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Resumo 

O ato de revisitar, recriar e reinterpretar o passado da História da Educação paraibana, se 

torna relevante na medida que contribui com a produção historiográfica local. Para 

compreender as dimensões que concorrem para definir a instrução na Província da Paraíba do 

Norte no século XIX, se faz necessário um estudo mais aguçado acerca da dinâmica das 

relações que se desenvolvem nas aulas de primeiras letras e na instrução secundária. 

Apreender o cotidiano, os métodos disciplinares e punitivos se configuram enquanto tarefa 

instigante e desafiadora, na medida em que procura trazer à tona, práticas quase sempre 

silenciadas. De 1822 com a implantação da monarquia até 1864 com a grande reforma da 

instrução pública e particular na Paraíba, foi possível a análise das relações de poder que 

perpassam os vários sujeitos ligados à educação. Por meio do corpus documental coletado na 

FUNESC e da Coleção de Leis e Regulamentos do INEP visualizou-se parcialmente as 

práticas normativas e disciplinares empregadas pelo Governo Imperial e o Governo 

Provincial, a fim de estabelecer o controle social, bem como a formação e a consolidação do 

Estado – Nacional. 

 

 

Palavras-chave: História da Educação; práticas instrucionais; métodos disciplinares e 

punitivos, Paraíba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Introdução 

O presente trabalho é resultado da pesquisa realizada no projeto de PIBIC: “A 

organização da instrução pública e particular na Paraíba (1822-1864) – interfaces com as 

culturas escolares”, cujo plano de estudo é, “Controle sobre o cotidiano escolar: os métodos 

disciplinares e punitivos na instrução pública e particular na Província da Paraíba”, orientado 

pela professora Dr. Cláudia Engler Cury do Departamento de História - PPGH. 

O projeto atualmente encontra-se em fase de conclusão do seu segundo ano de 

execução e já teve seu reconhecimento público, com o 1º lugar no prêmio “Jovem 

Pesquisador”, na área de ciências humanas, apresentado no XVI Encontro de Iniciação 

Científica da UFPB no ano de 2008. 

O recorte temporal empregado para este trabalho que ora se apresenta tem início no 

ano de 1822, com a implantação da monarquia, e vai até o ano de 1864, com a grande reforma 

na instrução pública e particular na província da Paraíba. O tema central da pesquisa são os 

métodos disciplinares e punitivos, cabendo ressaltar, os processos de normatizações impostos 

aos vários grupos envolvidos com a instrução: diretores, Presidentes de Províncias, lentes, 

inspetores e alunos. 

Na medida em que a pesquisa se desenvolveu ficava mais claro o esforço daqueles 

pesquisadores que se dedicam aos estudos da História da Educação, no sentido de desenvolver 

trabalhos que pudessem contribuir com a escrita do processo histórico local. Desta forma, a 

trajetória da História da Educação recebe destaque no I capítulo, com a finalidade de construir 

um esboço das linhas gerias desse campo de investigação, que cresce aceleradamente e se 

torna cada dia mais rico e valioso para a história do nosso país. Pensando assim, é que foram 

trabalhados alguns aspectos fundamentais do campo da História da Educação Brasileira como: 

quais são suas perspectivas de pesquisa, apresentação de algumas de suas bases teórica e 

metodológicas e parte da história de sua configuração como área de pesquisa e ensino no 

Brasil.  

Já os capítulos II e III trazem como elemento principal, a análise acerca dos métodos 

disciplinares e punitivos empregados para a instrução no oitocentos, que teve por base o 

corpus documental identificado na FUNESC – Arquivo Público do Estado da Paraíba e da 

Coleção de Leis e Regulamentos, publicadas pelo INEP - Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais. 



O trabalho de seleção e transcrição das fontes referentes à educação no período que vai 

de 1820 a 1889 encontradas na FUNESC, teve duração de quatro anos, sendo concluído em 

fins do ano de 2007. Os documentos foram paleografados semanalmente pelo grupo de 

Pesquisa de História da Educação na Paraíba Imperial, que reúne professores e alunos da 

graduação e da Pós-graduação em Educação e em História da Universidade Federal da 

Paraíba. 

Com a conclusão das atividades de paleografia na FUNESC, foram iniciadas as 

atividades de digitalização e leitura do material coletado, esta segunda etapa nos forneceu 

base para o desenvolvimento de artigos que foram encaminhados para Encontros de História e 

de História da Educação, obtendo grande êxito principalmente porque pudemos trocar com 

outros pesquisadores questões que auxiliaram no desenvolvimento da pesquisa. É interessante 

destacar que os artigos acima citados e esta monografia se tornaram possíveis devido ao 

confronto estabelecido entre as fontes ditas oficiais – Leis e Regulamentos (INEP) – e as não 

oficiais – petições, pedidos de compra de material, pedidos de aposentadoria, pedidos de 

restituição de salários atrasados, pedidos de licença, cartas, requerimentos, abaixo assinado, 

cadernos de matrícula, diários de classe, pedidos de pagamento de aluguéis das casas 

destinadas às aulas, dentre outros documentos encontrados na FUNESC. O diferencial deste 

trabalho é o confronto direto entre os corpus documentais, que apresentam características e 

caráter distintos, pois trata da voz dos legisladores e das outras vozes, correspondentes aos 

variados sujeitos sociais que compunham a instrução no XIX. 

Vale ressaltar que durante o processo de leitura e interpretação das fontes coletadas na 

FUNESC identificou-se uma inexpressiva ausência, na documentação, de elementos que 

fizessem menção aos processos punitivos e disciplinares. Isso levantou á elaboração de uma 

hipótese de pesquisa: será que as práticas disciplinares e punitivas, não se configuravam 

enquanto práticas comuns à sociedade oitocentista e, por isso, não se fazia necessário o seu 

registro de maneira corriqueira, tal qual os pedidos de restituição dos salários atrasados dos 

lentes e dos pedidos de compra de materiais? A pesquisa foi motivada por esta pergunta 

inicial que se procurou perseguir ao longo do trabalho. 

Voltando á questão do trato com os dois tipos de fontes, as chamadas “não oficiais e 

oficiais” requerem uma maior atenção por parte do pesquisador, pois não é simplesmente 

comparar, é mais que isso, é realizar um trabalho de (re) construção de sentidos para a história 

da educação paraibana no oitocentos, é a incessante análise dos detalhes de um tempo e de um 

mundo – o da instrução pública e particular durante o Império - que não volta mais, a não ser 

através de estudos como este, mas é preciso entender que mesmo assim, estamos contribuindo 



para escrever “uma” história da instrução da província da Paraíba do Norte, e não “a” história, 

tendo em vista não podermos abarcar a totalidade dos fatos e acontecimentos tal qual se 

desenvolveram no passado.  

Esse confronto entre as fontes, fez com que o estudo alcançasse o seu objetivo, o de 

buscar compreender os processos disciplinares e punitivos que envolviam desde o corpo 

administrativo da instrução, passando pelos mestres e os seus discípulos dentro e fora das 

aulas. Essa perspectiva ligada aos processos de disciplinarização e normatização que 

permeavam tais sujeitos sociais, foram desenvolvidos ao longo dos capítulos II e III 

permitindo a análise das práticas pedagógicas utilizadas nas aulas, os métodos de ensino e de 

punições empregadas pelos lentes e as relações de força e poder estabelecidas entre gestores 

públicos da instrução/ professores/ alunos.  

Os referenciais da Nova História Cultural foram tomados como inspiração para a 

pesquisa e contribuíram para o emprego de um novo olhar acerca dos estudos referentes à 

História da Educação paraibana, cujo foco tradicional de investigação esteve centrado durante 

muito tempo na história das idéias pedagógicas e na legislação educacional. Procurou-se 

desenvolver ao longo deste trabalho um olhar focado nas práticas, nos usos e nas apropriações 

dos diferentes sujeitos da instrução. 

Indubitavelmente, os caminhos percorridos pelos anos que vão de 1822 a 1864, 

permitiram apresentar os resultados de quase dois anos de estudo que se materializou em uma 

monografia de conclusão de curso. A análise documental com este recorte temporal abriu um 

espaço para compreensão da dinâmica das relações educacionais, que hoje permitem, alçar 

novos objetivos, novas hipóteses e novos problemas acerca dos métodos punitivos e 

disciplinares na Parahyba oitocentista. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

I - História da História da Educação. 
 
1.1 – Os contornos da história da educação brasileira – primeiros tempos. 
 
 

Esse primeiro capítulo da monografia tem por objetivo apresentar em linhas gerais o 

campo da História da Educação no Brasil; como surgiu; o que pesquisa; quais são seus objetos 

e cenários; como os pesquisadores que se dedicam a esse campo de pesquisa procuram 

estabelecer a relação presente - passado. Essa busca em entender as formas de educar de uma 

dada sociedade torna-se, pois, elemento enriquecedor da história cultural de um povo que 

convive com mudanças e permanências decorrentes dos processos desenvolvidos na dinâmica 

da relação: espaço - tempo.  

Pode-se dizer, a partir das leituras que foram feitas que a História da Educação “surge” 

no Brasil no século XIX enquanto uma disciplina vinculada à pedagogia. Para alguns 

estudiosos está é uma das dificuldades de constituição do campo da História da Educação 

junto aos historiadores. O fato da História da Educação estar relacionada à pedagogia e ao 

ensino dificultou sua constituição enquanto área de pesquisa.  

É inegável a mudança no perfil da pesquisa em História da Educação no Brasil nos 

últimos vinte anos, entretanto, são as primeiras vertentes de autores como: José Ricardo Pires 

de Almeida, com o livro – Instruction publique au Brésil: Histoire et Legislation (1500-1889); 

e Primitivo Moacyr, com sua obra inaugural – A Instrução e o Império que subsidiaram 

durante muito tempo os estudos em História da Educação no Brasil (1823-1853); as coleções 

do INEP - Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos, também dão suporte para as pesquisas 

da História da Educação brasileira. 

O INEP é fruto da iniciativa do Ministro Gustavo Capanema em 1937 que criou o 

Instituto Nacional de Pedagogia e que, anos mais tarde, passaria a ser chamado de Instituto 

Nacional de Estudos Pedagógicos, chegando mesmo em 1964 a receber o nome de Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacional, também conhecido hoje como INEP. 

Com relação às características da produção no campo da História da Educação, em 

1984, Mirian Warde chamava a atenção para as fragilidades dos programas de Pós-graduação 

e conseqüentemente os seus estudos relacionados à História da Educação. Atualmente este 

quadro já se modifica, com o decorrer das duas últimas décadas, há um fortalecimento desta 

área que repercute os estudos desenvolvidos pelos vários grupos de pesquisa de História da 

Educação distribuídos pelo nosso país. 



Nesse sentido os grupos de pesquisa dedicados à História da Educação têm realizado 

um esforço de identificação das fontes, seleção, transcrição, digitalização e sistematização 

destes corpus documentais para enfim divulgá-las e permitir que outros pesquisadores tenham 

acesso à documentação e possam ampliar seus estudos. Na busca por respaldar seus trabalhos 

tendem a elaborar guias e índices de legislação e regulamentos, que mais tarde se tornam 

coleções de documentos que ajudam e facilitam a pesquisa, não só do grupo que elaborou a 

coleta das fontes, mas também de outros grupos interessados na temática educacional. 

Um exemplo disso é a coleção de documentos da História da Educação Brasileira, 

iniciativa da Sociedade Brasileira de História da Educação – SBHE, que objetiva juntamente 

com o INEP, disponibilizar o conjunto de Leis e Regulamentos das várias províncias/Estados 

do nosso país. A Paraíba já tem os seus documentos publicados na referida coleção, 

intitulado: “Leis e Regulamentos da instrução da Paraíba no período Imperial”, cujos 

organizadores são os professores Antonio Carlos Ferreira Pinheiro e Cláudia Engler Cury, 

membros fundadores do Grupo de Pesquisa em História da Educação na Paraíba Imperial 

vinculado ao Programa de Pós-graduação em História da UFPB do qual faço parte como 

bolsista PIBIC desde 2007. 

Um grande salto desta área se deu ainda no ano de 1984, quando no interior da 

ANPED – Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Educação, foi criado o GT 

História da Educação, estendendo sua influência para vários outros centros de ensino e 

pesquisa no Brasil. 

Em 1986, era criado o Grupo de Estudos e Pesquisa Histórica Sociedade e Educação 

no Brasil – HISTEDBR sob a coordenação do Professor Dr. Dermeval Saviani com sede na 

UNICAMP e Gts1 espalhados por quase todos os estados brasileiros. Os estudos acerca da 

História da Educação no Nordeste se beneficiaram bastante do HISTEDBR, que implantou 

em todo o país 29 grupos em instituições de ensino superior, que tinham por principal 

estratégia o levantamento e a catalogação das fontes primárias e secundárias da educação 

brasileira.  

Um dos princípios desse grupo de pesquisa, de caráter nacional, é o de investigar a 

História da Educação através da mediação da sociedade, indicando uma visão mais global da 

educação e seu desenvolvimento. Vários outros grupos também se formaram durante estes 

anos, em 1996, foi criada a Associação Sul-rio-grandense de Pesquisa em História da 

                                                 
1 O Gt Paraíba foi criado em 1992 e funciona até hoje nas dependências do Programa de Pós-graduação em 
Educação da UFPB e conta com professores e alunos do PPGE e do Programa de Pós-graduação em História 
/UFPB. 



Educação – ASPHE, responsável pela publicação “História da Educação”, e em 1999, é 

fundada a SBHE, já citada anteriormente. 

A área hoje da História da Educação dialoga com várias outras disciplinas acadêmicas, 

tais como: filosofia, política, economia, geografia, dentre outras. Sem contar que esta é uma 

sub área da educação e um campo de especialização da história. A respeito do campo da 

História da Educação na Região Nordeste, os estudos de Jorge Carvalho do Nascimento 

(2006), tendo como base de dados a Plataforma Lattes indicam a configuração dos grupos de 

estudo no Nordeste que pesquisam sobre História da Educação, totalizando 18% do percentual 

brasileiro, sendo que a Paraíba participa com 3 grupos em funcionamento, são eles: o Gt 

Paraíba HISTEDBR; História da Educação na Paraíba Imperial e o  grupo Ciência, Educação 

e Sociedade. 

Os primeiros programas de Pós-graduação em Educação da Região Nordeste 

começaram a funcionar na Universidade Federal da Bahia em 1972, em seguida nas 

Universidades Federais do Ceará e Paraíba2 em 1977 e, por fim, no Rio Grande do Norte e 

Pernambuco em 1978. 

É relevante destacar que no EPENN3 – Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e 

Nordeste, o GT História da Educação em 1991, ocupava o 9º lugar dentre um total de 12 

grupos. Já em 2005, o mesmo GT saltou para o 2º lugar em número de trabalhos apresentados. 

Isso demonstra o quanto esse campo da História da Educação vem crescendo nos últimos 

anos. 

Indubitavelmente a História da Educação vem ganhado terreno em meio às diversas 

dificuldades que a mesma se encontra exposta, igualmente os historiadores da História da 

Educação, que estão conquistando o seu respeito e derrubando preconceitos oriundos da 

pedagogia, onde esta (História da Educação) nasce enquanto disciplina escolar e não como 

área de pesquisa. Além disso, ainda há questionamentos se a História da Educação 

compreende uma área de estudo, se esta deve ser entendida como um campo da historiografia 

com referenciais teóricos metodológicos próprios ou, enquanto campo de investigação 

influenciado pelos referenciais da Nova História Cultural. Mesmo em meio a tantos 

questionamentos, a História da Educação se expande e se torna rica em seus estudos 

inovadores dentro e fora das fronteiras do nosso país. 

 

                                                 
2 O Programa de Pós-graduação em Educação/UFPB passou recentemente (2007) por uma reestruturação de suas 
linhas de pesquisa e foi criada uma linha específica para a História da Educação que conta em 2009 com sua 
segunda turma de mestrandos e doutorandos. 
3 Em julho de 2009 o Programa de Pós-graduação em Educação/UFPB vai sediar o 19° EPENN. 



1.2 – Concepções teórico-metodológicas e o campo da História da Educação. 

 

A temática educacional a partir dos estudos marxistas, começa a ganhar adeptos entre 

os historiadores e, com o advento da Nova História Cultural, intensifica sua entrada no 

chamado mundo dos historiadores de ofício. No Brasil, o tema: História da Educação - ainda é 

muito recente, a partir de 1950 e 1960 é que se começa a formar um campo de estudos nessa 

área, que tem por base o levantamento de fontes, ditas primárias, que vão fomentar os futuros 

trabalhos de pesquisa.  

Algumas problemáticas relacionadas ao desenvolvimento do campo da História da 

Educação podem ser indicadas: a primeira delas diz respeito ao uso de fontes oficiais como 

leis, reformas e regulamentos do ensino, elementos determinados pelas perspectivas da ação 

do Estado e dificilmente ao contrário. Desta forma, muitas das pesquisas que foram 

desenvolvidas no Brasil ao longo do século XX foram classificadas como pertencentes ao 

campo das políticas públicas. Sendo assim, o que se observava era a história de um passado 

educacional que expressava um desejo, o de homens que ocupavam os cargos de poder no 

interior de um mesmo grupo social naquele momento.  

Outra problemática com relação à configuração do campo da História da Educação diz 

respeito à falta de contextualização da educação com aspectos da história sócio-política e 

econômica do nosso país, aspectos estes não priorizados pelos estudos pedagógicos até então. 

Na Europa, a partir da década de 1960, a História da Educação sofre renovações no 

que diz respeito aos seus objetos e suas fontes, que foram alargadas e diversificadas. No 

Brasil, esse processo ocorre somente em meados dos anos 1980, quando também surgem 

grupos de pesquisa relacionados à temática. Um movimento mais geral de redefinição dos 

“novos objetos e novas fontes” para a história tendo como referência a Escola dos Annales 

configurou transformações e vem redefinindo as diversas formas de interpretação, de 

problematização, de metodologias, técnicas e teorias para a História que acabaram sendo 

incorporadas pelos pesquisadores da educação. Desta maneira, temas clássicos foram (re) 

visitados e novas temáticas foram elaboradas em um movimento que foi tirando do 

“esquecimento” as questões referentes à História da Educação que aos poucos vêm galgando 

conquistar seu espaço enquanto campo “digno” de pesquisa para os historiadores de “ofício”. 

O Marxismo e, sobretudo, a Nova História Cultural vão ser duas grandes correntes que 

irão contribuir para o desenvolvimento do campo da História da Educação. O primeiro 

propunha entender a educação segundo abordagens macroscópicas pautadas nas condições 

econômicas das sociedades, um bom exemplo seria o binômio correspondente a: educação das 



elites dominantes e a das camadas populares. Já a Nova História Cultural teria como 

importância as suas novas possibilidades de pesquisa, no qual se alargaram as fontes e os 

olhares dos estudiosos no sentido de investigarem temas considerados pouco nobres no 

interior da própria História da Educação como, por exemplo, trazer para a cena histórica 

novos sujeitos que passaram a ter voz, sentimentos, emoções e mentalidades. 

Com os pressupostos teórico-metodológicos da Nova História Cultural para estudos 

referentes à História da Educação, pode-se perceber um deslocamento crescente do foco de 

investigação centrado nas idéias e na legislação educacional, para as práticas, os usos e as 

apropriações dos diferentes objetos da instrução e foi nesta perspectiva que procurei 

desenvolver este trabalho, tendo por elemento fundante, os processos disciplinares e punitivos 

empregados na instrução pública e particular da Paraíba do Século XIX. 

Além das influências do Marxismo e da Nova História Cultural, a História da 

Educação, buscou englobar aspectos como a de gênero, etnia e geração, bem como a de 

classes sociais, para tentar entender o passado das problemáticas educacionais: 

 

(...) a educação nunca se restringiu a escola. Práticas têm ocorrido, ao longo do 
tempo, fora desta instituição e, às vezes, com maior força do que se considera, 
principalmente para certos grupos sociais e em determinadas épocas (...) 
(LOPES&GALVÃO, 2001:24). 

 
 

Ainda com relação às novas abordagens, os historiadores passaram a fazer estudos 

mais localizados, rompendo com aquela idéia de que a história de uma determinada região 

serviria para explicar a realidade histórica geral do país. Desta forma, estudos vêm sendo 

desenvolvidos nos vários estados brasileiros em temporalidades diversas permitindo que se 

compreenda cada vez melhor a complexidade das questões relativas ao campo da História da 

Educação no Brasil. 

Outro ponto interessante, diz respeito aos domínios da História da Educação, um deles 

é o ensino, que tende a dar ênfase às práticas cotidianas, relações professor x aluno; aluno x 

aluno; métodos de ensino; materiais didáticos; conteúdos; avaliações e punições. Além do 

interesse pelo dia-a-dia das aulas e a inserção das mulheres, tanto na condição de alunas, 

quanto de professoras nos colégios e nas escolas, os historiadores da educação, também têm 

se interessado em investigar: “(...) à reconstrução dos processos que geraram a progressiva 

institucionalização da escola como espaço nuclear de transmissão do saber nas diferentes 

sociedades ou regiões do país (...)”. (LOPES&GALVÃO, 2001: 53). 



Os estudos acerca da história do ensino também estão ligados aos processos de leitura 

e de escrita. Por meio da escrita (caligrafia), o pesquisador pode analisar o grau de instrução, 

de alfabetização do indivíduo. A aptidão desse indivíduo para ler e escrever pode ser 

confrontada com outras variáveis, como sexo, origem (rural ou urbana), ocupação e religião. 

A história do ensino, além de se preocupar com a alfabetização, também tem se preocupado 

com os estudos sobre as disciplinas que devem ser ensinadas nas aulas e os saberes escolares 

que são formulados no interior do universo escolar. Aqui cabe elencar três atos que tornam 

possíveis a leitura por parte do pesquisador: a produção, a circulação e as apropriações dos 

materiais de leitura. Além disso, a produção dos materiais de leitura também se torna fonte 

para os estudos da História da Educação, na medida que se questiona qual o papel dos 

editores; revisores; impressores; ilustradores e tradutores. Questões sobre direitos autorais, 

mecenato, contratos de edição, também auxiliam os estudos que buscam compreender qual o 

lugar ocupado pelos textos escritos em diferentes sociedades. 

As fontes para se compreender os processos de aquisição da leitura se alargam, não só 

os livros vão ser o foco dos trabalhos de História da Educação, mas também folhetins de 

igrejas, revistas em quadrinhos, almanaques, cartas e outras tantas fontes. Tornou-se tão 

importante para os historiadores o estudo dos leitores e dos modos de ler quanto o 

entendimento do contexto e das funções da leitura, da escrita e das formas como estavam 

sendo utilizadas pela sociedade. 

Ainda com relação às fontes, será a problemática e o tema elencado para o 

desenvolvimento do trabalho que guiará o pesquisador na escolha do seu corpus documental, 

ou seja, da seleção. É preciso ter em mente que os documentos utilizados nas pesquisas já 

passaram de antemão por um processo de seleção, seja por meio daquelas pessoas que 

escreveram o próprio documento, de quem os guardou e porque não dizer da ação do tempo. 

Comungam com essa idéia as autoras da citação que se segue: 

  

A seleção já foi feita tanto por aqueles que produziram o material, pelos que o 
conservaram ou deixaram os rastros de uma destruição –intencional ou não-, por 
aqueles que o organizaram em acervos e pelo próprio tempo. Nesse sentido é que a 
história será sempre um “conhecimento mutilado”, pois só conta aquilo que foi 
possível saber a respeito do que se quer saber. O passado, nunca é demais repetir, é 
uma realidade inapreensível. (Lopes e Galvão, 2001:79).  
 

 
Atualmente como bem venho demonstrando no decorrer do texto, há cada vez mais 

um processo no sentido de alargamento das fontes, não mais se utiliza unicamente o que 

chamam de “fontes oficiais”. A História da Educação já vem trabalhando com essa idéia, pois 



acredita que a história se faz a partir de qualquer traço ou vestígio deixado pelas sociedades 

passadas. Além disso, ao se trabalhar unicamente com documentos do tipo oficial como os 

Regulamentos e leis o historiador tem dificuldade em apreender outras vozes, pois se torna 

quase impossível, tomando, por exemplo, este estudo monográfico, entender a ótica do 

cotidiano das aulas de outras épocas, sem que haja um confronto entre aquilo que está dito 

pelos gestores da administração pública e os outros sujeitos sociais, que participam de forma 

(in)direta das práticas correspondentes ao processo de ensino /aprendizagem. 

A possibilidade de se trabalhar com outros tipos de documentos: requerimentos, 

petições, cadernos escolares, cadernetas, pedidos de compra de materiais (notas fiscais), 

terminou por formular uma nova possibilidade para o pesquisador enxergar estas fontes, uma 

nova possibilidade de questioná-las, pois é através do ato do historiador de fazer perguntas 

aos documentos, que se inicia a produção historiográfica. A História da Educação vem 

ganhando espaço e desenvolvendo um trabalho árduo acerca das fontes e das possibilidades 

de estudar as variadas vertentes educacionais em épocas distintas. 

As concepções educacionais de um período histórico são muito importantes para o 

entendimento do grupo social e do universo cultural que se procura estudar ao longo da 

pesquisa. Sendo assim, a educação deve ser tomada como tema, como objeto de investigação, 

que torna mais compreensível as análises acerca das formações culturais de uma dada 

sociedade.  

Alguns historiadores da educação têm se aproximado bastante da Nova História 

Cultural e dos seus referenciais teóricos abrindo caminhos e possibilidades para pesquisas 

inovadoras. Os estudos que trabalham com as representações, por exemplo, permitem ao 

historiador visualizar as práticas culturais de uma sociedade e as suas diferentes formas de 

manifestação. Nesse sentido, pode-se dizer que os processos educacionais ligados às práticas 

docentes, processos de escolarização, práticas educativas e idéias pedagógicas estão 

impregnadas de aspectos plurais presentes nas relações cotidianas entre grupos e indivíduos, e 

é isto que em grande medida busco analisar nesta pesquisa, as relações cotidianas dos sujeitos 

sociais referentes aos processos punitivos e disciplinares que discorrem das práticas 

instrucionais das aulas no oitocentos. 

São várias as possibilidades de se trabalhar com História da Educação, o cotidiano é 

uma delas, bem como o imaginário, entendendo que este imaginário é fruto das construções 

da memória cultural de uma sociedade, ou seja, dos seus valores, crenças e atitudes; e também 

por meio da idéia de circularidade cultural, entendida como além das relações advindas do 

saber científico e existente como um saber elaborado no cotidiano da sociedade, seriam 



saberes de outra natureza – profissionais, religiosos, práticas de ofício, das artes e tantas 

outras. 

Um outro ponto importante relacionado às possibilidades de se trabalhar com a 

História da Educação, como já foi dito anteriormente, correspondem ao campo de gênero, que 

traz consigo novos objetos de estudos relacionados ao sexismo, que despontavam no século 

XIX, e passavam a analisar a história levando em consideração os sexos. Na História da 

Educação isso também ocorreu, pois era preciso entender que o mundo é sexuado e que 

homens e mulheres nem sempre ocupam o mesmo lugar no tempo e no espaço. Pode-se 

lembrar a título de exemplo o caso da organização da instrução no século XIX e, mesmo, a 

organização do sistema de ensino na república que por muito tempo propagou formas de 

ensino diferenciadas para meninos e meninas. As mulheres desde o século XIX, no Brasil, já 

exerciam o papel de professoras. Seus ensinamentos correspondiam à criação dos garotos e 

garotas, quanto às boas maneiras, que seriam uma decorrência importante para a formação da 

civilidade, da disciplina e da moral pública e religiosa. 

As questões de gênero são pertinentes para estudos que têm como objeto, por 

exemplo: a formação de professores, o diferente papel estabelecido entre estes magistrados 

quanto as suas práticas de ensino, no qual as meninas recebiam uma formação distinta, com 

disciplinas relacionadas às prendas do lar, bem como o próprio papel das crianças e dos 

jovens nos sistemas de ensino.  

Muito embora as relações de gênero sejam importantes, estas não vão ser nesta 

pesquisa trabalhadas, pois o foco deste estudo que tem por base os referenciais da Nova 

História Cultural, são as questões cotidianas correspondentes às relações de poder 

estabelecidas entre os grupos envolvidos com a instrução, em especial os processos 

disciplinares e punitivos. 

Pensando desta forma é que nos capítulos que se seguem, vão estar expostas 

discussões acerca do papel da instrução, enquanto elemento fundamental para a formação dos 

indivíduos em seres ditos civilizados; sua importância para o processo de construção do 

Estado – Nação; as relações hierárquicas de poder ligadas aos sujeitos que vão desde os 

gestores públicos da instrução – Presidentes de Província, diretores e inspetores – até os 

professores e alunos; práticas e métodos de ensino empregadas nas aulas; e formas de controle 

social, processos normativos, disciplinares e punitivos, aplicados às pessoas que faziam parte 

do quadro da instrução da Paraíba do Norte, no período que vai de 1822 a 1864. 

 
 



II Capítulo – A instrução trilhando os passos para a civilização. 
 
 

Os anos que antecedem a independência são marcados por grandes transformações 

estruturais que se refletem na organização social do Brasil oitocentista. As Revoluções de 

1817 em Pernambuco e a de 1820, decorrente do mal estar que se formava entre os interesses 

de Portugal e o Brasil, davam contornos diferenciados ao novo quadro político e econômico 

do nosso país. A educação em meio a esse turbilhão de transformações que marcariam a 

transição da Colônia para o Império, tinha um panorama durante a independência, pautado em 

uma precária organização da instrução, que só a partir de 1822, passou a ser vista como uma 

das peças motrizes do processo de consolidação do Estado Nacional. 

A instrução pode e por que não dizer, deve ser entendida enquanto um elemento de 

fundamental importância para o ordenamento político-administrativo da nova “nação”, que 

buscava instituir uma normatização, uma ordem para essa sociedade que era tão heterogênea 

em seus hábitos, crenças e costumes. 

O investimento na instrução necessitava de altos gastos, pois deixaria de certa forma 

de estar exclusivamente ao nível familiar, no qual existia uma maior liberdade em relação às 

questões pertinentes à formação dos indivíduos, e passaria a atuar através de um viés no qual 

o Estado Imperial estenderia o seu poder sob a sociedade, através de uma ação instrucional. 

Ação esta, que primava por incutir na sociedade, sentimentos de amor à pátria, bem como 

moral pública e cristã, através dos ensinamentos da Constituição do Brasil e dos livros das 

Sagradas Escrituras.  

Sendo assim, o que se percebe é que para além das questões relevantes aos 

conhecimentos primordiais de ler e escrever, a instrução tinha um papel de formação de uma 

identidade nacional que se pretendia alcançar e, mais ainda, civilizar, organizar, disciplinar a 

sociedade que se tornava neste momento mais complexa em meio à emergência do Estado-

Nação. 

Isso fica evidente em carta endereçada a Província da Paraíba do Norte, em 5 de agosto de 

1822, na qual D. Pedro I expõe a importância de circulação de escritos que enalteçam o 

projeto Imperial. 

 

 

Sua alteza Real o Príncipe regente tomando em consideração a utilidade, que 
resultará a este Reino do Brasil da circulação dos periódicos, e outros escritos, nos 
quais não só de ofereçam ao público elementos de instrução, e armas para se 
destruírem os abusos conhecidos até aqui na Educação pública, mas também se 
consultem com argumentos enérgicos e patrióticos os princípios desorganizadores, 



e opostos aos verdadeiros interesses da grande causa do Brasil... estabelecimento de 
uma monarquia constitucional. (FUNESC – Caixa 05/ 1822). 
 
 

Uma das providências do Governo Imperial nos anos de 1820 era formar um padrão 

instrucional que pudesse atender à sociedade, tendo em vista ser o ensino de primeiras letras 

um direito garantido a todos os homens livres e um dever do Estado. Pretendia-se através de 

mapas elaborados pelos presidentes de província, contendo as reais necessidades da instrução 

pública em suas localidades, tomar conhecimento do estado dos prédios4 destinados às aulas, 

da falta de materiais e da falta dos professores para em seguida, buscar meios de melhoria na 

instrução das diferentes povoações, vilas e cidades do Brasil, promovendo assim o então 

padrão instrucional. 

No entanto, os recursos que deveriam garantir essa melhoria pelo governo Imperial do 

quadro geral da educação no país, eram poucos. Isso tanto é verdade que em 1834, há uma 

descentralização da instrução de primeiras letras, delegando às províncias poderes 

administrativos para efetivação das práticas educativas, posto não ter o Estado Imperial 

recursos suficientes para assim o fazer de maneira nuclear.  

Uma nova medida seria aplicada para a instrução pelo Império de modo a padronizá-

la, seria a então Lei de 15 de outubro de 1827, que indicaria o método lancasteriano como 

sendo o método de ensino a ser adotado no país. 

 
 

D. Pedro I, por Graça de Deus e unânime aclamação dos povos, Imperador 
Constitucional e Defensor Perpétuo do Brasil: Faz saber a todos os nossos súditos 
que a Assembléia Geral decretou e nós queremos a lei seguinte: 
Art. 1º Em todas as cidades, vilas e lugarejos mais populosos, haverão as escolas de 
primeiras letras que forem necessárias. 
Art. 4º As escolas serão do ensino mútuo5 nas capitais das províncias; e serão 
também nas cidades, vilas e lugares populosos delas, em que for possível 
estabelecerem-se. 
(FUNESC – caixa s/n – 1827) 
 
 

Em carta endereçada ao Presidente da Província da Paraíba em 18 de setembro de 

1825, o imperador diz ser o método de Lancaster de grande valia, pois existem comprovações 

do seu bom desempenho em várias nações civilizadas e, portanto, manda estabelecer na 

Paraíba escolas cujo método adotado seria o método de ensino mútuo/lancasteriano. 

 

                                                 
4 O termo prédio foi empregado para designar os locais onde ocorriam as aulas, casas de particulares, ou prédios 
públicos, muitas vezes alugados pelos próprios lentes. 
5 O método lancasteriano também pode ser chamado de método de ensino mútuo. 



Sua Majestade o Imperador, reconhece a grande utilidade que resulta aos seus fiéis 
súditos, do estabelecimento de Escola Pública de Primeiras Letras pelo Méthodo 
lancasteriano; que achando-se geralmente admitidos em todas as nações civilizadas, 
tem a experiência mostrado serem muito próprias para imprimir na mocidade os 
primeiros conhecimentos: Manda pela secretaria de Estado dos negócios do Império 
que o presidente da Província da Parahíba promova quando for possível a 
introdução e estabellecimento das referidas escolas... (FUNESC - Caixa 007 / 1825) 
 

 
Anos mais tarde já em 1829, a documentação indica que o governo Provincial cria 

cadeiras de ensino mútuo, acatando a ordem do Governo Imperial de implantar o 

lancasterianismo na Província. Isso pode ser acompanhado por meio das cartas de 

apresentações dos lentes às cadeiras primárias de ensino mútuo, como é o caso do professor 

Antônio José Gomes Barbosa que lecionava na Vila Nova da Rainha6 e de pedidos de 

contagem de tempo de serviço, que é o caso do lente Henrique da Silva Ferreira Rabelo7, 

professor de ensino mútuo na Cidade da Paraíba.  

Almeida (1989) diz que na Província da Paraíba existiam nove escolas de ensino 

mútuo, sendo elas localizadas em: Cabaceiras, Gurinhém, Independência (Guarabira), Patos, 

Santa Rita, São Miguel, Serra da Raiz (Maia Branca), Taiabana (Itabaina) e Vila do 

Imperador. No entanto, ele chama a atenção de que estas escolas de ensino mútuo na Paraíba 

não puderam prosperar, pois só não tinham pessoal qualificado, como também não tinham 

prédios adequados para execução das aulas. 

Em discurso8 o Presidente da Paraíba diz em 1843 que: 

 

 
as duas Escolas de Primeiras Letras da Capital que forão estabelecidas pelo 
methodo mútuo, em virtude de artigo 4 da lei 15 de outubro de 1827, e ainda são 
consideradas desta classe; mas com quanto não tenha tido occasião de visital-as 
pessoalmente, creio, segundo informações que recebi que o systema de Lancaster 
acha-se ahi bem modificado, de mistura com o antigo methodo individual. 
(PARAHYBA DO NORTE, Província da. Discurso, 1843, p.16). 
 
 

É interessante dizer que antes de ser instituída a Lei de 15 de outubro de 1827, na 

Paraíba as formas de ensino que até então vigoravam eram o ensino individual que consiste, 

como o próprio nome já diz, no acompanhamento individual por parte do lente para com o seu 

discípulo; e o ensino simultâneo, no qual o mestre instrui e dirige simultaneamente todos os 

alunos, ou seja, de maneira coletiva. 

                                                 
6 FUNESC- Caixa 09/ 1829. (Doc. Ver anexo A) 
7 FUNESC- Caixa 09/ 1829. (Doc. Ver anexo B) 
8 Esse discurso foi coletado no Arquivo Nacional, pelo professor Dr. Antônio Carlos Ferreira Pinheiro e faz parte 
do acervo analisado em sua tese de Doutorado. PARAHYBA DO NORTE, Província da. Discurso, 1843, p.16). 



Neste período, não se pode afirmar que dentro das aulas de ensino mútuo não 

houvesse práticas que se distanciavam do método de Lancaster, ou melhor, dizendo que se 

mesclavam com os outros métodos já existentes no país, pois a documentação – cartas e 

Regulamentos – demonstra isso, um bom exemplo seria o Regulamento de 18499, “artigo 8º- 

Na porta de toda escola estarão inscritas as seguintes palavras: - Instrução primária pelo 

método simultâneo dirigido (aqui o nome do professor).” 

Outros documentos da Coletânea de Pinheiro & Cury (2004), também apontam para 

essa mescla de métodos encontrados na instrução da Paraíba, no qual o método de Joseph 

Lancaster não se encontra isolado, ou de forma plena, sendo este alterado para atender as reais 

necessidades das ditas escolas de instrução pública e particular da província no oitocentos. 

O lancasterianismo que surge pela primeira vez na Inglaterra com Joseph Lancaster, 

iria alargar suas fronteiras a partir do ano de 1814, através da “Sociedade lancasteriana de 

Escolas Britânicas e Estrangeiras”, que difunde ainda mais o seu método na Inglaterra e 

exporta-o para o “mundo”, sendo vários os países que passam a adotá-lo: Estados Unidos, 

França, Portugal, Itália, Alemanha, Grécia, Bulgária, Dinamarca, Suécia, Rússia, Senegal, 

Índia, Austrália, Canadá, México, Peru, Argentina e o Brasil, são exemplos. O método 

primava pelo ensino oral10, pois acreditava que por meio de constantes repetições, os alunos 

seriam levados a memorizarem melhor os assuntos.  

Segundo o estudo de Neves11(2003) acerca da Coleção de Leis do Império do Brasil, 

estariam elencadas nelas, 40 medidas legais pertinentes à educação, sendo 23 referentes à 

proximidade entre a educação e o corpo militar, diante desta tal proximidade – educação/ 

militares - estariam expostas decisões para a aplicação do método lacasteriano no interior das 

forças militares, sendo pertinente destacar os locais no qual seriam abertas as primeiras aulas 

de primeiras letras pautadas no lancasterianismo: interior das corporações militares e, em 

seguida, apontava o recrutamento de soldados para se tornarem lentes segundo o método de 

Lancaster.  

A primeira escola a adotar o método lancasteriano no município da Corte, foi criada 

por D. Pedro I, no ano de 1823, esta ficou sob a responsabilidade do então Sr. Dionysio José 

Nicolao Reinoud, membro do Corpo Militar da Repartição dos Negócios da Guerra. Tal 
                                                 
9 (Ver Doc. anexo C) PINHEIRO & CURY(org). Leis e Regulamentos da instrução da Paraíba no período 
Imperial. Brasília/DF: MEC/INEP/SBHE, 2004 
10 O Método lancasteriano primava pelo ensino oral, pois acreditava que por meio das constantes repetições os 
alunos iriam passar a memorizar com melhor facilidade os assuntos. O método da oralidade empregado pelo 
lancasterianismo se aproxima das formas ritualistas empregadas nas cerimônias das igrejas e nos ensinamentos 
cristãos, que primavam pela repetição em prol da aquisição dos conhecimentos, da ordem e da moral. 
11 NEVES, Fátima Maria.O Método lancasteriano e o ensino da ordem e da disciplina para os soldados do império 
brasileiro. 2003. 



escola, segundo Almeida12 (1989), tinha sua sede na Paróquia do Sacramento, nas 

dependências da escola militar. 

Essa escola tinha por objetivo instruir as corporações militares, pois seria por meio 

delas que o Método de Lancaster se difundiria no restante das províncias. O projeto visava 

mandar para a Escola do Rio de Janeiro, dois soldados de cada província, que após os 

ensinamentos do método mútuo, deveriam voltar as suas localidades de origem e lá propagar 

o lancasterianismo. 

Almeida (1989:57) diz: 

 

 

O governo cria uma escola de ensino mútuo que deveria ser instalada no Rio de 
Janeiro e, para propagar este sistema de instrução, uma ordem ministerial de 29 de 
abril seguinte exigiu de cada província do Império o envio de um soldado que 
seguiria as lições desta escola a fim de aprender aí o método para, em seguida, 
propagá-lo na província de origem. Uma outra ordem ministerial de 22 de agosto de 
1825 insiste na necessidade de propagar o ensino mútuo. 
 
 

Para os soldados encaminhados para instruir-se na Corte, estava garantido o direito a 

uma gratificação mensal de 6 mil réis e para àqueles que viessem a se tornar professores do 

ensino mútuo, 20 mil réis.  

Em 1828 esse panorama que colocava as corporações militares como peças chave para 

a difusão dos ensinamentos do lancasterianismo começava a tomar contornos diferentes que 

distanciava, naquele momento, o soldado da instrução, chegando mesmo em 12 de maio de 

1832, a tornar-se incompatível a ocupação das funções exercidas nos cargos de militares e de 

professor público. 

É interessante se perguntar por que o ensino mútuo ou lancasteriano foi iniciado no 

Brasil através dos militares. Para responder a este questionamento se fazem plausíveis as 

explicações dadas por Bastos13 e Neves. A primeira tende a explicar a proximidade do ensino 

mútuo no Brasil aos militares, mediante a forte ligação que existia entre o nosso país recém-

independente e a metrópole. Ou seja, Bastos explica que, provavelmente, o Brasil estava 

seguindo os passos de Portugal, em especial Lisboa, que havia implantado o ensino mútuo 

dentro do exército, na escola naval. 

                                                 
12 ALMEIDA, José Ricardo Pires de. História da instrução pública no Brasil, 1500 a 1889. São Paulo: EDUC, 
INEP/MEC, 1989. 
13BASTOS, Maria Helena. O ensino mútuo no Brasil (1808-1827). In: BASTOS, Maria Helena; FARIA 
FILHO, Luciano Mendes (Orgs.). A escola elementar no século XIX: o método monitorial/mútuo. Passo Fundo: 
Editora Universitária, 1999a. p.95-118. 



Com relação a Neves, esta desenvolve a sua explicação seguindo a linha de que os 

corpos militares ligados aos cargos de comando eram ocupados pela elite, no entanto, os 

soldados que formavam este corpo militar, em sua grande maioria, eram provenientes das 

populações pobres da cidade e do campo. E que, por serem de um extrato sócio-

economicamente diferenciado da elite, estes não se enquadravam à ordem militar, chegando 

muitas vezes a serem chamados à atenção por violarem os códigos de conduta e de disciplina 

aos quais estavam submetidos. 

As instituições militares, ao mesmo tempo em que, se constituíam enquanto um meio 

de prevenção contra as mobilizações sociais, também poderiam atuar como uma ameaça para 

o interesse do Estado, uma vez que detinham e ainda detêm, como bem exprime Foucault14 

(1987:150): “uma técnica e um saber que podem projetar seu esquema sobre o corpo social.”  

Neves (2003) justifica sua resposta, na perspectiva que às corporações militares 

caberiam acima de tudo a disciplina, pois eram elas que defenderiam os interesses do Império 

caso houvesse revoltas, portanto, se tornava inadmissível a quebra de padrão dos soldados que 

deveriam estar coesos para lutarem pelo Brasil e por que não dizer, pelos interesses da elite 

dominante? Sendo assim, o Método de Lancaster é empregado primeiramente para instrução 

dos soldados, em prol de assegurar a “unidade nacional” que vinha se buscando alcançar. 

Para além desta justificativa, podemos também dizer que, por se tratarem de homens 

livres pobres, o governo imperial e também os governos provinciais tinham objetivado instruir 

essa massa da população para ocupar os cargos de baixo escalão na esfera administrativa do 

país, pensando assim, a instrução dada aos militares - ensino de primeiras letras - serviria para 

capacitá-los minimamente para então ocupar os postos inferiores do exército, como o de 

soldado. 

Na Paraíba, a documentação indica que a prática de se instruir com as primeiras letras 

era algo positivo na formação profissional destes indivíduos que faziam parte das corporações 

militares, a exemplo de Joaquim José d’Oliveira15 1º Tenente de Artilharia, que prestava 

serviços no ano de 1825, ao Batalhão de Caçadores de 1º linha nº 18, que vinha por meio de 

um requerimento, pedir ao Imperador para freqüentar as aulas de matemática da Academia 

Militar. 

 

 

                                                 
14 FOUCAULT, Michel. Vigiar e Punir. Petrópolis: Vozes, 1987. 
15 FUNESC- Caixa 07/ 1825. (Doc. Ver anexo D) 



Concedendo sua Majestade o Imperador, a Joaquim José d’Oliveira 1º Tenente de 
Artilharia da Linha da Província da Paraíba do Norte, ... Licença para freqüentar a 
ela os Estudos Matemáticos da Academia Militar... (FUNESC – Caixa 07/1825) 
 
 

As explicações trazidas por Bastos e Neves podem ser somadas para melhor entender a 

introdução do método lancasteriano no Brasil. No entanto, os indícios da presença de soldados 

na instrução pública ou particular na província da Paraíba do Norte ainda são muito 

incipientes, ou mesmo inexistentes, principalmente quando se referem àqueles militares que 

teriam sido encaminhados à Corte para se instruir por meio do lancasterianismo, para depois 

retornarem aos seus locais de origem como mestres difusores deste método. 

Como já vinha dizendo, o quadro referente à educação no oitocentos, principalmente 

nos primeiros anos deste século, é formado por um numeroso contingente de analfabetos, em 

sua grande maioria homens livre pobres, que agora deveriam ser instruídos para melhor 

atender o Estado Imperial. O Método de Lancaster, ofereceria à pátria indivíduos laboriosos, 

com um mínimo de instrução possível para ocupar determinados cargos, que não eram 

ocupados pela elite. 

É fundamental deixar claro que o ensino de primeiras letras destinado aos populares, 

não objetivava anular a divisão entre trabalho manual e trabalho intelectual. E aí cabe a crítica 

que se faz ao método lancasteriano, de que este é um método que se centra no trabalho de 

monitores (decuriões) pouco capacitados que executam uma prática mecânica, desprovida de 

um valor educativo que leve os alunos à reflexão e ao desenvolvimento de sua inteligência. 

O método mútuo ou lancasteriano é empregado como melhor meio para transformar os 

indivíduos em seres civilizados, e por que não dizer disciplinados para não ferirem a moral 

pública e religiosa. Além disso, trazia consigo uma grande vantagem, ser de baixo custo para 

os cofres públicos, uma vez que, um único lente poderia formar vários decuriões que ficariam 

encarregados de organizar e coordenar as tarefas dentro das aulas, através dos comandos tão 

empregados por Lancaster: tirem os chapéus, setem, tirem as lousas, rezem, saiam. 

 

 
(...) ensinava-se economicamente com a utilização dos bons alunos, assumindo as 
classes menores após terem nelas se desempenhado a contento: os decuriões, assim 
se denominavam os monitores das escolas imperiais, encarregados de uma dezena 
de novatos, pelas credenciais de veteranos. (MENEZES, 1982:28) 
 
 

Segundo Lancaster a escola, se é que se pode assim denominar os locais destinados às 

aulas de primeiras letras, deveriam seguir um esquema de ordenamento, e na Paraíba não foi 

diferente: o formato da sala geométrico; a disposição dos bancos em fileiras, virados sempre 



para o mestre e para as imagens do imperador e do nosso senhor Jesus Cristo, penduradas na 

parede; também nas paredes estavam desenhados o abecedário, os algarismos, figuras 

geométricas e o mapa do império do Brasil. Nas salas existiriam janelas grandes, para melhor 

entrada de luz e arejamento, porém localizadas em lugares estratégicos para que não 

desviassem a atenção dos alunos; bem como todos os mobiliários - cadeiras e bancos – eram 

milimetricamente calculados para dar uma melhor acomodação para um maior número de 

discípulos. 

Lins16(1999) aponta que, quanto maior o número de crianças empilhadas e confinadas 

em um espaço que Lancaster denominava de escola, maiores seriam os progressos em relação 

à aprendizagem e ao lucro do Estado Imperial, tendo em vista que um único lente poderia 

instruir um elevado contingente de alunos.  

Os castigos apontados por Lancaster para disciplinar os alunos, seriam os castigos 

morais. No entanto no Brasil, o uso da palmatória era uma prática comum no ato de aprender, 

de instruir. O relato de Graciliano Ramos demonstra que mesmo no ambiente familiar, a 

disciplina por meio de práticas punitivas, em especial pelo uso da palmatória era algo comum 

neste momento: 

 

 
Meu pai não tinha vocação para o ensino, mas quis meter-me o alfabeto na cabeça. 
Resisti, ele teimou, e o resultado foi um desastre. Cedo revelou impaciência e 
assustou-me.(...) colocava-me um pedaço de madeira, negro, pesado, da largura de 
quatro dedos. (...) As pobres mãos inchavam, as palmas vermelhas, arroxeadas, os 
dedos grossos mal se movendo. Latejavam, como se funcionassem relógios dentro 
delas. Era preciso erguê-las. Finda tortura, sentava-me num banco da sala de jantar, 
estirava os braços em cima da mesa, procurando esquecer as palpitações. (...) 
Dentro de algumas horas, de alguns minutos, a cena terrível se reproduziria: berros, 
cólera imensa a envolver-me, aniquilar-me, destruir os últimos vestígios de 
consciência, e o pedaço de madeira a martelar a carne machucada. (RAMOS, 1945: 
112-115). 
 
 

O Regulamento da Paraíba de 20 de janeiro de 184917 aponta que as orientações acerca 

das aplicações das punições, deveriam seguir as disposições do método de Lancaster: 

 

 

                                                 
16 LINS, Ana Maria Moura. “O método Lancaster - educação elementar ou adestramento? Uma proposta 
pedagógica para Portugal e Brasil no século XIX”. In: A escola elementar no século XIX- o método 
monitorial mútuo. (org) BASTOS, Maria Helena Câmara & FILHO, Luciano, Mendes de Faria Filho. Passo 
Fundo: Ediuf, 1999. P. 73-92. 
17PINHEIRO & CURY(org). Leis e Regulamentos da instrução da Paraíba no período Imperial. 
Brasília/DF: MEC/INEP/SBHE, 2004. p.22. 



Art. 36 – Os discípulos nunca devem ser batidos. Os castigos autorizados são os 
seguintes: 
1º) Uma ou mais notas más. 
2º) A perda do lugar alcançado em diversos exercícios 
3º) A restituição ou privação de um ou diversos prêmios 
4º) A privação de uma parte ou da totalidade das recreações com aumento de 
trabalho 
5º) Os rótulos com as palavras falta de verdade, indisciplinada, falador, preguiçoso, 
etc., designando a natureza do erro. Estes rótulos colocados em papelão são 
pendurados ao pescoço do discípulo por um cordão, caindo-lhe sobre as costas, que 
assim conservarão somente dentro da escola. 
6º) O ajoelhamento durante uma parte da aula, ou da recreação: este castigo nunca 
excederá de um quarto de hora. 
7º) A exclusão provisória das aulas, com participação a autoridade respectiva. 
8º) A exclusão definitiva, que só terá lugar, quando a presença do discípulo for 
julgada de perigo para os outros, que só se poderá dar por decisão do Presidente da 
Província, com audiência das autoridades respectivas. 
 
 

No entanto, não se pode afirmar que tal lei foi seguida na íntegra, sendo banidos os 

castigos físicos, pelo contrário, é possível perceber na documentação referente às requisições 

de compra de material escolar, o pedido de palmatórias18. Além disso, é constante a 

preocupação dos órgãos províncias em relação ao controle do uso desse instrumento que faz 

parte da prática pedagógica da época, quando exprimem em lei, as funções dos professores 

para com os seus discípulos e estipulam o número de palmatoadas que podem ser dadas para 

correção do infrator.19 

Lei n° 20 do ano 1837 (art. 12º): 

 

 

§ 4º Observar e fazer observar em suas aulas os presentes estatutos, administrando 
o infrator; caso porém não aproveite a primeira e segunda admoestação, poderão 
usar além de outros castigos morais adaptados, de palmatoadas, que não excederão 
as seis em cada dia; usando porém deste castigo com a necessária moderação, e em 
proporção a idade dos alunos. Em argumentos de atrasados, que o professor, ou 
professora deverá estabelecer uma vez em cada semana, ou em desafios de uns com 
outros se admitirá também entre eles as palmatoadas até o número de doze, cada 
dia. 
 
 

Como afirma Foucault, os castigos marcariam os corpos e as mentes, todo um 

processo de controle social estava sendo promovido pela instrução. Isso tanto é verdade que, 

seja em prédios destinados para a efetivação das aulas de 1º letras, ou mesmo em casas de 

particulares, setor público ou privado, o uso de métodos punitivos estava presente, o 

aprendizado do ABC por meio da palmatória era algo que facilitaria o ingresso dos 

                                                 
18  FUNESC – Caixa 29 /1851 (Doc. Ver anexo E) 
19 PINHEIRO & CURY(org). Leis e Regulamentos da instrução da Paraíba no período Imperial. 
Brasília/DF:  MEC/INEP/SBHE, 2004. p.14-15.  



conhecimentos e da sabedoria. Segundo Câmara Cascudo20: “A palmatória não é santa mas 

obra milagres!”. 

Embora a legislação indique que o excessivo uso de castigos físicos classificava as 

instituições escolares como de baixo nível, pois estas não conseguiam controlar os seus alunos 

por meio da disciplina moral, não implicava dizer que as agressões corporais estavam 

distantes da realidade das aulas que se julgavam ser de boa qualidade. 

Na verdade os espaços onde as aulas eram ministradas ao longo do século XIX, 

deixam claro que a norma e a disciplina deveriam ser elementos fundamentais na vida da 

sociedade. É importante ressaltar que outros fatores corroboravam para garantir a prática da 

boa conduta, que estava ligada ao ensinamento da moral cristã, da doutrina do catolicismo e 

do amor e respeito ao Imperador. 

No Regulamento de 1849, a ordem deveria ser mantida e os castigos utilizados como 

instrumentos de correção de erros. Ao professor caberia o bom censo quando fosse aplicar a 

punição, este deveria ser severo, porém de sangue frio, inflexível, mas sem aspereza. O 

castigo estava intimamente ligado ao ato de educar e de instruir, de moldar os cidadãos de 

acordo com as perspectivas do projeto civilizador pensado por intelectuais e governantes para 

o Brasil Imperial. Tinha-se à idéia que a questão da cidadania, passava necessariamente pela 

disciplina, pois se entendia que este era o único caminho capaz de “enquadrar, regenerar e 

civilizar” a grande mocidade carente de instrução e também corrigir os adultos. 

A documentação coletada no Arquivo Público do Estado - FUNESC me possibilitou 

tatear elementos importantes para o entendimento do projeto civilizador proposto para a 

sociedade brasileira e me fez enxergar e analisar as funções dos diversos sujeitos históricos no 

interior do processo instrucional da Província da Paraíba do Norte. Neste ponto, a análise das 

fontes deixa claro que existia uma relação de poder que permeava o corpo administrativo, os 

gestores públicos, os diretores, inspetores, professores e alunos que juntos formavam o 

cenário/quadro educacional da época.  

Essas relações de poder que se colocam enquanto formas de vigilância de uma 

sociedade hierarquizada, serão por mim trabalhadas no capítulo III, sobretudo no que se refere 

às questões que envolvem lentes, alunos e grupo administrativo da Instrução Pública. 

A intenção é procurar compreender o cotidiano “escolar”, as práticas empregadas 

pelos lentes em suas aulas, a inspeção dos trabalhos e o posicionamento desses professores 

                                                 
20 Frase de Câmara Cascudo extraída do livro: Tinta papel e palmatória – A escola no Ceará do séc. XIX. 
OLINDA, Ercília Maria Braga de(org). 2004. 
 



enquanto “veículos do saber” e da moral, visando identificar ações disciplinares e punitivas 

que caminhavam juntamente com o ato de ensinar.  

No entanto, para uma melhor compreensão desse cotidiano e suas práticas se fazia 

necessário identificar qual seria o projeto empregado para a Instrução do Brasil imperial, qual 

o método de ensino adotado, para melhor direcionar o bom desempenho do conjunto de regras 

e normas que permeavam toda a sociedade e que moldariam os indivíduos para serem 

“civilizados”. 

A proposta seria por meio da instrução e por meio da disciplina e da punição, entender 

através de uma nova perspectiva, a da História da Educação Paraibana, as bases de construção 

das práticas pedagógicas, indo além, mostrando o quão era relevante à instrução dentro do 

processo de construção da unidade e integração nacional que se pretendia alcançar no país. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III Capítulo - Cotidiano “escolar”: disciplina e normatização na Paraíba do Norte 
 
 
3.1 Entre trancos e barrancos: a difícil trajetória de ser professor no oitocentos  
 
 
 

Para compreender as dimensões da instrução na Província da Paraíba do Norte no 

século XIX, se faz necessário analisar os processos educacionais ligados às práticas docentes, 

processos de escolarização, práticas educativas e idéias pedagógicas, que estão impregnadas 

de aspectos plurais presentes nas relações cotidianas entre grupos e indivíduos.  

O ato de voltar ao passado a fim de analisar a vivência de uma sociedade que tinha por 

princípios a boa conduta, a moral cristã e o amor à pátria, não se coloca como tarefa de fácil 

apreensão, pois os vestígios materiais que foram deixados, revelam muito pouco acerca do 

cotidiano e das práticas disciplinares e punitivas empregadas no projeto instrucional do Brasil 

Imperial. 

Tal silêncio na documentação relativa aos sujeitos sociais envolvidos nesta dinâmica 

de instruir para civilizar, me faz crer que a disciplina e a punição eram elementos arraigados 

na prática educacional do oitocentos, não sendo, portanto, necessário constantemente o seu 

registro.  

O objetivo deste capítulo é trazer à tona mesmo que parcialmente, a história da 

instrução pública e particular da Paraíba, dando ênfase aos processos punitivos e disciplinares 

que marcaram os corpos e as mentes, por meio de normas e regras que permeavam toda a 

sociedade e moldavam os indivíduos para se tornarem “civilizados”. 

Pensando assim, mergulhei na história da educação paraibana não só através do corpus 

documental encontrado na FUNESC, mas também por meio de referenciais bibliográficos, 

que me levaram a compreender pontos importantes da dinâmica das formas de normatizações 

e organização das aulas primárias e secundárias na província da Paraíba.  

Traçando um percurso que vai de 1822 a 1864, década por década, é possível 

identificar nas cartas, nos Regulamentos e, em especial, nos requerimentos, uma vez que se 

trata de uma correspondência onde na maioria das vezes as falas dos sujeitos sociais se fazem 

mais visíveis, as “reais” necessidades que afligiam não só a população, mas também os vários 

grupos ligados à instrução: o corpo administrativo, os gestores públicos, os diretores, 

inspetores, professores e alunos. 

É preciso deixar claro que no período em questão, os presidentes de Província eram 

indicados pelo Império, ou seja, eram homens que estavam no mínimo, distantes da realidade 



local, homens que circulavam por todo o país, mas que não criavam vínculo, raízes, pois o seu 

papel era servir aos interesses do poder maior, o poder central vinculado ao imperador. Essas 

lideranças indicadas pelo Império, muitas vezes dificultavam o desenvolvimento de melhores 

condições para a instrução, tendo em vista haver outras prioridades em suas administrações 

que se colocavam à frente das questões ligadas ao ensino. 

Na Paraíba, o que se percebe na década de 1820 é a ânsia da população pela instrução, 

seja nas vilas, povoações ou freguesias onde eram constantes os apelos ao Presidente da 

Província para prover tais localidades com professores, pois estas careciam instruir seus 

jovens, no entanto, não tinham rendimentos suficientes para pagar as despesas que a instrução 

necessitava. 

A comarca do Pilar em 11 de setembro de 1821, escreve ao corpo administrativo da 

província, dizendo necessitar encarecidamente de um professor de primeiras letras a fim de 

acabar com a ignorância no qual se encontram os jovens da referida vila, que podem se tornar 

indivíduos laboriosos e de grande serventia para os setores públicos. 

 

 

Ilustríssimos e Excelentíssimos Senhores 
O dever que nos impõem as leis de vigiarmos sobre os interesses do Povo que estão 
a nosso cuidado, nos obriga a irmos oficialmente a V. Exc. notificar-lhes a 
necessidade que há nesta Villa e seu termo de uma cadeira de primeiras letras para 
instrução dos meninos que a falta dela gemem... Rogamos pois a V. Excs. que 
atendendo, ao estado de ignorância em que faz a mocidade e o estado digo a 
mocidade e a necessidade de que há de ser ilustrado provam uma cadeira ao menos 
de primeiras letras nesta Villa, com ordenado suficiente o que convencendo um 
homem bom a empregar-se com toda sua força no exercício de ensinar de bom 
grado os meninos, e fazer-lhes ver os benefícios que se colhem da instrucção das 
primeiras letras, por meio dos quais se tornem habis para o emprego publico da 
Província para os anos futuros. (FUNESC- Caixa 05/1821) 
 
 

Nessa primeira década, a de 1820, é dever do Império suprir as necessidades da 

instrução, não só as questões pertinentes aos gastos com aluguéis de casas, de compra de 

material didático e de mobiliário, das questões referentes à salubridade dos locais de aula e do 

pagamento dos lentes. Mas também com as questões de ordem, de organização dos indivíduos 

que de maneira direta ou indireta também faziam parte do projeto civilizador do Império, que 

estimulava o patriotismo, a moralidade cristã e a disciplina.  

É importante lembrar o papel do lente neste aspecto disciplinador e formador de 

indivíduos providos de sentimentos nacionais, mas também é importante lembrar do papel dos 

inspetores da instrução, que inspecionavam as práticas e condutas dos professores para que 

estes não se distanciassem em seus ensinamentos dos elementos referentes à moral pública e 



religiosa. O professor deveria servir de exemplo para os seus alunos, suas práticas tanto nas 

aulas, quanto em sua vida pessoal, deveria refletir integridade, bons costumes e hábitos que 

discorriam das normas de conduta da sociedade.  

Na capital da Província o encarregado de inspecionar as aulas seria o Diretor Geral, já 

nos municípios existiria um ou mais Comissário da Instrução Pública, nomeado pelo Diretor 

Geral para proceder com os deveres da inspeção. Além destes, existia a figura dos inspetores 

da instrução que naquele momento era fundamental, pois era ele quem “vigiaria” o trabalho 

desenvolvido pelo professor, bem como a postura que este imprimiria enquanto sujeito ativo 

da construção de uma identidade nacional. 

A Câmara da cidade da Paraíba em 3 de abril de 1834, expõe a necessidade de se 

inspecionar os lentes que não cumprissem com suas obrigações, visando com isso afastar das 

cadeiras os mestres ditos “malversívos” ao bom andamento das aulas e conseqüentemente da 

instrução como um todo. 

 

 

Ilustríssimo Senhor constando a Câmara Municipal,...manda a mesma Câmara 
encarregar a Vossa Senhoria inspecionar aos referidos professores, e examinar qual 
deles deixam de se empregar como deve no exercício de seu magistério...para vista 
desta participação poder a Câmara atestar aos mesmos professores como foi de 
justiça: O amor pela instrução da mocidade, e o patriotismo de vossa senhoria, dão 
a Câmara bem fundadas esperanças de que empregará toda energia, a fim de que 
não progrida a malversação dos empregados, na instrução dos nossos jovens 
patrícios. (FUNESC – Caixa 11/1834).       
 
 

O Presidente da Província em 1837 fala da necessidade de uma uniformização do 

ensino, em vista de obter um maior controle dos professores: 

 
 

(...) daí a todas as escolas Estatutos uniformes, que reprimão o desleixo dos 
professores, e o pouco zelo no ensino da mocidade: marcai com individuação, e 
clareza os cazos em que o governo póde demitir; estabelecei prêmios aos que 
aprezentarem anualmente hum certo numero de discípulos em estado de serem 
examinados; finalmente sujeitai-os a fiscalização activa, e escrupulosa de hum 
Agente do Governo.21(PARAHYBA DO NORTE, Província da, 1837, pp.11-12) 
 

 
Práticas que se distanciavam do referencial de boa conduta por parte do lente, 

deveriam ser punidas, pois se julgava que o professor não estaria se empenhando em suas 

obrigações do magistério. 

                                                 
21 Discurso do então Presidente da Província da Paraíba do Norte em 1837, senhor Basílio Quaresma Torreão. 
Trecho retirado do livro: Da era das cadeiras isoladas à era dos grupos escolares na Paraíba – Antônio Carlos F. 
Pinheiro, 2002. p.21. 



Como foi o caso em 183322do lente de primeiras letras, Gaudêncio Gonçalves Chaves, 

que foi suspenso e substituído por outro mestre que tinha melhor moralidade e conduta, que 

por hipótese alguma feriria a moral pública e colocaria em jogo a instrução dos inocentes 

alunos. Gaudêncio estaria recebendo tal punição por ter se envolvido com uma mulher casada. 

Outro exemplo, o de José Marinho Francisco Falcão da vila de Areia, faz menção ao 

posicionamento do referido lente em sua prática pedagógica, prática esta julgada imprópria 

para a instrução dos alunos. 

 

 

Esta Câmara zelosa do bem público de seu Município não pode dispensar de levar 
ao conhecimento de V. Exa o desprezível estado em que se acha a aula de primeiras 
letras desta vila motivado pelo desleixo do professor da mesma José Francisco 
Marinho Falcão, que deixando de se empregar nas obrigações de que se acha 
encarregado para o ensino de seus alunos, entretem-se em passeios ilícitos, de sorte 
que tem com este procedimento feito ausentar os alunos que concorreram para o 
estudo, entrando-se proximamente um número muito diminuto... (FUNESC -Caixa 
11/1834) 
 

 
Este caso me leva a pensar que a instrução deveria ter origem infalível, e que todo 

aquele que por algum motivo desviasse o bom andamento das aulas seria punido, pois estava 

cometendo um atentado contra o governo provincial e imperial que zelava por uma instrução 

que galgava a construção de uma sociedade “civilizada”. 

A década de 1830 é recheada de documentos que deixam transparecer o peso do braço 

forte do corpo administrativo da província em relação ao controle social destinado às condutas 

e posturas dos lentes nas aulas. É nítida a preocupação com o comprometimento do professor 

pela instrução. “Vigiados”, estes, se adequavam aos preceitos normativos da sociedade 

oitocentista. 

As cadeiras da instrução, seus conteúdos, suas formas e práticas pedagógicas, seus 

materiais utilizados eram todos ditados pelo poder maior, Governo Provincial - Governo 

Imperial. No Artigo 2º do Decreto da Assembléia Legislativa Provincial de 22 de março de 

183923referente à instrução secundária, deixa transparecer o quanto tudo neste período era 

ditado e por hipótese alguma poderia fugir a regra: 

 
 

Art. 2º Para o ensino, e explicação de geografia e Cronologia o professor servir-se-á 
do Globo Terrestre e celeste dos mapas geográficos e tábuas cronológicas mais 
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23 FUNESC - Caixa-17/1839 (Doc. Ver anexo G) 



exatas, e acreditadas. O professor de inglês ensinará tanto a gramática, e tradução 
desta língua, como a sua pronúncia. 
 
 

Portanto, a prática empregada pelo lente José Francisco M. Falcão, de tirar os alunos 

do ambiente das aulas e promover passeios, mesmo que estes tivessem alguma ligação com o 

conteúdo ministrado por ele na cadeira de primeiras letras, feria diretamente as regras e os 

apontamentos expostos pelas leis, decretos, regulamentos e tantas outras formas de 

normatização descritas pelo governo para a instrução. 

Segundo o Regulamento de 184924, a indisciplina e a má conduta devem ser punidas, 

seja para um aluno, ou um lente, sendo este último punido com maior severidade, pois cabe a 

ele dar o bom exemplo aos seus discípulos. 

Os inspetores da instrução pública tinham por obrigação, informar ao presidente da 

província como estavam sendo executados os exercícios do magistério pelos professores. 

Medidas coercitivas poderiam ser tomadas caso os lentes não atendessem às regras e se 

afastassem dos seus deveres, como bem já foi exposto anteriormente, chegando mesmo a ter 

os seus ordenados cancelados. É nítido o jogo de controle empregado pelas autoridades 

provinciais, que regulavam e disciplinavam os professores e estes, por sua vez, administravam 

e controlavam a conduta de seus alunos. 

A vigilância para o lente era uma via de mão dupla, pois ele tanto era observado como 

também se fazia observador. Isso fica visível na relação que se estabelece entre inspetor da 

instrução, professores e alunos. Neste último caso professor/ aluno, os mapas de freqüência se 

mostram como elemento fundamental para o entendimento do grau de aprendizagem e da 

conduta dos discípulos, ou seja, os mapas se apresentavam como mais uma forma de controle 

empregada pelo olhar atento do corpo administrativo da instrução. 

Ao analisar estes mapas25 de freqüência feito pelos lentes, se faz necessário atentar 

para duas questões: estes mapas correspondem a realidade? Será que eles não eram 

manobrados pelos professores para externar um resultado positivo dos seus trabalhos? Essas 

hipóteses podem ser pensadas, na medida em que, os documentos fazem menção que, não 

tendo um número mínimo de vinte alunos, a cadeira oferecida pelo mestre deveria ser 

suspensa, pois se tornava dispendiosa para os cofres públicos. Além disso, o quadro de 

desistência ou de falta de capacitação dos alunos em relação ao processo de aprendizagem, 

                                                 
24 PINHEIRO & CURY(org). Leis e Regulamentos da instrução da Paraíba no período Imperial. 
Brasília/DF:  MEC/INEP/SBHE, 2004. 
25 FUNESC – Caixa 24 A/ 1846 (Doc. Ver anexo H). 



refletiria o real despreparo do lente frente ao exercício da sua profissão e isso não era visto 

com bons olhos pelo governo provincial. 

Até os anos finais de 1840, o que se via na Paraíba era uma organização incipiente em 

relação à instrução, estando esta última a cargo da iniciativa privada (particular) e de 

professores em sua grande maioria, autodidatas. Já em 1821, a junta governativa lança um 

edital, chamando pessoas que por ventura quisessem ingressar na instrução, a comparecer na 

Vila de sua preferência com o seu requerimento legalizado para então assumir o cargo de 

lente. 

Um dos pontos relevantes neste momento é o da formação dos professores e dos 

eventuais concursos para efetivação destes lentes na instrução pública. No caso da Província 

paraibana, os concursos se realizavam de maneira um tanto quanto duvidosa, na medida em 

que o apadrinhamento se colocava como peça chave de classificação de um determinado 

indivíduo. Os requisitos necessários para concorrer seriam a idade, ser maior de 20 anos, 

saber ler, escrever e contar, e ter um padrinho poderoso, como já foram mencionados 

anteriormente.  

Desta forma, o que se percebe é que muitas vezes, nestes concursos não se escolhiam 

os melhores e mais bem qualificados professores, mais sim aqueles amparados por um 

indivíduo com forte poder de mando. 

Essa pode ser considerada uma grande falha do corpo administrativo, no entanto eram 

os lentes que recebiam as duras críticas em relação aos seus trabalhos e em relação as suas 

condutas enquanto mestres. Em relatório enviado ao Palácio do Governo da Paraíba em 28 de 

fevereiro de 1850, os lentes são constantemente analisados e julgados quanto a sua conduta, 

chegando mesmo o relator a dizer que vários são os professores que exercem seus cargos de 

magistério, muito mais pela remuneração financeira, do que por amor àquilo que fazem. 

 

...O Professorado, ou pela natureza das suas funções, ou pelas diminutas vantagens, 
e poucas considerações, que geralmente tem, não é procurado por quem encontra 
dificuldades em alcançar meios de subsistência mais cômodos e lucrativos e 
honoríficos sendo assim considerado antes como uma profissão honrosa e 
transcendentalmente importante = D’isto resulta que o professor sem vocação, sem 
estímulos nobres, sem compreender a sua missão, e a sua dignidade, limitar-se a 
satisfazer apenas aquela parte das obrigações indispensável para dar-lhe direito ao 
ordenado; quando os satisfazem!... (FUNESC – Caixa s/n / 1850) 
 
 

São constantes os casos de desistência e abandono do magistério, em sua maioria das 

vezes, os atrasos dos ordenados são o motivo. Os professores recebiam pouco para tamanha 

responsabilidade que lhes era conferida, a de formar indivíduos civilizados capazes de se 



enquadrarem às novas regras e normas elencadas para melhor servir ao processo de 

consolidação do Estado Nacional. 

Na lei nº 178 de 30 de novembro de 1864, fica exposto que, tanto as cadeiras quanto 

os professores que nelas exerciam seu magistério poderiam ser afastados do quadro 

instrucional da Província, caso não viesse satisfazer as necessidades previstas para a educação 

na Paraíba. 

 
 

Art. 20 – Fica o Presidente autorizado: 
§ 1o – A criar as cadeiras que julgar convenientes, e a suprimir as que não oferecem 
utilidade. 
§ 2o – A renovar os professores, e a demitir ou aposentar aqueles, que tiverem 
completado o tempo para jubilação; e bem assim os que por incapacidade física ou 
moral, ou por inabilidade reconhecida não puderem desempenhar os deveres do 
magistério.26 ( PINHEIRO & CURY: 2004, 44) 
 

 

A disciplina era a regra. Aos professores cabia o zelo pela instrução e o amor à pátria. 

Estes eram encarregados de formularem os regulamentos internos das escolas, que deveriam 

descrever as normas de conduta a serem seguidas e as punições referentes a cada delito 

cometido pelos alunos. 

 

Art. 18º – Os professores e professoras deverão sobre estas bases organizar desde já 
um regulamento interno que determine precisamente a distribuição do tempo, e das 
matérias; notando minuciosamente os castigos correspondentes aos delitos, e tudo o 
mais que for necessário para o bom regime, e polícia da aula. Estes regulamentos 
terão execução depois de aprovados pelo Presidente da Província.27 (PINHEIRO & 
CURY: 2004, 15) 
 

 
Esses regulamentos internos anunciavam os preceitos normativos impostos nas aulas, 

é fundamental ressaltar que cada professor formulava o seu regulamento, portanto há 

divergências de aula para aula. Na documentação por mim analisada não foi encontrado 

indício desse tipo de regulamento formulado pelos lentes, coisa que dificulta ainda mais a 

possibilidade de visualizar mesmo que parcialmente, as práticas habitualmente utilizadas nos 

ambientes destinados para a instrução, ou seja as práticas que formavam a dinâmica do 

cotidiano das aulas. 

O que é perceptível no corpus documental encontrado no Arquivo Público do Estado 

da Paraíba, é que as aulas deveriam ter um ambiente organizado, seja na sua estrutura, nos 
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seus ensinamentos como já foi dito anteriormente, ou mesmo pelas questões referentes à 

higiene, que também era ponto importante e valorizado na instrução.  

Os alunos após as rezas em grupo nas aulas destinavam-se a fazer a sua limpeza 

pessoal, lavar as mãos, o rosto e estar com roupas limpas e descentes. Não só a higiene 

individual deveria ser garantida no ambiente escolar, o próprio prédio destinado à instrução 

teria que ter um mínimo de salubridade, o papel do Presidente de Província neste ponto é 

preponderante, na medida em que é ele que formular mapas para o Imperador, indicando os 

pontos que precisavam ser melhorados para atender as reais necessidades de uma boa e 

qualificada instrução pública e particular. 

Muito embora haja uma procura por parte da mocidade paraibana por instruir-se, o 

quadro que se observa na documentação é da existência de uma grande parcela da população 

desprovida de rendas, mesmo sendo o ensino de primeiras letras gratuito e de direito a todos 

os homens livres, muitas vezes se tornava inviável a presença das crianças nas aulas, seja pela 

falta de vestimentas adequadas, pela falta de material ou mesmo pelas dificuldades de 

deslocamento principalmente para àqueles que estavam longe das vilas e cidades, somando-se 

a isso, tinha a questão da busca pela sobrevivência que levava os pais a se utilizarem da mão-

de-obra dos seus filhos, como caminho para aumentar o poder econômico da família. Tudo 

isso contribuía com a evasão das crianças das aulas. 

As questões financeiras afligiam constantemente neste período dois grupos 

significativos para a execução da prática instrucional: alunos e lentes. Para este último grupo 

os professores, é mais comum a partir da década de 1840, “ouvirmos” as várias vozes destes 

magistrados pedindo a regularização dos salários. Os requerimentos quanto à restituição dos 

atrasados ou mesmo de licença é algo frequente. Essas dificuldades financeiras, juntamente 

com as dificuldades referentes às distâncias geográficas, corroboravam para as constantes 

desistências e abandono da profissão de lente. 

A Lei nº 116 de 19 de maio de 1835 diz que os professores poderão requerer os seus 

ordenados mediante a apresentação da sua freqüência:  

Art. 4º – Os professores públicos nesta província poderão cobrar os seus ordenados, 

apresentando atestação de freqüência, passado pelo respectivo Juiz de Paz e provado que a 

Câmara Municipal não se reuniu na ocasião do vencimento do ordenado. 

Nos documentos que envolvem os pedidos do recebimento dos atrasados estava 

contida obrigatoriamente uma declaração que atestava o cumprimento do exercício do 

magistério por parte do requerente e se este teve alguma falta. Isso significa dizer que, todos 

àqueles que por ventura tinham algum retroativo para receber, deveriam atestar frente ao 



governo provincial o resultado dos seus trabalhos. O livro de ponto dos lentes era uma outra 

forma de controle, pois  continha as faltas e as observações acerca de cada professor.  

Todo e qualquer pedido de licença, de aposentadoria, de afastamento de cargo, de 

atrasados eram devidamente analisados e nem sempre as sentenças eram favoráveis aos lentes. 

O trabalho era burocrático e demorado e os motivos expostos na documentação por parte dos 

professores eram variados, cabendo enfermidades, dificuldades financeiras e tempo de serviço 

concluído. 

Aqueles professores que não encaminhassem os seus requerimentos junto ao setor da 

Administração das Rendas Provinciais seriam punidos, pois estariam infligindo a lei e 

estariam traindo a pátria, pois abandonavam o magistério sem nada informar aos órgãos 

responsáveis da instrução. Um exemplo disso é o do professor Américo d’ Araújo Lima, que 

diz: 

 

O Presidente da Província há por bem demitir a Américo d’Araújo Lima do lugar 
de professor de 1º letras da povoação da Misericórdia por não ter requerido a 
licença de que trata o art. 16 da Lei provincial nº 8 de 8 de novembro do ano 
passado. 
Palácio do Governo da Província da Paraíba, 3 de novembro de 1842.  
Pedro Roiz Francisco Chaves.  
(FUNESC- Caixa 20/1842) 
 

 
Em 1851, o professor de 1º letras da Vila de Souza, Antonio de Holanda Cavalcanti, 

vem suplicar o pagamento dos vencimentos de três meses de trabalho que se encontravam 

atrasados, pois sua família passava por necessidades, tendo este muitas vezes que recorrer a 

empréstimos afim de não morrer de fome.  

 

Ilmo. Exmo. Senhor 
Perante V. Excia. Vai Antônio de Olanda Cavalcanti Professor publico de 1º letras 
desta Villa de Souza, apresentar as suas fortíssimas necessidades que sofre o 
Suplicante de não ser pago os seus vencimentos a tempo, afim de suprir as 
principais urgencias de sua família, ...espero em V. Excia. Como benigno 
administrador das rendas desta Província, socorre-lo neste pedido, e de suas família 
que tem o Suplicante, carregado de filhos, e de filhas, e de sua casa, e tem dias que 
não se acha com dinheiro para as dispesas de sua casa, e tendo três ou mais mezes 
vencidos de seu ordenado sem lhe servir de utilidade, já tomando dinheiro 
emprestado a hum e outro afim de não morrer de fome... (FUNESC- Caixa 
29/1851). 
 
 

O pedido do professor, foi analisado como infundado pela Administração das Rendas 

Provincial que alegou que só faltava o pagamento do mês de julho. 

 



Ilmo. Exmo. Sr. 
Em observância ao disposto no oficio de V. Excia. de 31 de julho ultimo, a que 
acompanham a representação do professor de 1º letras da Villa de Souza, Antônio 
Holanda Cavalcante, queixando-se de atraso em seus vencimentos, proveniente ate 
de ma vontade do Tesouro, informo a V. Excia. que a queixa do suplicante é toda 
enfundada, como Vera V. Excia. da informação da contadoria que remeto em 
original, onde consta que esta por ser pago somente o mês de julho findo... 
(FUNESC- Caixa 29/1851) 
 

 

Esse tipo de controle em averiguar minuciosamente os pedidos dos lentes, reflete o 

grau de disciplinarização e de normatização que se propunha desde as formas administrativas 

ligadas ao município, passando pelas autoridades das províncias. Neste último caso, cabe 

ressaltar que tudo deveria ser devidamente relatado, qual o estado da instrução primária e 

secundária, qual o número de aulas ministradas em determinadas localidades, quantas eram as 

instituições de ensino públicas e privadas na província, qual o número de alunos matriculados 

e sua freqüência ao ano, se o professor estava ou não exercendo a sua profissão de maneira 

íntegra. Tudo isso para que houvesse uma avaliação do grau de eficácia da instrução, visando 

o melhoramento dos pontos negativos e um maior controle administrativo. 

A lei nº 178 de 30 de novembro de 186428, traz em sua Parte Penal, regras e punições 

para os lentes que não se adequarem ao projeto instrucional. A lei deixa claro que àqueles 

professores que descumprissem ordens, não exercessem seus cargos com seriedade e tivessem 

uma conduta imoral, sofreriam pena de admoestação e repreensão, com multas de 25$ e 

50$000 réis, podendo ser suspenso por até três meses sem vencimentos e perder a cadeira. 

Neste último caso, os professores só perderiam a cadeira e seriam demitidos, quando tivessem 

levado suspensão por três vezes ou, quando abandonassem a cadeira por um ano e por 

ofenderem a moral pública e religiosa com atos recrimináveis. 

As regras disciplinares e punitivas empregadas para os lentes na instrução 

possibilitavam ao Governo Provincial e Imperial um maior controle acerca das atividades 

executadas pelos magistrados. O professor deveria ser constantemente vigiado, pois a ele 

cabia a formação dos indivíduos que corroborariam para a construção do Estado Nacional e 

nunca o contrário. 
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3.2 Instruir ou adestrar: cotidiano e normas empregadas para os alunos paraibanos do 

XIX 

 
 

Os vários métodos de ensino, juntamente com as diversificadas práticas instrucionais 

empregadas na Província paraibana durante os anos que vão de 1822 a 1864, desenham o 

processo de construção de uma “uniformização” do saber, que deixava de estar restrito ao 

ambiente familiar, para então se tornar de domínio público. 

A questão que envolve a esfera do privado perpassa por motivos econômicos, na 

medida em que ainda na primeira metade do século XIX, as indicações adotadas para a 

instrução era instalar as aulas nas residências dos próprios lentes, a fim de gerar economia 

com aluguéis ou compra de casas; e também de ordem administrativa e até mesmo de ordem 

pedagógica, haja vista a permanência das cadeiras nas casas de particulares, desencadear uma 

situação vista como imprópria para a efetivação de uma aula, tamanha era a íntima relação 

dos alunos com o ambiente familiar do professor. 

A instrução particular não dava margem suficiente para a execução de um controle 

mais forte dos poderes administrativos municipais, isso esbarrava no projeto de 

“uniformização” do ensino, que seja em um ambiente particular ou público, deveria ter o 

mesmo objetivo, instruir para civilizar a sociedade que estaria sendo preparada para contribuir 

com a formação do Estado-nacional.  

O ensino particular foi muito utilizado em várias localidades do Brasil e na Paraíba 

não foi diferente, a instrução em ambientes tidos como informais, ganhou espaço, seja por 

conta das distâncias geográficas - principalmente no meio rural -, que abriam margem para 

este tipo de ensino, devido a não presença, ou o não alcance direto dos braços do poder 

Provincial e Imperial em relação à instrução, ou mesmo, pelo tamanho do número de 

analfabetos que formavam o conjunto social brasileiro. 

É preciso deixar claro que mesmo as cadeiras isoladas que não eram remuneradas pelo 

Estado Provincial deveriam pedir licença às autoridades provinciais para efetivação de suas 

aulas. 

Os modelos de escolarização, segundo Filho (2004)29, seriam três: o primeiro, de nível 

doméstico, aulas particulares; o segundo seria mais familiar, neste existiria o agrupamento dos 

pais dispostos a organizarem um local destinado a formação de seus filhos, parentes e amigos, 

a exemplo de aulas efetivadas em fazendas; e o terceiro e último, seria um processo de 
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escolarização mais ligado ao Estado, no qual este colabora com a construção de locais de 

ensino seja em vilas, freguesias ou lugarejos. 

Este último tipo de escolarização apontada por Filho e interpretada por mim como 

sendo de domínio público, seria financiado pelo governo imperial e provincial, no qual 

caberia aluguel de casas adequadas para as aulas, tomando por base a localidade e as 

condições de higiene; a compra de materiais; bem como o pagamento dos mestres. 

Em documento encaminhado pelo Palácio do Rio de Janeiro em 17 de março de 1828, 

é possível ver a intervenção do poder imperial em relação à instrução pública: 

 

Manda sua Majestade o Imperador, pela Secretaria do Estado dos Negócios do 
Império que o Vice-Presidente da Província da Parahiba informe pela mesma 
Secretaria qual será o melhor lugar da Vila da dita Província para estabelecimento 
de um colégio d’Estudos menores; devendo atender-se nesta averiguação assim a 
algum edifício, que nela exista, e que possa aproveitar-se para aquele fim, como a 
salubridade do lugar, e barateza de viveres para cômodo dos alunos. (FUNESC – 
Caixa 09/1828). 
 
 

Além dos vários locais destinados para as aulas, existiam também os vários métodos 

de ensino: individual, que como o próprio nome já diz se dava de maneira individual, 

professor/aluno; o método mútuo ou também conhecido lancasteriano, que consiste de um 

método de ensino auxiliado por decuriões (monitores); e o método simultâneo que é o 

trabalho de um professor de maneira simultânea em relação aos seus discípulos.  

Este último método é apontado pelo governo provincial como o método a ser adotado 

pela instrução pública na Paraíba. Segundo o Regulamento de 20 de janeiro de 1849, temos no 

artigo 8º: Na porta de toda escola estarão inscritas as seguintes palavras: - Instrução primária 

pelo método simultâneo dirigido por (nome do professor).30 

Na verdade, não se pode dizer que existiria, ou mesmo existiu um método de ensino 

que fora empregado na Província como um todo. Pelo contrário, o que se percebe ao analisar 

a documentação é que na Paraíba houve uma mescla nos métodos de ensino, estes não se 

apresentavam de maneira geral de forma íntegra, seja pelas condições diferenciadas no qual 

estavam sendo desenvolvidos – ambientes, prédios pequenos e com pouca estrutura, seja pela 

falta de recursos, ou mesmo pelo despreparo dos professores. 

O Método de Lancaster é um exemplo disso, mesmo sendo apontado pelo governo 

imperial como sendo o mais adequado para instrução, por meio da Lei de 15 de outubro de 
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1827 que diz em seu Artigo 4º: As escolas serão de ensino mútuo nas capitais das províncias; 

e serão também nas cidades, vilas e lugarejos mais populosos delas, em que for possível 

estabelecerem-se. Este não consegue se desenvolver de forma a se tornar, como bem indica a 

lei, o método que traria uniformidade ao ensino do nosso país. Os motivos seriam os já 

mencionados anteriormente, o método lancasteriano não encontrou na Província paraibana as 

bases de estruturação para seu funcionamento. 

Faria Filho (2000, p.142), expõe que: 

 

[...] Assim, já no final dos anos 30 (1830), o método mútuo dará lugar, em várias 
províncias e em vários textos legais, aos chamados “métodos mistos”, os quais 
buscavam ora aliar as vantagens do método individual às do método mútuo, ora 
aliar aos aspectos positivos deste último às inovações propostas pelos defensores do 
“método simultâneo”. 
 
 

Por meio da documentação pesquisada, em especial, dos Regulamentos, é perceptível 

esse emaranhado que se forma em relação aos métodos de ensino, através das estruturas de 

funcionamento das aulas, das disposições da mobília, do trato com os alunos, das formas de 

punição.  

No Regulamento de 20 de janeiro de 1849, o presidente da Província indica o que 

deveria existir nas aulas primárias, o primeiro item diz respeito aos locais dessas ditas aulas e 

ao mobiliário. 

 

Art. 1º – Todo professor deverá procurar para a sua aula casa sadia, com sala 
grande, bem clara, e arejada, e em tudo apropriada ao estabelecimento de uma 
escola; o que será verificado pelo Inspetor respectivo. 
Art. 2º – Em frente dos meninos, na escola, haverá uma Imagem de Cristo, e o 
retrato de S.M. Imperial. 
Art. 3º – No centro da sala, ou de preferência na sua entrada, e defronte dos 
discípulos, haverá um estrado, em que se colocará a mesa do professor; este estrado 
terá a altura suficiente para que, sentado mesmo possa o professor ver todo a escola. 
Art. 4º – O professor pregará nas paredes regulamentos, em que se achem traçados 
os principais deveres dos discípulos, as penas máximas da religião, e da moral. 
Art. 5º – Nas paredes estarão penduradas pedras pretas para qualquer exercício. Em 
uma parte dessas paredes, apropriada ao fim, se desenharão o abecedário, o 
algarismo, figuras geométricas, e um mapa do Império do Brasil. 
Art. 6º – A escola será varrida todos os dias, as janelas se conservarão abertas no 
intervalo das lições. 
Art. 7º – Todo professor terá um registro de instrução dos discípulos, onde se 
declare o dia de sua matrícula, seu nome, idade, naturalidade, filiação, moradia, e 
estado de instrução, contendo igualmente os termos de exames. 
 

 
Quanto à disciplina, fica exposto que nenhum aluno será admitido nas aulas sem que 

prove ter tido bexiga ou ter sido vacinado, pois as enfermidades eram algo a ser combatido. 



Um documento de 184531 ressalta a preocupação do Governo Provincial para com as questões 

da saúde, sendo de obrigação da Administração das Rendas Provinciais o pagamento do 

cirurgião Mor Diretor da vacina dos professores de primeiras letras do Brejo de Areia e 

Alhandra. As enfermidades atrapalhavam o bom andamento das aulas e por isso deveriam ser 

anuladas. 

Nas aulas de primeiras letras só se matriculavam as crianças com 6 anos em diante e 

nenhum professor deveria receber um número maior de alunos do que aquele compatível com 

o tamanho da sala. As aulas seriam divididas em dois turnos, manhã 8 às 11:00hs e à tarde das 

14:00 às 17:00 hs. 

O art. 11º desse mesmo Regulamento nos dá o primeiro indício de que na Paraíba os 

métodos de ensino se misturavam, tendo em vista que as indicações de que cada professor 

deveria escolher entre os alunos mais assíduos, de melhor conduta e mais inteligentes, alguns 

decuriões, que ajudariam com os trabalhos nas aulas. Esse tipo de metodologia apontada pelo 

governo provincial para ser efetivada na instrução primária, era o principal aspecto do método 

de Lancaster. 

É interessante chamar a atenção e confrontar as indicações feitas pelo Presidente de 

Província neste Regulamento, no qual no artigo 8º diz: Na porta de toda escola estarão 

inscritas as seguintes palavras: - Instrução primária pelo método simultâneo dirigido (aqui o 

nome do professor). 32
  

E logo em seguida no artigo 11º diz:  
 
 

O professor escolherá dentre os alunos mais assíduos, inteligentes,e de melhor 
conduta, alguns decuriões, que o ajudem nos diversos exercícios. Estes discípulos 
serão nomeados perante os seus companheiros; serão incumbidos da inspeção de 
suas respectivas mesas, ou carteiras; farão rol dos que se não conduzirem bem, mas 
sem falarem, nem saírem dos seus lugares. (Pinheiro & Cury, 2004: 19). 

 

Nas primeiras linhas deste Regulamento fica claro o que já havia sido dito 

anteriormente, na Paraíba os métodos se complementam. Além disso, cabe chamar a atenção 

para a presença marcante de fundamentos do método mútuo na instrução, mesmo não tendo 

este prosperado na Província, é sensível a introdução do método lancasteriano fazendo uma 

ponte com as práticas pedagógicas utilizadas pelos lentes no ensino das primeiras letras. 

                                                 
31 Funesc -Caixa- 23 /1845 ( Doc.Ver anexo I) 
 
32 Grifos meus. PINHEIRO & CURY(org). Leis e Regulamentos da instrução da Paraíba no período 
Imperial. Brasília/DF: MEC/INEP/SBHE, 2004. p.19 



Para o bom andamento das aulas, os monitores deveriam estar meia hora antes do 

horário normal, para arrumarem os livros, penas e cadernos dos discípulos em suas 

respectivas mesas. Por sua vez, os alunos ao entrarem nas aulas deveriam cortejar o seu 

mestre, e em seguida guardar os chapéus no local indicado com o seu nome e número, depois 

se dirigir aos seus assentos de forma silenciosa. 

Tudo era milimetricamente calculado, o tempo fazia parte de um conjunto de regras 

que estavam ali para serem seguidas. Ordens de comando adestravam os corpos, que 

passavam diariamente por uma ritual que propunha ao seu fim, a construção de indivíduos 

civilizados. 

Ao iniciar as aulas, os professores verificam os alunos que tenham faltado, para depois 

comunicar a família. Quando reunidos, os alunos se colocariam de joelhos, e quando lhes 

fossem dado o sinal, começariam as rezas em voz alta, sempre no início e no fim das aulas. O 

ensino religioso era primordial dentro do processo de formação da mocidade, pois indicaria os 

fundamentos da moralidade, que serviria tanto para a vida pública ou religiosa. 

Ainda pela manhã era exigido que fosse feita uma revista de asseio, todos os 

discípulos deveriam lavar as mãos e o rosto e trazerem roupas limpas e descentes. Sempre que 

chegasse alguma autoridade na aula, de prontidão os alunos se levantavam. Não seria 

permitida qualquer espécie de troca ou de venda entre os discípulos, também não era 

permitida a entrada de outros livros, se não aquele adotado pelo professor. 

A disciplina era a regra, cabia aos professores e alunos o seu cumprimento dentro e 

fora das aulas. Era terminantemente proibido falar ou sair dos seus lugares sem prévia 

autorização do responsável pela sala. Ao serem encerrados os tempos de estudo, os discípulos 

seriam divididos por grupos que se assemelhavam segundo os seus locais de moradia 

(quarteirão), sob a vigilância de um condutor, estes só se separavam quando tivessem chegado 

as suas casas. 

Nas aulas, os lentes recompensavam àqueles alunos que tivessem tido uma boa 

conduta. Prêmios, como bilhetes de satisfação, que mais à frente poderiam suprimir leves 

infrações cometidas pelos alunos; e fitas que os distinguiam dos outros, estas fitas era dadas 

para àqueles discípulos que conseguissem acumular um número considerável de bilhetes.  

Esses alunos premiados receberiam lugar de destaque dentro das aulas e também fora 

dela, a exemplo das missas aos domingos, quando os lentes liam em voz alta os registros de 

recompensa e anunciava a lista dos distintos alunos que mereceram os bilhetes e as fitas. Essa 

lista com o nome destes discípulos ficaria apregoada na escola para que todos vissem. Além 



disso, se ao findar o mês o professor que estivesse contente com o bom desempenho de seus 

discípulos, poderia ele destinar a metade de um dia para um passeio em grupo. 

A conduta e o aprendizado era algo a ser externado, pois fazia parte do resultado de 

um árduo trabalho, o de formar seres civilizados. Portanto, era fundamental que depois do 

exame geral, houvesse uma cerimônia de premiação na presença de autoridades do local e 

pessoas graduadas, que tornavam o ato da instrução mais importante. 

A recompensa era uma das maneiras de controlar os instintos da mocidade, bem como 

os castigos físicos e morais, que seja, em aulas particulares ou públicas estariam presentes. 

Por castigo entendiam-se, tudo quanto fosse capaz de manifestar nas crianças a reflexão do 

erro cometido, sendo necessário lhes causar vergonha e arrependimento, sentimentos que 

serviriam para uma melhor análise do seu passado e prevenção para o seu futuro. 

Muito embora os apontamentos dados pelo governo provincial sejam no sentido da 

não utilização dos castigos físicos, este se torna algo freqüente na prática do professor. A 

palmatória era um dos meios de controle mais comum nas aulas, o seu uso não deveria ser 

desregulado, cabendo ao lente atentar quando assim fosse aplicar a punição, segundo o grau 

de infração e a idade dos seus discípulos. 

O art. 35 do Regulamento de 1849 diz que: a indisciplina, a inaplicação, a má conduta, 

serão punidas em todos os discípulos, e com maior severidade nos inspetores, que devem o 

bom exemplo aos seus companheiros. 

A variedade dos castigos era essencial, mesmo em infrações semelhantes, era preciso 

averiguar os antecedentes dos discípulos, para então lhe aplicar a punição adequada. Alguns 

exemplos mais comuns de castigos seriam: a leitura em voz alto dos delitos cometidos; andar 

com um rótulo pendurado no pescoço, com as palavras: falta de verdade, indisciplinado, 

falador, preguiçoso, que também indicavam a natureza do erro; o ajoelhamento, que não 

poderia exceder um quarto de hora; exclusão provisória das aulas e até mesmo definitiva, 

neste último caso, a expulsão ocorreria se caso se julgasse ser o aluno perigoso para o restante 

da classe. 

Na obra, O Ateneu, de Raul Pompéia, ficam evidentes as (de)ilusões de um jovem 

acerca das práticas da instrução, chamando a atenção para as mudanças referentes à forma de 

ensinar e à forma de vigiar. Em um discurso de Venâncio, acerca da figura do mestre, se pode 

apreender que este deveria ora ser terno e brando, hora severo e inflexível. Da mesma forma 

são encontradas essas orientações dadas pelo Governo Provincial da Paraíba aos professores. 

Segundo o Art. 34 do Regulamento de 1849, o professor deveria atentar para sua conduta 



quando fosse aplicar algum castigo, buscando nunca perde o controle, cabe a ele ser severo, 

porém de sangue frio, inflexível, mas sem aspereza.  

 

(...) O mestre - pererou Venâncio – é o prolongamento do amor paterno, é o 
complemento da ternura das mães, o guia zeloso dos primeiros passo, na senda 
escambrosa que vai às conquistas do saber e da moralidade (...) Devemos ao pai a 
existência do corpo; o mestre cria-nos o espírito (...) A família é o amor do lar, o 
estado é a segurança civil; o mestre com amor forte que ensina e corrige, prepara-
nos para a segurança íntima inapreciável da vontade. (Pompéia, 2007:11).  

 
 

O professor além de ensinar a ler e escrever estava encarregado de ensinar as questões 

religiosas, eles deveriam dar o exemplo de homem cristão aos seus discípulos. Em todas as 

aulas, à instrução moral e religiosa ocuparia lugar de destaque, devendo ser aprendido 

diariamente alguma parte da Sagrada Escritura. Esta era uma das maneiras de criação do 

espírito, no sentido de formação e consolidação do caráter do homem em desenvolvimento. 

Homem, obediente, disciplinado, respeitador, zeloso, em fim, um bom cristão. 

O lente atentava para o progresso de seus alunos em relação aos ensinamentos da 

Igreja Católica, e aproveitava toda ocasião para incutir nas mentes dos seus discípulos, o que 

devem a Deus, ao soberano, a sua família e ao seu país. 

O controle e a vigilância eram elementos fundamentais para um bom desempenho da 

instrução. Voltando à obra, O Ateneu, Aristarco diz: “... o meu colégio é apenas maior que o 

lar doméstico. O amor não é precisamente o mesmo, mas os cuidados de vigilância são mais 

ativos” 33.  

A ordem era o lema, todos os discípulos deveriam seguir os ensinamentos que lhes 

eram propostos, os alunos de uma mesma classe, deveriam ter o mesmo livro e estudar as 

mesmas lições. Quando chamados para leitura, eram organizados em círculo, seguindo a ótica 

de que primeiro viriam os mais habilidosos. 

Tanto na leitura, quanto na escrita os ensinamentos religiosos se faziam presentes. 

Além deles, era fundamental que os alunos tivessem contato com documentos, recibos, 

contratos de compra e venda de casas, pois estes papéis iriam fazer parte do cotidiano 

daquelas crianças em um futuro próximo.  

Com relação à leitura: 

 

Art. 43 – Todos os discípulos de uma mesma classe devem ter os mesmos livros, e 
estudar as mesmas lições. Para a leitura de manuscritos se lhe dará a ler de 
preferência manuscritos, ou cadernos litografados, contendo coisas, que na carreira 

                                                 
33 Trecho retirado da obra O Ateneu, de Raul Pompéia, no qual o diretor Aristarco fala sobre o internato. ( p.17) 



da vida lhes seja útil conhecer, como recibos, arrendamentos, contratos, vendas, 
memórias sobre obras, ou aliás encerrando noções elementares de agricultura, ou 
sobre as artes, ofícios, etc. (Pinheiro & Cury, 2004: 24). 
 

 
Com relação à escrita: Art. 48 – As apostilas na última classe consistirá em máximas 

de religião, passagens de história e da moral, promessas, recibos; contratos, escritos de 

compra e venda, etc.34 . 

Os discípulos seriam divididos por classes segundo a idade, 6 a 8 anos primeira classe; 

8 a 10 anos segunda classe; de 10 anos em diante terceira classe. E, segundo os ensinamentos 

deveriam ser distribuídos em cinco classes:  

1ª classe – Algarismo e numeração 

2ª classe – Somar e diminuir 

3ª classe – multiplicação 

4ª classe – divisão 

5ª classe – quebrados, regra de três e de companhia etc. 

Nessas classes se ensinavam os fundamentos básicos para que uma pessoa pudesse 

caminhar com os seus próprios pés. Ler, escrever, rezar e contar era o que importava. O 

professor tinha a função de instruir e corrigir os erros decorrentes da formação de seus alunos, 

e assim eles o faziam. 

Após a correção feita pelo professor dos exercícios de escrita, os alunos dariam início 

a uma nova atividade, a matemática. O lente chama um, dois ou mais alunos ao quadro e pede 

para que resolvam algum problema, enquanto isso, os outros alunos acompanham o raciocínio 

da conta e corrigem-na em seus cadernos. O professor deve ter bastante cuidado e ensinar-lhes 

também o cálculo verbal. 

Antes das férias de natal eram feitos exames que comprovavam o grau de aprendizado 

dos discípulos. Tais exames serviam para atestar que poderiam passar para uma classe 

superior ou mesmo que estavam prontos para sair da escola. A lista com os nomes dos 

aprovados ficaria exposta nos prédios das aulas, e para aqueles que tivessem terminando os 

seus estudos primários lhes seria entregue um certificado. 

Como se observa, tudo na instrução era meticulosamente calculado, desde o lado 

material - mobiliário, até o lado humano – postura professor/aluno, inspetor/professor, 

                                                 
34 Regulamento de 20 de janeiro de 1849. Documento retirado da Coleção do INEP: Pinheiro & Cury. Leis e 
Regulamentos da instrução da Paraíba no período Imperial. 2004. p.25. 
 



Presidente de Província/Diretor da instrução, dentro outros sujeitos que estavam envolvidos 

nesta malha que regulava e disciplina os corpos e as mentes no oitocentos. 

Neste último tópico do capítulo III, procurei entender as práticas pedagógicas e o 

cotidiano das aulas, através da ótica dos legisladores, pois foram eles que deixaram 

transparecer sua vontade na vasta documentação pesquisada acerca dos melhores métodos a 

serem adotados, da organização do tempo escolar e da estrutura dos prédios e mobílias 

utilizadas na instrução, bem como da regência da vida dentro das salas de aula, suas práticas e 

condutas a serem empregadas tanto pelo lente, como pelo discípulo. 

Por trás do aparente projeto de civilização proposto para o país por meio da instrução, 

se faz possível observar, mesmo que parcialmente os processos de construção do ensino em 

uma das províncias mais antigas do nosso país, a Paraíba do Norte, que durante o Império 

encontrava-se com seus cofres se não esvaziados, com poucos recursos que pudessem ser 

injetados nas diversas necessidades locais, tais como a formação, organização e consolidação 

da instrução pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Considerações Finais: 

Com o propósito de contribuir com a produção do conhecimento acerca da História da 

Educação paraibana do século XIX, o presente trabalho buscou por meio do corpus 

documental encontrado na Coleção do INEP - leis, Regulamentos, e na FUNESC - 

requerimentos, pedidos de contratação de lentes, pedidos de compra de material e pedidos de 

aposentadoria, identificar as ações do Estado Imperial e do Governo Provincial em relação às 

práticas de disciplinarização propostas para a instrução pública e particular da Parahyba do 

Norte.  

Algumas dificuldades relacionadas às fontes utilizadas na pesquisa podem e devem ser 

apontadas, tendo em vista que não se colocou como tarefa de fácil apreensão os trabalhos de 

paleografia executados no Arquivo Público do Estado da Paraíba, uma vez que se tratava do 

meu primeiro contato com esse tipo de documentação. Embora tenha sido difícil o trabalho 

com as fontes referentes à História da Educação paraibana no período imperial, se fez 

possível, por meio da identificação, seleção, transcrição e análise dos documentos coletados, 

estabelecer discussões acerca dos métodos disciplinares e punitivos empregados nas aulas 

primárias e secundárias, bem como analisar as regras de normatizações e de controle 

administrativo que envolvia desde os gestores públicos, os diretores, inspetores chegando até 

mesmo aos professores e alunos.  

Nas entrelinhas, havia ricas informações que perpassavam as relações de poder 

existentes entre mestres e discípulos, que era o objetivo inicial da pesquisa. Na medida em 

que, a documentação apresentava indícios das relações de poder entre os vários sujeitos que 

contribuíam direta e indiretamente para o funcionamento da instrução no XIX pode-se 

perceber a complexidade das relações que se davam entre os vários personagens da instrução 

pública e particular paraibana que traziam os ecos de uma discussão de maior porte, a da 

formação do Estado Nacional. 

A sociedade estava envolta em uma malha hierárquica de poder que visava moldar os 

indivíduos para atender aos ideais de boa conduta; amor à pátria e moral cristã. Pensando 

nestes pressupostos, a documentação possibilitou tatear elementos importantes para o 

entendimento do projeto civilizador encaminhado pelo Império, fazendo com que se 

percebesse mesmo que parcialmente, as funções dos diversos sujeitos históricos no interior do 

processo instrucional da Paraíba do Norte.  

Os métodos de ensino apontados pelo governo imperial enquanto possibilidade para os 

trabalhos dos lentes eram: o método de ensino individual, simultâneo e mútuo ou 



lancasteriano, serviam de pilar de sustentação de um projeto instrucional que visava atingir à 

civilidade. A moral pública e religiosa e o amor à pátria se faziam presentes nas práticas de 

ensino do oitocentos, que através de regras normativas e disciplinares, pretendiam formar 

indivíduos providos de sentimentos nacionais e conhecedores dos seus deveres enquanto 

cristãos. 

Ao analisar as fontes referentes ao período de 1822 a 1864 sobre a instrução, houve 

uma aproximação com o Brasil oitocentista através de um novo olhar. Percebeu-se, sobretudo, 

que a educação era elemento de fundamental importância para o projeto civilizador proposto 

para o país. 

Vários sujeitos sociais vieram à tona por meio da documentação consultada, 

permitindo, compreender algumas dinâmicas do cotidiano das aulas e do corpo administrativo 

da instrução, em um período histórico em que o propósito de formação do Estado Nacional se 

tornava ponto primordial. 

É interessante destacar que o trato com as fontes e o desejo de novas descobertas 

acerca da História da Educação paraibana proporcionaram momentos de prazer e a pesquisa 

se tornou cada dia mais instigante e desafiadora pois, entendia que os resultados deste estudo 

contribuiriam para trazer à tona parte da história local, parte da história da Paraíba que há 

muito se encontra adormecida e que é tão importante para o entendimento da construção da 

formação social do nosso Estado.  

Pensando desta maneira, apaixonada por aquilo que fiz, é que pretendo continuar a 

pesquisa, agora com uma nova temporalidade, 1864 a 1889, a fim de contribuir com a 

produção historiográfica paraibana acerca da História da Educação, seus métodos 

disciplinares e punitivos, que marcaram os corpos e as mentes de uma sociedade em um 

determinado período histórico do nosso país, o Imperial. 
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Anexo A: 

17 de agosto – 1829 

Ilmo Sr. 

Acuso a recepção do Ofício de V. Excia de 27 de junho deste ano com o requerimento de 

Antonio José Gomes Barbosa, professor de Primeiras Letras na Vila Nova da Rainha, que 

pode ser confirmado na Cadeira d’Ensino Mútuo criada pelo Conselho do Governo. E 

participa a V. Exª que deve o Suplicante ajuntar o Título do seu Provimento na forma do 

estilo. 

Deus guarde a Vossa Excelência Palácio do Rio de Janeiro em 17 de agosto de 1829. 

José Clemente Pereira 

C. Registre-se Paraíba 20 de setembro de 1829. 

Gabriel Getulio Monteiro de Mendonça 

Sr. Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça 

Respondido em 25 de setembro de 1829. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNESC – Caixa 09/ 1929. 



Anexo B: 

Set. 1829 

Ilmo Sr. 

 Tendo presente a sua Majestade o Imperador o Ofício de V. Exª nº 61 na data de 14 do 

mês passado em que informa sobre o Requerimento de Henrique da Silva Ferreira Rebelo 

professor de Ensino Mútuo na Cadeira de 1ªs Letras da Cidade da Paraíba, que pede se leve 

em conta o tempo que serviu de professor Público em Pernambuco, a fim de poder ser 

contemplado com a gratificação estabelecida pela lei de 15 de outubro de 1829. Há o mesmo 

Senhor por bem que se leve em conta ao Suplicante o tempo de serviço desde o dia em que 

começar a servir na 1ª Cadeira, que ocupou não tendo estado desempregado. O que participa a 

V. Excia para sua inteligência e execução. 

Deus Guarde a V. Exª Palácio do Rio de Janeiro em 22 de setembro de 1829. 

José Clemente Pereira 

C. Registre-se. Paraíba 17 de outubro de 1829 

Gabriel Getúlio Monteiro de Mendonça. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: FUNESC – Caixa 09/ 1829. 



Anexo C: 

Regulamento – de 20 de Janeiro de 1849 
Para as escolas de Instrução Primária da Província da Paraíba do Norte. O Presidente da 
Província, em virtude do artigo 30 da Lei Provincial nº 14 do ano passado, ordena o seguinte 
Regulamento: 
 
Local e Mobília das Aulas 
 
Art. 1o – Todo professor deverá procurar para a sua aula casa sadia, com sala grande, bem 
clara, e arejada, e em tudo apropriada ao estabelecimento de uma escola; o que será verificado 
pelo Inspetor respectivo. 
Art. 2o – Em frente dos meninos, na escola, haverá uma Imagem de Cristo, e o retrato de S.M. 
Imperial. 
Art. 3o – No centro da sala, ou de preferência na sua entrada, e defronte dos discípulos, 
haverá um estrado, em que se colocará a mesa do professor; este estrado terá a altura 
suficiente para que, sentado mesmo possa o professor ver todo a escola. 
Art. 4o – O professor pregará nas paredes regulamentos, em que se achem traçados os 
principais deveres dos discípulos, as penas máximas da religião, e da moral. 
Art. 5o – Nas paredes estarão penduradas pedras pretas para qualquer exercício. Em uma 
parte dessas paredes, apropriada ao fim, se desenharão o abecedário, o algarismo, figuras 
geométricas, e um mapa do Império do Brasil. 
Art. 6o – A escola será varrida todos os dias, as janelas se conservarão abertas no intervalo 
das lições. 
Art. 7o – Todo professor terá um registro de instrução dos discípulos, onde se declare o dia de 
sua matrícula, seu nome, idade, naturalidade, filiação, moradia, e estado de instrução, 
contendo igualmente os termos de exames. 
Art. 8o – Na porta de toda escola estarão inscritas as seguintes palavras: - Instrução 

primária pelo método simultâneo dirigido (aqui o nome do professor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: INEP –  Coleção de Leis e Regulamentos da Paraíba, p.19. 



Anexo D: 

Concedendo sua Majestade o Imperador, a Joaquim José d’Oliveira 1º Tenente de Artilharia 

da Linha da Província da Paraíba do Norte, ora adido nesta Corte ao Batalhão de Caçadores 

de 1ª Linha nº 18 Licença para freqüentar a ela os Estudos Matemáticos da Academia Militar 

o manda pela Secretaria de Estado dos Negócios da Guerra participar ao Comandante das 

Armas da referida Província para seu conhecimento, e a fim de que se ganham as competentes 

declarações aos assentos daquele oficial. 

Palácio do Rio de Janeiro 14 de Novembro de 1825. 

Barão de Lages 

Cumpra-se, e registre-se. Paraíba do Norte, 29 de março de 1826. Trajano Antonio Gonçalves 

de Medeiros. 

Comandante das Armas da Província. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: FUNESC – Caixa 07/ 1825. 



 Anexo E: 

Illmo. Exmo. Sr. 

 

Nº 189 

 Devolvo a V. Excia. o oficio e documentos que dirigio o Diretor da Instrução 

Publica a V. Excia. acompanhado dos do Comissario de Bananeiras e da 

Independência ao mesmo Diretor diregidos, em que requisitão utencilios para as aulas 

de 1ª letras d’aquelas Villas, e, em cuprimento do que me ordenou V. Ex ª em officio 

de 27 de agosto ultimo, informo, que por esta Administração fornecimento algum de 

utencilios se tem feito para o uso d’aula da Independência, sendo que para a de 

Bananeiras alguns se tem fornecido, como seja uma mesa grande, quatro bancos, e 

duas palmatorias. Intendo que é justo a requisição feita, e se V. Exª assim o julgar. 

Digne-se de dar-me as suas ordens, determinando a quota por onde se deve fazer tal 

despesa visto não haver uma especial. Deos guarde mui felismente a V. Excia. 

Administração das Rendas Provinciais, 23 de Setembro de 1851. 

  Illmo. Exmo. Sr. Dr. Antonio Coello de Sá e Albuquerque. 

  Presidente da Província. 

O Inspector 

José da Costa Machado Junior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: FUNESC – Caixa 29/ 1851. 



 
Anexo F: 

Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor 

 

 Esta Câmara conhecendo as obrigações que tem de inspecionar sobre as aulas 

públicas, não pode deixar de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, a má conduta com 

que se tem por todo o Professor de Primeiras Letras Gaudêncio Gonçalves Chaves, 

convencido publicamente de incontinência habitual, com uma mulher traída e mantida 

escandalosamente, dando mau exemplo aos inocentes alunos, além de se ter portado parcial de 

entregar, falta de respeito as autoridades constituídas, e não convindo a esta câmara 

semelhante empregado tão precioso a Moral Pública e a tranqüilidade vai rogar a Vossa 

Excelência a sua suspensão e substituir outro de melhor moralidade e conduta. 

 Deus guarde a Vossa Excelência. Pombal em sessão extraordinária de 9 de dezembro 

de 1833. 

  Francisco Leite Ferreira Mello 

  Presidente 

  Antonio Jacome _________ 

  Joaquim Francisco Pereira 

  Joze da Silva Pereira 

  Feles Rodrigues dos Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: FUNESC – Caixa 10/ 1833. 



Anexo G: 

............................................................................Sanciono, e publique-se como Lei. Palácio do 

Governo da Paraíba 23 de Março de 1839. 

Manoel Lobo de Miranda Henriques. 
 

A Assembléia Legislativa Provincial 

Decreta 

Art. 1º - Haverá no Liceu desta cidade mais duas cadeiras, uma de Inglês e outra de 

Geografia, Cronologia, e História, ficando a cadeira, que tem a seu cargo o ensino destas 

matérias, limitada ao de Retórica e Poética. 

Art. 2º - Para o ensino, e explicação de Geografia e Cronologia o professor servir-se-á do 

Globo Terrestre e Celeste dos Mapas Geográficos e Tábuas Cronológicas mais exatas, e  

acreditadas. O professor de Inglês ensinará tanto a gramática, e tradução desta língua, como a 

sua pronúncia. 

Art. 3º - As disposições da Lei Provincial de 19 de abril de 1837, nº 13, relativas aos 

professores do Liceu, ficam extensivas aos das novas cadeiras as que lhes for aplicável. 

Art. 4º - Para o concurso delas se observará o disposto no artigo 2º  a Lei Provincial de 6 de 

maio de 1837 nº 20. sendo provido o candidato, que mais muito tiver. 

Art. 5º - Os Sacerdotes Regulares podem ser providos nas cadeiras do Liceu. 

Art. 6º - O professor de Geografia terá 600$000 de ordenado, e o de Inglês 500$000. 

Art. 7º - O atual professor de Retórica terá opção entre esta, e a nova cadeira de Geografia, e 

não assim o substituto, que deve continuar na substituição de uma, e outra. 

Art. 8º - Ficam revogadas as Leis e Disposições em contrário. 

 Paço da Assembléia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte 22 de Março de 

1839. 

  José Lucas de Sousa Rangel 

   Presidente 

  Antonio José Henriques 

   1º Secretário 

  Balduíno José Meira 

   2º Secretário 

 

Fonte: FUNESC – Caixa 17/ 1839. 



Anexo H: 

 
MAPPA DOS ALUNOS QUE FREQÜENTARÃO A AULA DE LATIM DO LYCEO 

DESTA CIDADE NO MÊS DE AGOSTO DE 1846 

 

Nº 

 

Nomes 

 
Filiação 

Natura
- 
lidade 

 
Matrícula 

    Dia Mês Ano

01 Hermino José Pereira José Joaquim Pereira PB 14 Fev. 1846

02 João Licinio Vellozo Antonio Joze Vellozo PB 16 “ “ 

03 Simplício Narciso de Carvalho Jose Narcisio de Carvalho PB 19 “ “ 

04 Feliciano Joze Lopes Antonio Lopes PB 21 “ “ 

05 Joze Antonio Baptista Junior Joze Antonio Baptista PB 21 “ “ 

06 Olegario Selecto Cirne Silvério da Costa Cirne PB 25 “ “ 

07 Leonardo Bezerra Cavalcante Jr. Leonardo Bezerra Cavalcante PB 25 “ “ 

08 Claudiano Joaquim Bezerra Cavalcante Idem PB 25 “ “ 

09 Adelino Candido Bezerra Cavalcante Idem PB 25 “ “ 

10 Antonio Bezerra Carneiro da Cunha Jr. Antonio Bezerra Carneiro da Cunha PB 25 “ “ 

11 Domiciano Nunes de Souza Rangel Joze Lucas de Souza Rangel PB 26 “ “ 

12 Augusto Cavalcante D’Almeida Albuquerque Francisco Antonio D’Almeida Albuq PB 26 “ “ 

13 Epaminondas de Souza Gouveia Ignácio de Souza Gouveia PB 26 “ “ 

14  Francisco Serafim de Miranda Maria Magdalena PB 26 “ “ 

15 Felipe da Cunha Ribeiro Antonio de Meireles  PB 26 “ “ 

16 Joze Bento das Passos Lima Joze Antonio Lima PB “ “ “ 

17 Antonio Joze de Souza Leandro Joze de Souza PB 26 “ “ 

18 Joze Rodrigues Chaves Trajano Joze Rodrigues Chaves PB 26 “ “ 

19 Antonio Joze Rodrigues Chaves Idem PB 26 “ “ 

20 Henrique Agnaldo Braner Joana Martins Buniz PB 26 “ “ 

21 Manuel de Moura Resende Jr. Manuel de Moura Resende PE 26 “ “ 

22 Severiano Tranquilino de Lima  PB 27 “ “ 

23 Plínio Augusto Cavalcante de Albuquerque Diogo Velho Cavalcante PB 27 “ “ 

24 Francisco Clementino Vasconcelos Chaves Joaquim Gonçalves Chaves PB 27 “ “ 

25 Francisco Antonio da Costa Antonio de Dios da Costa PB 27 “ “ 

26 Jozé d’Oliveira Diniz Luiz José d’Oliveira Diniz PB 27 “ “ 

27 Antonio Paulino Delfino Henriques José Thomaz Henriques PB 27 “ “ 

28 Luiz Joze d’Oliveira Diniz P. Luiz Joze d’Oliveira Diniz PB 27 “ “ 

29 João Joze Ferreira França Pás incoynela PB 27 “ “ 

30 Luiz Francisco de Vasconcelos Joze Teixeira de Vasconcelos PB 28 “ “ 



31 Antonio Teixeira de Vasconcelos Idem PB 28 “ “ 

32 João Monteiro de Franco e Vasconcelos Idem PB 28 “ “ 

33 Francisco Antonio Gonçalves Medeiros João Gonçalves de Medeiros PB 28 “ “ 

34 Antonio Henrique d’Almeida Jr. Antonio Henrique d’Almeida PB 28 “ “ 

35 Francisco Joze Delfino da Silva Antonio Joze da Silva PB 28 “ “ 

36 Joze Martins da Silva Joanna Maria PB 28 “ “ 

37 Antonio da Cunha e Vasconcellos Francisco Xavier de Andrade PB 28 “ “ 

38 Manuel da Fonseca e Souza Idem PB 28 “ “ 

39 Vicente Ferreira da Costa Francisco Ferreira de Paula PE 28 “ “ 

40 Feliciano Joze Coelho Amaro Joze Coelho PB 28 “ “ 

41 Amaro Jons Coutinho e César João Nepomuceno César PB 28 “ “ 

42 Joze Luiz Pereira Antonio Diniz Pereira PB 28 “ “ 

43 Joaquim Inácio de Lima Claudino Victor de Lima PB 3 Mar “ 

44 Frederico Justo d’Almeida Albuquerque Joze Ponciano Jonas de Mello PB 3 “ “ 

45 Severino Nestor d’Almeida e Albuquerque Idem PB 3 “ “ 

46 Joaquim Joze de Faria Jr. Joaquim Joze de Faria PB 18 “ “ 

47 Theofilo Olegário de Faria Idem PB 18 “ “ 

48 Francisco José do Rosário Jr. Francisco Jose do Rosário PB 23 “ “ 

49 Francisco de Assis da Silva Joana Maria  PB 28 “ “ 

50 Francisco Xavier de Medeiros Antonio Manuel da Silva Medeiros PB 30 “ “ 

51 Joze Geraldo Gomes Joze Geraldo Gomes PB “ Jan. “ 

52 Feleciano Clementino Ladislau Henriques Joze Thomas Henriques PB 32 Jan. “ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: FUNESC – Caixa 24/ 1846. 



Anexo I: 

Pode V. Exmce mandar pagar os vencimentos do cirurgião Mor Director da Vaccina, dos 

professores de 1ªs Letras do Brejo de Areia, e Alhandra, do Capelão da Ermida dos Pezos 

d‘esta cidade, no mez de junho p.p. à professora de 1ª Letras da cidade Alta, e ao Professor da 

Serra da Raiz, de março a junho e a Câmara Municipal d’esta cidade a sua ordinária 

correspondente ao mez de junho próximo passado. 

 Deus guarde a Vmce Palácio da Prezidencia da Parahyba, 7 de julho de 1845. 

   Frederico Carneiro de Campos 

Snr. Inspector Intro da Admam de Rendas Provinciais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: FUNESC – Caixa 23/ 1845. 


