatempo da 

occiosidade. Ignorantes! que não comprehendem que o homem, 

ainda de mediana instrucção, provê, com vantagem superior ao 

nescio, as precisões e occurencias da vida! (PARAHYBA DO 

NORTE, relatório do diretor da instrução. 1865, p. 6) 

 

 Dessa vez, o diretor afirmou que quem não recebia instrução, segundo ele, era 

porque não procurava, por achar que a instrução era “entretenimento para os ricos.” Mas, 

é nosso papel questionar o porquê dessa população pobre, na visão do diretor geral da 

instrução, era considerada “negligente” na busca pela instrução? Por acaso havia algum 

incentivo de compreensão da necessidade de instruir-se? Ou simplesmente, não tinham 

condições de frequentar as aulas, por terem que trabalhar para ajudar no sustento da 

família? Ou porque não tinham condições de comprometer-se com as despesas de 

vestimenta e de material necessários para as aulas de primeiras letras?  

 Sabemos que em um trabalho como esse, no qual fazemos uso de fontes que não 

dão voz aos supostos sujeitos alvos da instrução são insuficientes para respondermos tais 

questionamentos. No entanto, não podemos descartar ainda, as diversas possibilidades de 

escolarização no século XIX, como, por exemplo, a educação doméstica que segundo 

Vasconcelos (2005) se caracterizava como: 



 

Aquela que ocorria na Casa do aprendiz, na esfera privada, na 

qual os pais contratavam, mediante sua livre escolha, os mestres, 

os conteúdos e as habilidades a serem ensinados a seus filhos, no 

tempo e disposição exclusivamente determinado pela Casa. Essa 

modalidade de educação tinha agentes, já caracterizados 

anteriormente, os professores particulares, os preceptores, os 

parentes ou agregados e, ainda, padres que ministravam aulas-

domésticas. (VASCONCELOS, 2005, p.17). 

 

Embora no discurso dos presidentes de Província, as características dos sujeitos a 

quem era destinada a instrução não apareciam de forma clara, ainda assim, não 

descartamos a ideia de que a população pobre foi alvo da instrução. Ao contrário, esse 

trabalho tem a intenção de apontar essa possibilidade de acesso à instrução mesmo para 

aqueles que nada possuíam além da sua força de trabalho.  

 Nos relatórios analisados, era comum a preocupação dos presidentes com a 

instrução destinada a população pobre e desvalida, ao sugerir que se criasse na Província 

uma instituição capaz de ensinar primeiras letras e artes mecânicas para promover “o 

alimento intelectual”: o Colégio de Educandos Artífices, já existente em outras províncias 

do Império brasileiro. Observaremos no próximo tópico, os discursos dos presidentes de 

Província acerca dessa instituição destinada à escolarização da população pobre, a partir 

do ensino das primeiras letras, que se baseava no domínio das quatro operações, ler e 

escrever, e ainda havia o ensino de artes mecânicas, a fim de também preparar os sujeitos 

para uma profissão, como veremos a seguir. 

 

 

3.2 O Colégio de Educandos Artífices 

   

 Em 1865 foi criado na Província da Parahyba do Norte o Collégio de Educandos 

Artífices, uma instituição de caráter profissionalizante destinada à guarda e proteção da 

infância desvalida. Outro fator que justificava a criação dessa instituição era a necessidade 

de capacitar a mão de obra livre que vinha crescendo de forma considerável, conforme 

apresenta Lima: 

 

[...] a necessidade de preparar o homem livre para o trabalho, que 

foram criadas em muitas províncias, instituições com o objetivo 

de capacitar a mão-de-obra para o mercado de trabalho e moldá-

lo conforme os rígidos preceitos da hierarquia social assentadas 

no escravismo. (LIMA, 2008, p. 152). 

 



De acordo com Lima (2008), em algumas províncias do Império, foram criadas 

desde a década de 1840, escolas de caráter profissionalizante, como o Colégio de 

Educandos Artifices. Na Parahyba do Norte, teve sua criação autorizada em 1859. Mas, 

a regulamentação destinada ao ensino das primeiras letras e ensino de artes mecânicas, 

para infância pobre e desvalida, aconteceu somente em 1865, seis anos depois.  

 Não diferente do que temos observado nesse trabalho, acerca do discurso dos 

presidentes da Província sobre a dificuldade de investimento na instrução pública, devido 

à falta de recursos financeiro o Colégio de Educandos Artífices também foi apresentado 

a partir dessas observações. Ao apontar a criação desse tipo de colégio em outras 

províncias, a autora supracitada afirma que a instituição paraibana foi a que teve o maior 

intervalo entre a assinatura da lei que a criou e o início de suas atividades, e quanto a essa 

demora, argumenta que: 

 

A demora entre a assinatura da Lei que criou o Collégio e sua 

reforma e construção, bem como a precariedade destes serviços, 

se deu devido à falta de recursos do governo provincial para 

custear este empreendimento [...]. Em algumas províncias, os 

colégios de artífices, desenvolveram suas atividades de maneira 

bastante sofrível, como é o caso do Collégio de Educandos 

Artífices da Parahyba do Norte. Esta dificuldade acompanhará o 

Collégio por toda sua história. (LIMA, 2008, p. 43). 

 

 Não é nosso objetivo aqui pesquisar sobre o Colégio de Educandos Artífices, mas, 

compreender como esta instituição foi importante para escolarização da população pobre 

e desvalida. Assim, é interessante apresentar o que observa Lima (2008), sobre a quem 

esta instituição era destinada: 

 

Quando fora criado em 1859, o Collégio pretendia prestar 

assistência a todos os menores “verdadeiramente desvalidos” da 

Capital da Província da Parahyba do Norte. Faziam parte desse 

grupo de desvalidos os meninos abandonados nas ruas que não 

tinham responsáveis por sua educação e podiam ser recolhidos 

ao Collégio pelo Juiz de Órfão, pároco ou qualquer outra pessoa; 

os filhos de mães desvalidas (solteiras ou viúvas), que eram 

recolhidas a pedido da mãe; e também os menores cujos pais não 

tenham condições de prover sua educação, sendo recolhido pelo 

Juiz de Órfãos, como autoridade policial, independentemente da 

vontade de seus progenitores. No entanto, os escassos recursos 

da Província, fizeram com que este tivesse um limitado número 

de vagas, para que oferecesse uma moderada assistência a seus 

alunos. (LIMA, 2008, p. 57). 

   



Ao analisar os relatórios dos presidentes de Província, percebemos com 

frequência a discussão sobre a necessidade de criar essa instituição na Parahyba do Norte 

a fim de prover à mocidade pobre e desvalida “o alimento intelectual e moral”, por meio 

da instrução das primeiras letras, como podemos observar na fala do diretor geral da 

instrução João Florentino Meira de Vansconcellos: 

 

A creação de um collegio ou internato, onde se ensinassem , entre 

outras matérias, primeiras lettras e artes mecânicas, e para o qual 

fosse recolhida essa mocidade indigente, e desvalida, muito 

concorreria para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da 

instrucção publica; esse viveiro scientifico não só forneceria á 

seus inocentes habitantes o alimento intellectual, e moral, de que 

tanto necessitão, como igualmente concorreria para cessar essa 

criminosa apathia, e reprehensivel abandono dos pais e tutores 

para o ensino dos menotes, que administrão, com o recceio de 

serem estes arrancados de sua companhia, para irem habitar 

morada e lugar distantes, ficando privados de seus serviços. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1863, p. 39) 

 

 

 Mais uma vez, percebemos a necessidade da instrução como uma forma de tirar o 

indivíduo da situação de ignorância. E podemos perceber ainda, a culpabilidade destinada 

à família dessa população pobre, por parte dos gestores, pela falta de instrução que esses 

sofriam. Ou seja, a Província no olhar dos gestores, estava fazendo o “possível”, para 

prover a população do alimento intelectual. Ademais, era de responsabilidade da família 

destinar a instrução aos seus filhos. 

Era contraditório a frequente afirmação dos presidentes da Província no que diz 

respeito à culpa destinada aos pais, pela falta de instrução dos seus filhos. Pois, como 

muitos presidentes de Província e alguns diretores da instrução afirmavam em seus 

relatórios, a Província não tinha cadeiras/escolas suficientes para atender a população que 

estava em idade escolar devido aos parcos recursos financeiros em que se encontrava. Por 

que então culpar a família que não tinha condições de pagar aulas particulares para seus 

filhos, e ficava a mercê do serviço público? Percebemos com isso, uma tentativa de 

minimizar talvez a “culpa” da Província de não poder assistir a população com algo que 

era de responsabilidade do serviço público, e que de forma problemática, tentava se 

organizar. 

No relatório de 1865, o Colégio de Educando Artífices, foi comparado pelo 

presidente da Província, Sr. Sinval Odorico de Moura, como uma instituição de caridade: 

 



Ninguem contesta a conveniencia do estabelecimento de uma 

casa de Educandos Artistas nesta Capital. 

Abonada pelo exemplo de outras Provincias, em que se acha 

admitida, essa instituição utilíssima será o complemento da Santa 

Casa de Misericordia pelo lado da caridade, ao mesmo tempo que 

preenche uma lacuna do ensino publico da Provincia, dotando-o 

com uma escola, em que se desenvolvão e sejam aproveitadas as 

vocações industriaes. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 

1865, p. 17) 

 

 Assim, seria o Colégio de Educandos Artífices uma forma de instruir o espírito 

dessa infância pobre e desvalida e formar uma mão de obra qualificada para que esses 

meninos tivessem acesso ao mundo do trabalho. De acordo com os discursos dos 

presidentes da província, o Colégio de Educandos também viria a preencher uma “lacuna” 

do ensino público. Questionamos assim, que lacuna seria essa? Seria a necessidade de 

formar a mão de obra? Ou a lacuna de alcançar a parcela da população desvalida que não 

era instruída? Percebemos assim, que a instituição de Educandos Artífices contribuiu para 

a escolarização da população pobre.  

 Em 1874, devido aos poucos recursos a ela destinada, a instituição deixou de 

funcionar,  

 

Transcorridos oito anos desde a sua inauguração, o Collégio não 

estava conseguindo atingir seus objetivos, causando ao mesmo 

tempo uma grande despesa para a Província da Parahyba do 

Norte, que já vinha com seus recursos bastante abalados pelas 

constantes secas e epidemias [...]em 1874, o então Presidente da 

Província, o Barão de Abiahy, achou que o Collégio se constituía 

um ônus muito pesado para a Província, e assinou ato que fechou 

o Collégio no mencionado ano. Os educandos que ainda se 

encontravam no Collégio, quando de seu fechamento, foram 

mandados uma parte para a Companhia de Aprendizes 

Marinheiro, e os demais dispensados, por serem maior de idade, 

ou por se mostrarem incapazes de desempenhar as atividades 

propostas pela referida Companhia. (LIMA, 2008, p.86-87) 

 

 

No entanto, não estamos convencidas de que somente essa instituição foi a porta 

de entrada da população pobre ao processo de escolarização. No tópico seguinte, 

apresentaremos a organização da instrução pública primária na Província da Parahyba do 

Norte, e os indícios que nos permite inferir, acerca da escolarização da população pobre.  

 

 

3.3 A organização da instrução pública primária na Província da Parahyba do Norte 

(1860 – 1874) e a escolarização da população pobre. 



 

 Nos tópicos antecedentes apresentamos a visão dos presidentes da Província da 

Parahyba do Norte acerca da instrução pública primária e o colégio de Educandos 

Artífices como tentativa de prover parte da população pobre de instrução. Ou seja, 

analisamos o que os próprios gestores tinham a dizer sobre o que estava sendo feito pela 

Província para este “importante ramo do serviço público” (PARAHYBA DO NORTE, 

província da. 1863, p. 8) 

 Neste item iremos analisar as condições da instrução pública primária na 

Província e tentar compreender até que ponto a instrução oferecida pelo governo 

provincial era frequentada pela elite paraibana. Ou, se devido as condições em que a 

organização da instrução se encontrava era possível que a elite, pensando aqui a elite 

como as camadas mais abastadas da população, tinham interesse em levar seus filhos a 

essas escolas oferecidas pelo governo. 

 Em 1835 fora sancionada na Província da Parahyba do Norte a lei nº116 que viria 

a ser a primeira lei da instrução pública após o Ato Adicional de 1834, que deu às 

províncias do Império brasileiro a autonomia para legislar sobre a instrução primária e 

secundária. A lei de 1835 criava aulas de primeiras letras nas povoações de São José, da 

vila Nova de Souza, Catolé do Rocha, Pombal, Misericórdia, Piancó, Santa Luzia, Patos, 

Congo, São João, Boa Vista, e Campina Grande. (PINHEIRO; CURY (orgs), 2004, p. 

15). 

 De acordo com Ananias,  

 

A criação dessas aulas era condicionada à necessidade de uma 

formação para os professores como uma das garantias 

proclamadas pelos governantes da época de se efetivar a 

escolarização de uma parte da população [...] Nessa embrionária 

ascendência da ordenação legal, a instrução penetrava na 

Província da Paraíba, em especial, por meio da tentativa do 

Estado provincial em controlar a atuação docente. A própria 

existência das aulas/salas era condicionada a essa fiscalização. 

Para receber o ordenado, o professor deveria apresentar atestados 

de frequência e comprovantes de matrículas efetivas de, pelo 

menos, vinte alunos matriculados e frequentes. Os mestres teriam 

a função de instruir para civilizar.  (ANANIAS, 2011, p. 119). 

  

 Assim, percebemos que a instrução na Província tentava se organizar já com 

alguns objetivos a serem alcançados. Como por exemplo, a finalidade da instrução de 

civilizar a população e a necessidade de controlar a atuação docente. 



 No entanto, nosso recorte temporal vai de 1860 a 1874 passando pela segunda 

metade do século XIX, ainda assim, mesmo passando algum tempo, pudemos perceber 

com a análise dos relatórios dos presidentes de Província que a instrução pública ainda 

não havia conseguido alcançar a uniformização desejada pelos gestores, que de acordo 

com Pinheiro: 

Referia-se ao ideário instrucional que, não raras vezes, era 

anunciado por intelectuais, gestores públicos ou professores que, 

via de regra, assentava-se numa concepção europeia, ou mais 

precisamente francesa, forjada a partir do movimento iluminista, 

que fora empreendido aqui em meados do oitocentos. 

(PINHEIRO, 2008, p. 15). 

 

 A partir da análise dos relatórios, observamos várias vezes reclamações dos 

presidentes de Província e do diretor geral da instrução acerca do andamento da instrução 

pública primária. Iremos destacar aqui algumas dessas insatisfações para tentar 

compreender como se configurava a organização da instrução. 

 Uma das reclamações que mais apareceu nos relatórios, quanto ao mal estado da 

instrução, refere-se ao professorado, que era julgado pelos presidentes como culpado, 

como podemos observar no relatório apresentado pelo presidente da Província Luiz 

Antonio da Silva Nunes, em 1860: 

 

O maior mal, com que luta a instrucção publica primaria nesta 

provincia, e em geral no nosso paiz, é a falta de habilitações de 

todo o gênero de grande parte do pessoal, que a serve: por isso 

tratando-se aqui, como agora se trata, de reformar esse 

importante ramo do serviço, é visto, que nada se teria feito, se ao 

presidente da provincia embaraçasse a vitaliciedade, com que se 

escuda grande parte dos professores, que nenhumas habilitações 

teem para o magistério. (PARAHYBA DO NORTE, Província 

da, 1860, p. 15) 

   

 A instrução era tida como uma forma de tirar o indivíduo da ignorância, como 

temos apresentado desde o início desse trabalho. No entanto, como pode um “ignorante” 

– se de acordo com o discurso acima, referindo-se ao professor – tirar o outro da 

ignorância? Esse questionamento nós podemos fazer ao analisar a fala do diretor da 

instrução publica, presente no relatório de 1862: 

 

Muitos tem suficiente inteligência, e por outros predicados 

tornão-se dignos do cargo melindroso, que exercem. Alguns 

infelizmente são ignorantes, até das noções mais treviaes do 



ensino; e merecerião a humilhação de serem designados, se não 

fosse isto sem utilidade. (PARAHYBA DO NORTE, Província 

da. 1862, p. 3).  (Grifos nossos). 

 

  

 Em outro momento, os professores são novamente acusados de ignorantes,  

 

a instrucção primaria urge medidas, que a salvem d’esse estado 

de torpor, de indifferença e desprezo em que tem cahido. Quer 

no pessoal, quer no material, as escolas publicas são 

pessimamente servidas. Os professores são, com algumas 

excepções, ignorantes e desleixados. (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. 1872, p. 16). 

 

 Outra crítica forte ao professorado, observamos na fala do então presidente de 

Província José Evaristo da Cruz Gouvêa, dirigida a Assembleia Legislativa em 1871, ao 

tratar sobre a instrução pública: 

 

O ensino publico na provincia acha-se decadente. O magisterio, 

o verdadeiro sacerdócio, com uma alta missão social, politica e 

religiosa a preencher, é apenas considerado como um mister 

qualquer, um emprego commum, um meio de vida ordinário. 

Aquelles que a elle se applicam, em geral, sem vocação e 

habilitações, como sem retribuição sufficiente, depressa se 

desgotam, tornam-se negligentes, e cahem na desconsideração e 

descredito publico com grave prejuizo do ensino. (PARAHYBA 

DO NORTE, Província da. 1871, p. 15) 

 

 

 Na citação acima, percebemos a presença de um outro fator que atingia os 

professores, além da falta de preparo para exercer a profissão, mas, também, o que o 

presidente chamou de “retribuição”. Ou seja, o ordenado dos professores não era 

suficiente para tamanha profissão.  

O discurso sobre os vencimentos dos professores, apareceu novamente na fala do 

presidente Francisco Teixeira de Sá, em 6 de setembro de 1873, ao se referir a reforma 

necessária à instrução na Província da Parahyba do Norte: 

 

É preciso elevar a classe dos professores de instrucção 

primaria, melhorar seus vencimentos, assegurar a 

estabilidade de sua posição, emfim fazer do seu ministerio 

uma profissão segura e digna de seu importante objeto. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da.1873, p. 20). 

 



  Percebemos que fazia parte da almejada melhoria para instrução pública ser o 

meio pelo qual o progresso social chegaria até nós através da qualificação dos professores. 

Sem esta lacuna preenchida, ficaria a Província, impossibilitada de avançar em seu 

desenvolvimento. 

 De acordo com Araújo, ao analisar as mensagens dos relatórios dos gestores 

paraibanos, sobre a formação do professorado: 

 

Sugerem que as questões sociais e políticas eram movidas sob o 

ideário civilizador na perspectiva do progresso social local. 

Nesse sentido, a melhoria e a modernização da instrução pública 

surgem como condições básicas para o almejado progresso. Para 

tanto, em função da carência de um pessoal qualificado para o 

magistério, a institucionalização da formação de professores 

através da escola normal foi amplamente defendida enquanto 

componente fundamental. (ARAÚJO, 2012, p. 65) 

 

 Araújo (2012), ainda vai dizer que, apesar das várias tentativas frustradas para 

institucionalização da formação de professores, somente em 1885 foi implantada 

oficialmente a primeira Escola Normal paraibana, como acontecimento fundamental de 

mudança e inovação no setor educacional. Sendo assim, a falta de preparo dos 

professores, bem como os baixos salários fez parte de um dos problemas da instrução 

pública primária na Província da Parahyba do Norte no período analisado. 

 Outro ponto, apresentado pelos gestores da Província em seus relatórios, diz 

respeito a falta de uniformidade no ensino das primeiras letras, no que diz respeito ao 

método a ser utilizado pelos professores. Como chama atenção o diretor geral da instrução 

no relatório apresentado em 1861, ao apresentar medidas que precisavam ser tomadas 

para melhorar a instrução pública: 

 

A outra medida, indispensavel para regenerar o ensino, é relativa 

aos meios de dinffudil-o proporcionalmente, com atenção ás 

necessidades locaes e posição social dos indivíduos, e liga-se a 

um complexo de disposições e provindencias, que varião com 

essas cirscumstancias. – E’ o ensino especial ou professional. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1861, p. 3) 

 

 Em 1864, o presidente Sinval Odorico de Moura, também chamou atenção para o 

método de ensino: 

A fórma porque se conduz e entende a instrucção publica é, por 

si só, na frase de um moderno pensador, um programma politico 

e administrativo, porquanto de todos os assumptos, que dizem 

respeiro á governação dos paizes é, por sem duvida, o ensino a 



fonte d’onde mais abundantemente se derivão todos os outros 

melhoramentos e progressos, que se podem usufruir. 

O verdadeiro methodo de ensino, aquelle que se propõe á 

preparar a inteligência e o espirito dos cidadãos para a jornada da 

civilisação e do futuro, é thema para as mais serias e mais 

demoradas cogitações dos que governão. (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. 1864, p. 7). 

 

 No relatório do diretor geral da instrução, em 1871, vemos mais uma crítica à 

forma de transmissão da instrução pública:  

 

Arrasta-se empriricamente, sem o menor aperfeiçoamento e 

progresso. Hoje ensina-se na provincia com ha cincoenta annos 

passados. Não temos dado a respeito um só passo para frente. 

Tambem os resultados da instrucção primaria não correspondem 

ao onnuus que esta occasiona, nem ao pessoal docente que a 

faculta. (PARAHYBA DO NORTE, Província da.1871, p. 3) 

 

 Assim, percebemos como o processo de uniformização do ensino na Província da 

Parahyba do Norte se deu a passos lentos, sem muitos investimentos práticos. Não 

somente no que diz respeito à má formação dos professores, como também a falta de 

escolas/aulas/cadeiras para o desenvolvimento da instrução pública primária devido ao 

estado pouco lisonjeiro dos cofres provinciais. Apesar, de ser o discurso sobre a 

necessidade de instrução uma premissa dos gestores ao tratar este assunto, como um 

“importante ramo do serviço público”, as condições de escolarização promovidas pelo 

governo provincial, ainda não tinham chegado a um grau mais elevado. 

 Diante do exposto nesse tópico, questionamos até que ponto a classe mais 

abastada estava disposta a permitir que seus filhos estivessem à mercê de uma instrução 

com condições tão precárias? Ou ainda, seria essa escola pensada para os filhos da elite 

paraibana? 

 Sabemos ainda, que a educação no Brasil Oitocentista, não tinha como única 

alternativa a oferecida pelo governo. Mas, se configurava também em outras modalidades 

como a educação particular e a doméstica. Quanto à primeira, encontramos nos relatórios 

dos presidentes de Província que na Parahyba do Norte a relação entre instrução particular 

e governo estavam interligadas, permitindo ao governo provincial ter um certo controle 

sob o ensino particular. 

 De acordo com Vasconcelos, o ensino particular, referia-se àquele que era 

oferecido nos colégios particulares ou na casa dos mestres, que recebiam crianças e jovens 

para ensinar-lhes os conhecimentos estabelecidos. (VASCONCELOS, 2005, p.17). 



 O ensino particular diferia da educação doméstica, como vimos anteriormente, 

ainda de acordo com a mesma autora. Porém, educação doméstica não apareceu nas fontes 

que analisamos. Mas, achamos importante considerar o que Vasconcelos afirma sobre o 

assunto: 

 

O século XIX no Brasil caracteriza-se, com relação à educação, 

como o momento histórico em que se firma, pelas necessidades 

impostas ao sistema de vida constituído na época, a educação 

doméstica. E particularmente os seus agentes: os mestres das 

Casas que se ocupavam da prática de educar no espaço doméstico 

meninas e meninos das camadas abastadas da sociedade. 

(VASCONCELOS, 2005, p.223).  

  

Dessa forma, temos a educação doméstica como alternativa de educação para uma 

parte da população que tinha condições financeiras para investir em uma educação melhor 

organizada para seus filhos, que muitas vezes almejava, quem sabe, o acesso ao ensino 

secundário.  

Consideramos ainda, o que afirma Veiga, sobre a escola no século XIX, como 

espaço destinado às crianças pobres: 

 

Podemos afirmar que a propagação da concepção da importância 

da escola da organização da sociedade é uma invenção imperial, 

associada à difusão da Constituição. Portanto, incorporar o 

período imperial nas análises relativas à presença de pobres, 

negros e mestiços na história da escola pública brasileira pode 

levar-nos a problematizar melhor o fracasso da escola como vetor 

de civilização e homogeneização cultural da população brasileira 

durante a Monarquia e sua recriação como escola de alunos 

brancos de “boa procedência” nos anos iniciais da República. 

(VEIGA, 2008, p. 504) 

   

Sendo assim, considerando as condições precárias da escola púbica no Império 

brasileiro, e mais especificamente no caso da Província da Parahyba do Norte, podemos 

inferir que a nascente escola paraibana, também foi um espaço de escolarização da 

população pobre. 

 

 

 

 

 



Considerações Finais 

 

Durante o processo de construção desta pesquisa, buscamos entender como 

aconteceu na Província da Parahyba do Norte a organização da instrução pública primária 

e a relação da população pobre com o processo de escolarização. 

Inicialmente, buscamos defender a importância da história de educação como 

disciplina do curso de formação de professores, e a necessidade de desenvolver pesquisas 

na área para o melhor conhecimento que permita ao profissional da educação dominar os 

ofícios da sua profissão. 

Em seguida, partimos para a discussão mais específica sobre a história da 

educação da Paraíba no século XIX, na busca por conhecer as relações sócio-políticas, 

que direcionavam os rumos do desenvolvimento da Província. E a partir dessa discussão, 

procuramos, a partir da análise das fontes que utilizamos na construção desse trabalho, os 

relatórios dos presidentes de Província e a bibliografia sobre história da educação e 

história da educação da Paraíba, reescrever os ideais de instrução defendidos pelos 

gestores e intelectuais da época, e a sua necessidade, frente a tentativa de organizar o 

Império brasileiro. 

Por fim, buscamos no terceiro capítulo, inferir acerca do objetivo principal da 

nossa pesquisa, que foi compreender como se deu a escolarização da população pobre na 

Província da Parahyba do Norte. 

No entanto, sabemos da dificuldade de realizar um trabalho como esse, pela 

limitação que as fontes de pesquisas apresentam, no sentido de não trazerem informações 

específicas de quem eram os sujeitos educacionais da Província da Parahyba do Norte 

Oitocentista. 

Contudo, a análise que fizemos sobre o perfil etnicorracial econômico da 

população paraibana e as condições que se encontrava a instrução pública primária na 

Província, nos leva a acreditar que, além da escola de Educandos Artífices, destinada a 

escolarização dos pobres e desvalidos, como vimos no decorrer do texto, a população 

pobre, teve acesso à instrução primária, pela necessidade de a instrução ser um meio pelo 

qual a civilização chegaria a essa população que esteve alijada desse processo, mesmo 

que para isso, fosse necessário enfrentar as precárias condições em que se encontrava o 

ensino paraibano, como observamos nas frequentes reclamações dos gestores nos 

relatórios dos presidentes de Província. Ou estaria os filhos da elite paraibana, a mercê 

desta instrução pública, que segundo o presidente da Província, Francisco d'Araujo Lima, 



em seu relatório de 1863, “ainda estava bem longe de chegar ao que deveria ser em vista 

da sua população, e das exigências de nossa vida de povo civilizado”? 
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Fontes Consultadas 

 

PARAHYBA DO NORTE. Discurso com que o presidente da provincia da Paraíba do 

Norte, fez a abertura da sessão ordinaria da Assemblea Provincial no mês de Janeiro de 

1837. Cidade da Paraíba, Typ. Paraibana, 1837. 

P 

PARAHYBA DO NORTE. Relatório apresentado a Assembléa Legislativa Provincial da 

Parahyba do Norte pelo presidente da mesma província, o tenente coronel, Frederico 

Carneiro de Campos, em maio de 1846. Pernambuco, Typ. Imparcial, 1846. 

 



PARAHYBA DO NORTE. Relatório ao excelentíssimo Sr. Dr. Luiz Antonio da Silva 

Nunes presidente da Província da Parahyba do Norte pelo Excelentissimo Sr. Dr. 

Ambrosio Leitão da Cunha no acto de passar a administração da Província, em 13 de 

Abril de 1860. 

PARAHYBA DO NORTE. Relatório apresentado a Assembléa Provincial Legislativa da 

província da Parahyba do Norte no dia 1 de agosto de 1861 pelo presidente, dr. Francisco 

d'Araujo Lima. Parahyba, Typ. de José Rodrigues da Costa, 1861. 

 

PARAHYBA DO NORTE. Relatório apresentado a Assembléa Legislativa Provincial da 

Parahyba do Norte pelo exm. sr. dr. Francisco d'Araujo Lima na abertura da sessão 

ordinaria de 1863. Parahyba, Typ. Parahybana. 

 

PARAHYBA DO NORTE. Exposição com que o Exm. Sr. Dr. Sinval Odorico de Moura 

passou a administração da província da parahyba ao Exm. Sr. Dr. Felisardo Toscano de 

Britto 

 

PARAHYBA DO NORTE. Relatório apresentado á Assembléa Legislativa Provincial da 

Parahyba do Norte pelo 1.o vice-presidente, exm. sr. dr. Felisardo Toscano de Brito, em 

3 de agosto de 1866. Parahyba, Typ. Liberal Parahybana, 1866. 

 

PARAHYBA DO NORTE. Relatório com que o Exm. Sr. Presidente, Dr. Americo 

Brasiliense de Almeida e Mello, passou a adiministração da Província da Parahyba do 

Norte ao Exm. Sr. Barão de Marau,  2º Vice-presidente, em 22 de Abril de 1867.  

  

 

PARAHYBA DO NORTE. Relatório com que o S. Exm. Sr. Dr. Silvino Elvidio Carneiro 

da Cunha 1º vice-presidente passou a administração da Provincia da Parahyba do Norte 

ao Exm. Sr. Benâncio José de Oliveira Lisboa, em 11 de Junho de 1869. 

  

 

PARAHYBA DO NORTE. Falla dirigida á Assembléa Legislativa Provincial da 

Parahyba do Norte pelo exm. sr. 3.o vice-presidente da provincia, dr. José Evaristo da 

Cruz Gouvêa em 16 de outubro de 1871. Parahyba, Typ. Conservadora, 1871. 

 

 

 

 

 


