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Resumo 

 

 

 

 Este trabalho de pesquisa monográfico visa buscar o sentido para a sociedade 

oitocentista brasileira a partir das ações do Estado, com a mediação da legislação, para a 

instituição da escolarização de uma parte da população da província da Parahyba do 

Norte. A constituição da escola pública brasileira será analisada na perspectiva de 

demonstrarmos a importância da memória histórica para a formação e atuação docente. 

Para tal, teremos como objetivo a construção do conhecimento histórico acerca das 

primeiras décadas do império brasileiro relativo à institucionalização da instrução 

pública no Brasil, em especial, a província da Paraíba do Norte entre os anos de 1834 a 

1849, através da análise de um conjunto de documentos, de fontes primárias e 

secundárias da Instrução pública, encontrados, catalogados, transcritos e, em alguns 

casos, já publicados pelo Grupo de História da Educação no Nordeste Oitocentista- 

GHENO, relativos à formação e carreira docente e à criação de aulas. Na documentação 

pesquisada, encontramos informações sobre a criação, restauração e supressão de 

cadeiras; os métodos de ensino; horários das aulas; férias dos alunos; ordenados dos 

professores; concurso e exigências para ocupação do cargo de professor. Espera-se que 

com esse trabalho, por seu caráter embrionário, possa contribuir para, além das novas 

análises acerca da história da educação que demarca o período de transição entre a 

escola doméstica e a escola moderna, também possa contribuir para a constituição da 

memória histórica dos profissionais da educação do Estado da Paraíba. 

 

Palavras-chave: Escolarização; Instrução; Conhecimento histórico. 
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Capítulo 01: A história dos professores de primeiras letras e organização da carreira 

docente apresentando a trajetória de pesquisa 

 

  

 

  Este trabalho de pesquisa monográfico visa buscar o sentido para a sociedade 

oitocentista brasileira a partir das ações do Estado, com a mediação da legislação, para a 

instituição da escolarização de uma parte da população da província da Parahyba do 

Norte. 

 A constituição da escola pública brasileira será analisada na perspectiva de 

demonstrarmos a importância da memória histórica para a formação e atuação docente. 

Para tal, teremos como objetivo a construção do conhecimento histórico acerca das 

primeiras décadas do império brasileiro relativo à institucionalização da instrução 

pública no Brasil, em especial, a província da Parahyba do Norte entre os anos de 1834 

a 1849, através da análise de um conjunto de documentos, de fontes primárias e 

secundárias da Instrução pública, encontrados, catalogados, transcritos e, em alguns 

casos, já publicados pelo Grupo de História da Educação no Nordeste Oitocentista- 

GHENO, relativos à formação e carreira docente e à criação de aulas. Na documentação 

pesquisada, encontramos informações sobre a criação, restauração e supressão de 

cadeiras; os métodos de ensino; horários das aulas; férias dos alunos; ordenados dos 

professores; concurso e exigências para ocupação do cargo de professor. 

 Espera-se que com esse trabalho, por seu caráter embrionário, possa contribuir 

para, além das novas análises acerca da história da educação que demarca o período de 

transição entre a escola doméstica e a escola moderna, também para a constituição de da 

memória histórica dos profissionais da educação do estado da Paraíba. 

 Originalmente, em 2008, comecei a participar de um projeto de pesquisa do 

Programa Institucional Voluntário de Iniciação Científica – PIVIC, da Universidade 

Federal da Paraíba. Entre agosto de 2008 a janeiro de 2009 o projeto era nessa 

modalidade, sendo contemplado, de janeiro de 2009 a agosto, do mesmo ano, com a 

bolsa do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica – PIBIC. O projeto 

teve continuidade da pesquisa abrangendo suas atividades e seus referenciais, indo de 

agosto de 2009 a junho de 2010. 

 Esse projeto intitulado: A legislação da Instrução Pública Primária na 

Província da Parahyba do Norte: as aulas de primeiras letras e a formação de 

professores. 1835-1849 tinha dois planos a serem desenvolvidos. Um voltado às aulas, 
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cadeiras e/ou escolas de primeiras letras. 1835-1849 e o outro aos professores de 

primeiras letras: formação e organização da carreira docente. 1835-1849. Sendo este 

último o qual aprofundei meus estudos. 

 Para a realização desse projeto utilizou-se da pesquisa documental, a partir do 

levantamento e catalogação de fontes primárias da história da educação, além da busca 

da leitura e reflexão sobre a bibliografia pertinente ao período e à temática escolhida 

como objeto desse trabalho: professores de primeiras letras. 

 Esse projeto insere-se num movimento de renovação historiográfica. A narrativa, 

construída a partir da documentação, buscou as iniciativas governamentais na área 

educacional, tendo em vista que todas as críticas eram dirigidas à ausência de uma 

proposta de escolarização por parte dos governos imperial e provinciais. 

 Os objetivos do projeto de pesquisa eram analisar a legislação da instrução 

pública primária da província da Parahyba do Norte decretada pela Assembléia 

Legislativa e sancionada pelos presidentes da província entre os anos de 1835 a 1849. 

Para isso, foi utilizada a legislação sobre a instrução publicada nas leis e regulamentos 

da instrução da Paraíba no período imperial. Fazendo uso dessa Coleção de leis, teve-se 

como objetos principais a análise das Leis e Regulamentos Gerais referentes à 

organização da instrução pública; As Leis e Regulamentos relativos às Instituições 

Educacionais e As Leis sobre Cotidiano Administrativo (CURY; PINHEIRO, 2004). 

 Dando seqüência aos objetivos da pesquisa, a segunda proposta foi cotejar a 

legislação com outras fontes para, com isso, além de discutir especificamente a 

temática, desvendar mais claramente o universo escolar da instrução pública primária a 

partir de uma proposta de normatização implementada pelos governos provinciais a 

partir do início do século dezenove na Paraíba. O terceiro e último objetivo visava 

construir conhecimento histórico acerca das primeiras décadas do Império Brasileiro 

relativas à institucionalização da instrução pública no Brasil, tendo como espaço 

privilegiado a Província da Parahyba do Norte de 1835-1849 para a construção de uma 

memória histórica da profissão docente. 

 Para tanto a pesquisa consistiu em, a partir da bibliografia sobre a referida 

temática na província da Paraíba e do material: a legislação – realizou-se um 

cotejamento com outras fontes, tais como: os Ofícios e Correspondências trocados entre 

os professores e as autoridades provinciais, os relatórios dos professores enviados às 

essas mesmas autoridades, os da instrução pública, anexados e/ou cotados nos relatórios 
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dos presidentes da província anualmente apresentados à Assembléia Legislativa, com a 

intenção de mostrar a ação do Estado nas relações com a instituição da instrução pública 

(FUNESC, 2008). 

 Para Thompson (1981) tanto a legislação como os documentos oficiais 

produzidos pelos governadores são considerados evidências históricas que 

sobreviveram além de seus criadores e permaneceram como testemunhas do processo 

histórico real da sociedade e da época em que foram geradas. (THOMPSON, 1981, p. 

37). 

 Aqui, assim, procedemos. Relacionamos a legislação sobre a instrução pública 

com outros documentos com a intenção de demonstrar os significados e as relações 

além, e aquém, do resultado final do texto legal. 

 Com essa orientação, optamos pela ampliação da própria concepção de 

legislação que analisamos, a partir dos conflitos que emergiram na sua confecção. A 

nossa perspectiva buscou avançar na noção de legislação apenas como expressão 

ideológica que as camadas dominantes, na sociedade dependente, revelam a respeito da 

educação (GARCIA, 1995, p. 224) para uma visão que considera a lei no âmbito das 

suas contradições (NUNES, 1994, p. 7) nas relações da sociedade que a produziu. 

 Analisar a constituição da estrutura escolar na Paraíba pressupôs, segundo dados 

bibliográficos apresentados, antes, um levantamento da documentação produzida pelo 

império brasileiro: os poucos trabalhos sobre esse tempo e espaço mostram a veracidade 

dessa afirmação. Nesse sentido, a pesquisa documental tornou-se decisiva para a 

realização dessa investigação. Seguimos, de acordo com Cardoso e Brignoli em “Os 

Métodos da História” (2002, p. 485), as orientações necessárias para a realização desse 

trabalho. 

 Segundo esses mesmos autores, para a realização da pesquisa histórica faz-se 

necessário alguns procedimentos. Primeiro: escolher o tema e justificá-lo de acordo com 

as intenções que se pretende alcançar; definir as hipóteses, bem como escolher a 

metodologia e as técnicas adequadas; realizar, na fase da documentação, a coleta de 

dados, considerando as fontes existentes para a pesquisa e, por fim, processar os dados e 

redigir a narrativa histórica (CARDOSO; BRIGNOLI, 2002, p. 483-488).  

 Esses autores ainda caracterizam os tipos de fontes utilizadas numa pesquisa que 

são: primárias e secundárias. As primárias referem-se aos documentos manuscritos de 



12 

 

arquivos e fontes impressas. As secundárias são a documentação bibliográfica: livros ou 

artigos sobre o tema estudado, ou sobre assuntos de algum modo relacionado com ele. 

 A partir dessa orientação, a narrativa constitutiva desse trabalho monográfico foi 

pretensamente, dentro dos limites das fontes e do período estudado, erigida a partir dos 

atores – professores – que paulatinamente constituíram a instrução pública na Paraíba.  

 A realização da coleta de fontes foi feita pelo grupo de pesquisa "História da 

Educação no Nordeste Oitocentista - GHENO" no Arquivo Histórico do Estado da 

Paraíba da Fundação Espaço Cultural - FUNESC; no Núcleo de Documentação e 

Informação Histórica Regional – NDIHR - e Biblioteca Central, da Universidade 

Federal da Paraíba; no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e no Arquivo da 

Assembléia Legislativa do Estado da Paraíba, bem como no Arquivo dos Governadores, 

da Fundação Casa José Américo, todos localizados em João Pessoa, capital da atual 

Paraíba. As coleções de leis do período imperial foram catalogadas e publicadas pela 

Sociedade Brasileira de História da Educação e pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Anísio Teixeira (CURY; PINHEIRO, 2004). 

 Ao analisarmos as questões referentes à formação e profissionalização docente 

na Paraíba imperial, mesmo considerando todos os limites das fontes encontradas, 

buscamos construir a história a partir da mediação não só da legislação, mas dos atores 

envolvidos no processo. As ações do Estado para os nossos primeiros mestres foram 

consideradas, também, na relação demonstrada pelas fontes, que esses professores 

mantiveram com os governos provinciais. 

 A necessidade de uma formação para os professores era apresentada como uma 

das garantias, proclamadas pelos governantes da época, de se efetivar uma melhoria na 

educação. Já nesse momento é possível vislumbrar que as leis elaboradas pelo Estado 

sobre essas questões apareceriam imbricadas justificando a necessidade de reformas 

para a incipiente educação pública. Numa associação entre os problemas enfrentados 

pela educação e a formação de professores, a ordenação para a carreira docente 

representava uma parte significativa dessas determinações legais: estão contidas nela a 

conduta moral, as jubilações, as licenças, os processos, os salários, as formas de 

suspensão, demissão, remoção, aposentadorias, concursos, exames e habilitações 

necessárias para a admissão dos professores, bem como os horários e as divisões das 

aulas em razão da localização das classes dos alunos. (CURY; PINHEIRO, 2004). 
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 Pensando numa melhoria para educação e dentro de um contexto de 

necessidades, Faria Filho e Vidal (2000) chamam a atenção para as definições do espaço 

e de tempo escolares que foram produzidos diferenciadamente ao longo do tempo, em 

especial, da nossa história da educação.  Esses se constituíram em dois grandes desafios 

enfrentados, para se criar no Brasil, um sistema de ensino primário ou elementar que 

viesse atender, mesmo que apenas para uma parcela da população, as necessidades 

impostas pelo desenvolvimento social e/ou as reivindicações dessa parcela população. 

 Para uma organização sistemática da educação da época, era necessária a criação 

de uma legislação que atendesse, mesmo que parcialmente, as solicitações de uma parte 

da população: uma formação mínima exigida para os professores e a criação de aulas de 

primeiras letras. 

 Ainda na questão de espaço e tempo esses autores fazem uma análise do 

processo de escolarização primária no Brasil que atenta para os métodos pedagógicos. 

 Eles afirmam que, 

 

Temos a possibilidade de interrogar o processo histórico de sua 

produção, mudanças e permanências, contribuindo para descobrirmos 

infinitas possibilidades de viver e, dentro da vida, formas infinitas de 

fazer a fazer-se da escola e de seus sujeitos. Pois, como plurais, 

espaços e tempos fazem parte da ordem social e escolar. Sendo assim, 

são sempre pessoais e institucionais, individuais e coletivos, e a busca 

de delimitá-los, controlá-los, materializando-os em quadros de 

anos/séries, horários, relógios, campainhas, ou em salas específicas, 

pátios, carteiras individuais ou em duplas, deve ser compreendida 

como um movimento que propôs múltiplas trajetórias de 

institucionalização da escola. (FARIA FILHO e VIDAL, 2000, p. 21). 

 

 

 Tomando como referenciais essas particularidades de tempo e espaço elencadas 

pelos autores, esse trabalho será desenvolvido, partindo, também, de interrogações do 

processo histórico da época, tais como: Quais e quantas eram as aulas de primeiras 

letras da província? Onde estavam localizadas e como eram esses locais? Eram prédios 

públicos, construídos para esse fim, ou não, mantidos por particulares? Qual era a 

infraestrutura utilizada para manter as aulas? Quem eram os professores e quais eram as 

suas formações? Seus salários? Quais eram as formas de admissão? Havia uma prática 

de concurso público para contratação? O que se ensinavam nessas aulas? As mesmas 

matérias prescritas pela legislação em vigor?  

 Utilizando-se dessas possibilidades tentar-se-á contribuir para o desvendamento 

das práticas escolares e da formação docente nesses espaços de instrução pública 
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primária da época com vista a um estudo do passado para um entendimento do presente, 

numa tentativa de construção de uma memória histórica docente. 

 Tendo um olhar atento do presente e passado, esse trabalho é movido por 

preocupações históricas, movidos pelo desejo de reconstruir o passado para entender a 

atual realidade da nossa educação e dos nossos professores, pois fazendo uma 

reelaboração do passado, que é uma preocupação atual, possamos avançar no 

entendimento do presente. Faz-se necessário uma ligação, um intercâmbio das 

experiências visando à reconstituição dos fatos e acontecimentos, que cabe ao 

pesquisador na busca pela memória histórica. 

 Hobsbawn (1998, p. 22) define o passado como “uma dimensão permanente da 

consciência humana, um componente inevitável das instituições, valores e outros 

padrões da sociedade humana”. Ainda nessa orientação, ele diz que o “problema para os 

historiadores é analisar a natureza do sentido do passado na sociedade e localizar suas 

mudanças e transformações”. Nesse sentido, o historiador – e o pesquisador da história 

da educação – devem situar-se em relação ao passado para não cometer equívocos ou 

pré-julgamentos históricos.  

 Um fato que merece ser destacado, do ponto de vista das informações acerca da 

formação de professores, encontradas e estudadas para realização desse trabalho, é o 

avanço nas pesquisas e a catalogação de fontes esquecidas nos acervos históricos, ou 

seja, a história dos professores do período imperial está em fase embrionária, mas estão 

sendo satisfatórias quanto à construção da memória desses personagens.  

 Avanços estão ocorrendo, novos trabalhos vem sendo apresentados em eventos 

que propõem essa temática, prova disso é que os pesquisadores estão conseguindo 

levantar mais fontes que fundamentem o tipo de profissional existente no período 

estudado, pois, como afirmou Teixeira, (2009, p. 4), na sua produção monográfica que, 

 

Durante o processo de leitura e interpretação das fontes coletadas 

identificou-se uma expressiva ausência, na documentação, de 

elementos que fizessem menção direta à formação dos professores, o 

que tornou a nossa investigação mais complexa. Todavia, é preciso 

lembrar sempre do desafio do trabalho do historiador da educação 

quando seu recorte temporal está no século XIX, não só pelo restrito 

acesso às fontes já conhecido, mas também pela ainda fragilidade da 

abordagem acerca da formação dos professores de primeiras letras do 

oitocentos. (TEIXEIRA, 2009, p. 4).  
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 Pode-se absorver dessas palavras que ainda são embrionários os trabalhos sobre 

a instrução pública e o exercício da docência no Império. Ela ainda alerta que para um 

pesquisador, quando decide fazer um corte temporal para uma pretensiosa análise, 

devido ao pouco, ou quase nenhum acesso às informações na qual se pretende estudar, 

ou pela ausência ou má conservação de documentos, em especial, as do período 

imperial, muitas são as dificuldades. É preciso que o pesquisador seja bastante perspicaz 

para perceber um mundo mais complexo do que aquele burocraticamente exposto nas 

fontes oficiais nas quais estão o maior acesso àquele cotidiano. 

 Como pesquisador e sabendo da responsabilidade de falar sobre o século XIX, 

terei cautela quando da análise da documentação, pois são muitas as fontes que deram 

subsídios teóricos para realização desse trabalho. São dados que medeiam desde a 

formação dos professores até as formas de admissão, demissão e o cotidiano dos 

mesmos. 

 É possível perceber que desde o princípio da análise até o final da década de 

1840 a rotina escolar na Província da Parahyba do Norte era complicada e nada fácil. 

Eram professores sendo fiscalizados, incluindo a conduta civil e moral dos mesmos 

através do controle exercido sobre esse professorado por parte das autoridades 

provinciais recorrentes na legislação vigente.  

 Tudo isso era calcado na preocupação que os gestores do poder público tiveram 

com a normatização e com a regulamentação do próprio Estado, mas sem esquecer que 

o mesmo visava exercer maior controle sobre a forma de contratação dos professores 

para o serviço público (PINHEIRO, 2008, p. 27). Logo, nos documentos oficiais, os 

gestores procuravam encaminhar uma ordem e determinar o perfil do cotidiano escolar 

que pretendiam implementar. Baseado nesse controle e do uso da legislação da 

instrução pública como base dessa ordenação, será dado seqüência a narrativa desse 

trabalho. 

 No segundo capítulo, procuramos fazer uma contextualização da história da 

Paraíba, tomando como referência as questões políticas, econômicas, regionais e sociais, 

com vistas a um melhor entendimento acerca do período em questão. Isso fará com que 

o leitor se situe no tempo e espaço para uma melhor compreensão das informações e do 

próprio contexto da narrativa. 

 No terceiro capítulo foi possível realizar uma análise da documentação 

pesquisada, a qual abordará o processo educacional entre os períodos de 1834 a 1848, 
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dando destaque a criação de aulas de Primeiras Letras e a profissionalização dos 

professores. A partir dessa proposta, caminharemos com as discussões sobre os atores 

desse processo (professores), dando respostas as questões pontuadas a seguir. Quem 

eram esses professores? Qual a forma de contratação dos mesmos? Onde e como o 

Estado fazia a fiscalização desses professores? Qual a índole dos mesmos? Qual 

clientela era atendida por esses professores e suas obrigações nas aulas que 

ministravam. Tudo isso proporcionado pela análise dos dados e de diálogo com outras 

leituras para uma compreensão mais nítida do professorado paraibano do século XIX. 

 No quarto e último capítulo levantaremos informações mais precisas sobre as 

iniciativas governamentais na área educacional dos Regulamentos Provinciais de 15 e 

20 de janeiro de 1849, pois, aquele prescreveu a criação do Cargo de Diretor Geral, 

fortalecendo assim, a fiscalização do Estado sobre o professor. Além da narrativa do 

próprio cotidiano das aulas dos professores. Esse estudo teórico e documental nos dará 

uma visão das prescrições que anunciavam as mudanças e/ou rupturas do processo 

escolar desde os anos de 1834 até 1849. 

 Por fim, será dada uma ênfase das origens da escola pública na Paraíba e dos 

primeiros professores através das prescrições legais, buscando as origens da Escola 

Moderna com a transição do perfil dos professores do passado e do presente, destacando 

algumas possíveis mudanças e rupturas. Assim como, será abordada a importância da 

profissionalização docente, que, em alguns casos, é classificada como uma 

semiprofissão, em especial, a profissão de professor; como um ofício em vias de 

profissionalização. Isso quer dizer que falta a essa profissão uma base de conhecimentos 

teóricos e procedimentais comuns e uma explicitação dos próprios esquemas e das 

formas de desenvolvê-los e avaliá-los, como ocorre em outras profissões; ou pelo menos 

nas profissões com maior valorização social. Percebe-se que em outras profissões, como 

advocacia, medicina, engenharia, entre outras que há maior “controle de qualidade” na 

formação, estágios supervisionados com grande carga horária prática e controle, código 

de ética e Conselhos que regulam as normas profissionais (a quem se pode recorrer no 

caso de má conduta profissional). Isso, em relação a profissionalização docente é um 

caso a ser estudado. 

  

 

 

http://www.meuartigo.brasilescola.com/educacao/a-profissionalizacao-docente.htm
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Capítulo 02: A época: Brasil e Parahyba entre lutas e conflitos 

 

 

 Para uma tentativa de entendimento de como a instrução primária se encontrava, 

após a independência do Brasil, será estudado, nessa monografia, o período entre os 

anos de 1834 a 1849, considerando, nesse primeiro momento, o contexto histórico da 

incipiente institucionalização da instrução primária e da carreira docente na Parahyba do 

Norte. 

 Em relação ao período objeto, Fausto (2006, p.161) o considera um dos mais 

agitados da história da política do país e também um dos mais importantes. Os anos 

após a independência política do Brasil foram demarcados pelos debates acerca da 

unidade territorial do país, a perspectiva de conceder, ou não, a autonomia das 

províncias, bem como de que forma deveriam ser organizadas as forças armadas 

brasileiras (ANANIAS, SILVA e COSTA, 2009, p. 02). 

 As regências, período em que o país fora governado por outras pessoas em nome 

do imperador, não conseguiram resolver os problemas territoriais e de autonomia. A 

falta de consenso entre as elites demonstrara essa incapacidade. As reformas 

constitucionais, num primeiro momento, em especial, tiveram a intenção de conciliar as 

diversas orientações políticas existentes. O Ato Adicional de 1834 atendera a essa 

necessidade, pois, ao mesmo tempo em que diminuía o poder exercido, em 

representação pela Coroa, proibindo o uso do Poder Moderador e suprimindo o 

Conselho de Estado, continuava designando os presidentes das províncias. 

 A historiografia regional parte dessa premissa para analisar a Província da 

Parahyba do Norte nesse período. Em um artigo sobre a estrutura de poder existente à 

época, Silveira (1999, p. 43) a explica considerando a idéia de nacionalização do poder 

através da atuação das elites agrárias intencionando eliminar as ameaças a voltarem à 

subordinação colonial ou de perderem o mando sobre as demais classes sociais. Nesse 

sentido, aponta a construção do Estado Nacional a partir da garantia de poder das elites 

no território paraibano, articuladas com os proprietários de outras províncias. Manter a 

ordem e preservar a economia agrária de exportação, essa orientação estruturaria a 

máquina política e administrativa da província paraibana.   
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2.1. O contexto histórico do Brasil no início do Império 

 

 Não se pode falar da história de uma nação sem ao menos entender o contexto 

histórico da época e até mesmo fatos que marcaram o período. Diante dessa 

necessidade, faz-se necessário apresentar, mesmo que sucintamente, o processo de 

Independência Brasileiro para, com isso, tentar esclarecer a situação econômica, 

política, social relacionando-a com a educação do Brasil. 

 Um dos grandes episódios que marcam o início do século XIX foi a 

consolidação da Independência do Brasil, a qual alguns afirmar que não foi fácil, mas 

existem críticos que salientam o contrário, que esse processo decorreu de um consenso e 

não de lutas. Há autores que afirmam ainda que a Independência se fez em poucos anos, 

sem grandes desgastes de ordem social e econômica, ou de forma de governo. 

Independente dessas posições, a Independência do Brasil foi um marco que favoreceu a 

Abertura dos Portos e a expansão econômica do Rio de Janeiro, sede da Família Real, 

de Minas Gerais e São Paulo tornando essas províncias, gradativamente, bases da 

economia brasileira da época. 

 Após a independência, como uma das formas de se resolver a instabilidade 

política e econômica, a legislação foi usada para o apaziguamento dos conflitos. 

Iniciaram-se os rumores acerca da aprovação de uma Constituição. Muito se questionou 

sobre formação da Assembléia Constituinte e entre julgamentos e contestações, Dom 

Pedro I dissolve a mesma. 

 Com isso, nascia, em 1824, a primeira Constituição brasileira de cima para 

baixo, imposta pelo Rei à minoria de brancos e mestiços que votava e que se de algum 

modo tinha participação na vida política. Mas, o povo era apenas os brancos e mestiços? 

Não. A Constituição fora feita para esses, não para todos. Sobre isso Fausto (2006) 

ressalta dois pontos que merecem destaques, quais sejam:  

 

Um contingente ponderável da população – os escravos – estavam 

excluídos de seus dispositivos. Deles não se cogita, a não ser 

obliquamente, quando se fala dos libertos. O outro ponto se refere à 

distância entre os princípios e à prática. A Constituição representava 

um avanço, ao organizar os poderes, definir atribuições, garantir 

direitos individuais. O problema é que, sobretudo no campo dos 

direitos, sua aplicação seria muito relativa. Aos direitos se sobrepunha 

a realidade de um país onde mesmo a massa da população livre 

dependia dos grandes proprietários rurais, onde só um pequeno grupo 
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tinha instrução e onde existia uma tradição autoritária. (FAUSTO, 

2006, p. 149). 

 

       

 Com base nessas argumentações podemos observar que os escravos, não eram 

beneficiados com uma Constituição que teria valor nacional. Ou seja, um projeto que 

contemplava apenas os ricos fazendeiros e as pessoas de influência política, sendo 

desprovidos de quaisquer benefícios, incluindo a educação, os demais membros da 

nação. Daí, entender porque o voto, no período era indireto e censitário. Indireto, porque 

os votantes, correspondentes hoje à maioria dos eleitores, votavam em um corpo 

eleitoral, nas chamadas eleições primárias – elegendo os deputados. Censitário, porque 

só podia votar, fazer parte de um colégio eleitoral, ser deputado ou senador quem 

atendesse a alguns requisitos, inclusive de natureza econômica, chamados de “censo”. 

(FAUSTO, 2006, p. 151).  

 A eleição para a Câmara de Deputados, segundo esse mesmo autor, se 

processava da seguinte forma: 

 

Nas eleições primárias, votavam os cidadãos brasileiros, inclusive os 

escravos libertos, mas não podiam votar, entre outros, os menores de 

25 anos, os criados de servir, os eu não tivessem renda anual de pelo 

menos 100 mil-réis provenientes de bens de raízes (imóveis), 

indústria, comércio ou emprego. Os candidatos, por sua vez, só 

podiam ser pessoas que, além de requisitos dos votantes, tivessem 

renda de, no mínimo, 200 mil-réis anuais e não fossem escravos 

libertos. Os escolhidos nessas eleições primárias formavam o corpo 

eleitoral que elegeria os deputados. Para ser candidato nessa segunda 

etapa as exigências aumentavam: além dos requisitos anteriores era 

necessário ser católico e ter uma renda mínima anual de 400 mil-réis. 

Não havia referência expressa às mulheres, mas elas estavam 

excluídas desses direitos políticos pelas normas sociais. (FAUSTO, 

2006, p. 151). 
 

 

 Nesse contexto de desrespeito e exclusão da maioria da população, a 

Constituição ainda vigorou, até o fim do Império, com algumas modificações. 

Modificações essas que continuavam beneficiando os nobres. Tais foram: definiu o 

governo como monárquico, hereditário e constitucional; o império teria uma nobreza, 

mas não uma aristocracia, ou seja, existiriam nobres por títulos concedidos pelo 

imperador, porém esses títulos não seriam hereditários; a religião católica romana como 

sendo religião oficial, permitindo-se apenas o culto particular de outras religiões, sem 

forma alguma exterior de templo. Aproveito para chamar atenção para essas 
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modificações, pois elas serão fundamentais para o entendimento do enredo desse 

trabalho. 

 No império, o país foi dividido em províncias cujos presidentes seriam 

nomeados pelo imperador. Este último assegurava os direitos individuais, entre eles a 

igualdade perante a lei, a liberdade de religião, com restrições já apontadas, e a 

liberdade de pensamento e manifestação. Claro que com ressalvas, pois esses direitos 

foram realmente efetivados no século XX. 

 No ano de 1831, D. Pedro I abdicou do trono e partiu para a Inglaterra, deixando 

D. Pedro II, ainda menino, como imperador do Brasil. Como este não poderia assumir o 

trono inicia-se o período regencial, o qual o país foi regido por figuras políticas em 

nome do imperador até que ele chegasse a maioridade antecipada em 1840. Durante o 

período regencial esteve em jogo a unidade territorial do Brasil, a 

centralização/descentralização do poder, o grau de autonomia das províncias e da 

organização das Forças Armadas. 

 É nesse cenário de conflitos que o povo brasileiro, ora insatisfeito com as 

dificuldades da vida cotidiana, ora com as incertezas da estrutura e organização política, 

inicia, a partir dos anos 1830, uma série de revoltas, tendo como protagonistas as tropas 

e o povo.  

 Dessas revoltas, muitas aconteceram nas regiões do Norte e Nordeste do país, a 

exemplo da Guerra dos Cabanos – em Pernambuco, entre 1832 e 1835, a qual fora 

formada por proprietários, trabalhadores do campo, índios, escravos e, alguns senhores 

de engenho. Estes lutavam pelo retorno do imperador e pelos esclarecimentos das 

mudanças que aconteciam fora da realidade de seu povo.  

 Após o Ato Adicional de 1834, considerado com divisor de água por alguns 

estudiosos da época, ocorreram outros movimentos que tinha como queixa principal a 

centralização monárquica, como foi, por exemplo, a Cabanagem, no Pará (1835-1840), 

a Sabinada, na Bahia (1837-1838), a Balaiada, no Maranhão (1838-1840) e a 

Farroupilha, no Rio Grande do Sul (1836-1845). 

 Já no Segundo Reinado, com D. Pedro II assumindo o trono, eclodiu em 

Pernambuco, a Revolução Praieira (1848) que tinha como queixas principais, a perda do 

controle da Província para os conservadores e a proscrição do Poder Moderador, a 

expulsão dos portugueses, a nacionalização do comércio a varejo e a defesa do voto 

para todos os brasileiros, com algumas restrições, como idade mínima para votar e ser 
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votado, mas sem exigência mínima de renda. Esta foi a última das rebeliões provinciais. 

  

2.2. Espaço paraibano - situação econômica, política e social 

 

A Parahyba, no período imperial, encontrava-se com o espaço 

definido. Ou seja, suas diversas regiões já operavam em termos 

econômicos. A produção de alimentos como feijão, milho, fava, batata 

e jerimum, com base na mão-de-obra livre, constituiu a essência da 

primitiva economia agrestina. Atrás da serra da Borborema, até a 

fronteira com o Ceará, encontrava-se a maior parte do território 

paraibano, localizado no semi-árido. Este compreende o Cariri e o 

Sertão, como palco dos acontecimentos das ultimas décadas do século 

XVIII e primeira metade do século XIX. Daí resultou a chamada 

economia algodoeiro-pecuária, fundamentada no gado dos currais, a 

que logo se ligaria o algodão, empurrado para os mercados 

internacionais, desde a Segunda Guerra de Independência dos Estados 

Unidos (1811/12). Nessa região, também se planta(va)m gêneros de 

subsistência nas vasantes, ocorrência mais possível nos vales dos rios 

do Peixe e Piranhas que no Cariri. Nesse, o clima excessivamente seco 

e solo árido propiciaram o gado pé-duro, pouco arroubado e de longos 

chifres. Em contraposição aos engenhos do litoral, a fazenda tornou-se 

o eixo da vida social sertanejo-caririzeira. (MELLO, 1997, p.97). 

 

 A cidade da Parahyba do Norte [capital da província], nesse período, situava-se 

na zona da mata ou do litoral, assinalada por rios de penetração para o interior, como o 

Paraíba e Mamanguape, nucleava plantações e engenhos de cana-de-açúcar. Outros 

cursos d’água como afluentes do Paraíba e os de nome Camaratuba e Gramame, 

também exerciam essa função. (MELLO, 1997, p. 97). Nesse período, a província 

estava iniciando um processo de mudanças com as obras contra as secas, e as regiões, 

que a compunham, encontravam-se pouco articuladas e praticamente separadas umas 

das outras. A capital da Província estava quase que inteiramente ligada a de 

Pernambuco e Rio Grande do Norte. Nesse contexto, a seca também prejudicava a 

educação, pois encontramos na documentação analisada a existência dessa 

problemática, tal qual, 

 

Tendo nesta data ordenado ao Professor interino de 1ªs Letras de 

Vm de S. João Félix Jozé Pereira a suspensão de seu exercício, e 

do vencimento, visto ser-lhe dificultoso a continuação em 

conseqüência da grande seca que tem sofrido aquela Vila 

conforme me representa devendo continuar o mesmo exercício e 

perceber os vencimentos logo que cessar a seca e a ____ 

concurso de peso ( PARAHYBA, Província da. Documentos 

Diversos, Caixa 23, 2008).      
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 No ano de 1845 um professor teria tido seus ordenados suspensos por causa da 

seca. Como uma medida de fiscalização, visto que o professor não estava 

desempenhando suas atribuições, de imediato, o Inspetor da Administração de Rendas 

Provinciais prescreve ao encarregado dessa ordem e suspende os rendimentos do 

professor. Daí pode-se considerar que o professor, a todo o momento estava sofrendo 

com qualquer tipo de perseguição, indo desde sua conduta, como veremos 

posteriormente, até o desenvolvimento do seu trabalho.  

 Dentre outros problemas desse período, o Império na Paraíba estava, assim como 

no Brasil, efervescente com tantas lutas e revoltas acontecendo.  Lutas políticas e 

sociais de um povo insatisfeito com o desenrolar da história foram tomando espaço, 

principalmente nas questões ligadas ao açúcar que perdera posição nos mercados 

internacionais. A agricultura estava passando por dificuldades porque as novas técnicas 

agrícolas estreitavam o mercado de trabalho, fazendo aumentar o desemprego e os 

saques no território paraibano. 

 O contexto pelo qual o Brasil alcançou a Independência em 1822, daí o período 

transitório para a Maioridade e o Segundo Reinado, em 1840, a Regência, de 1831 a 

1840, tornou-se ainda mais complicado porque, em declínio econômico, o Nordeste, 

perdendo espaço político fazia-se sensível a tensões sociais, mobilizando as camadas 

mais humildes da população. No plano social, as classes dominantes, constituídas dos 

grandes proprietários e representantes do comércio exportador, não desejavam perder o 

controle da situação, pois o centralismo, capaz de agregar as províncias, legitimaria 

economicamente a grande propriedade latifundiária, voltada para o comércio de 

exportação. Com isso, o trono também se encarregaria de, pela manutenção da ordem 

escravista, reprimir, interna e socialmente, as camadas mais humildes.   

 Na política, a Província paraibana estava passando por muitas atribulações. Na 

época, governada por Felipe Nery, a Parahyba do Norte teve papel importante na 

aprovação da Carta Magna de 1824. Quando Nery pleiteou que as Câmaras aprovassem 

a Carta Magna, cinco das nove vilas em que se dividia a província – Vila Nova da 

Rainha (Campina Grande), Pilar, Brejo de Areia, Monte-Mor (Mamanguape) e São João 

do Cariri – recusaram-se a fazê-lo. Apenas o Conde e Alhandra formaram com o 

governo. (MELLO, 1997, p. 105). Muitas outras províncias foram se opondo em assinar 

a Carta e travaram batalhas, como é o caso de Areia que fez junção com os 

pernambucanos. 
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 À época, a Paraíba tinha seus presidentes indicados pelo Imperador, possuía as 

Assembléias Provinciais e voto censitário, por meio do qual para se tornar cidadão com 

direito a voto, o indivíduo teria de dispor de renda mínima mensal. No plano de 

ordenação pública, as polícias militares na Paraíba e em outras províncias, em 1832, 

substituíram as guardas municipais, que fora criada, em 1831, pelo então ministro da 

justiça Diogo Antônio Feijó, da Guarda Nacional.  

 Numa situação de incertezas, revoltas e lutas de ordem econômica, política e 

social a Paraíba escrevia sua história, frente a um cenário nacional de agitações e 

transições de todas as ordens. 
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Capítulo 03. A organização da Instrução Pública na Legislação e nos documentos do 

período 

 

  

1. Aulas de Primeiras Letras e/ou escolas de Primeiras Letras: uma breve explanação da 

situação escolar 

 

 Com a instalação da Assembléia Legislativa na Paraíba foi criado um espaço 

para debates e promulgações da legislação provincial. Local que seria também palco da 

recente e embrionária ordenação legal para a instrução pública, intencionando não só a 

criação das aulas de primeiras letras, mas concebendo a mesma como parte importante 

do projeto de constituição da ordem e da nacionalidade (ANANIAS, 2008, p. 4). 

 Para tanto, a documentação analisada desse período demonstra uma intensa 

atividade legal para a instituição da instrução pública na Paraíba, na qual fora 

encontrados diversos registros que indicavam a atuação do Estado provincial como 

órgão fiscalizador tanto do cotidiano das aulas quanto dos seus protagonistas.  

 A mesma documentação evidencia a importância desse mecanismo oficial na 

construção do que, paulatinamente, viria a ser a escola pública contemporânea. São 

inúmeras as leis que dizem respeito à organização da instrução pública que cria, 

remove, fecha e abre escolas, leis que determinam as matérias e os métodos de ensino, a 

forma de inspeção das aulas, a caixa escolar; os materiais didáticos, os recursos 

financeiros, a proibição dos escravos freqüentarem as aulas. 

 Na documentação pesquisada do período imperial, encontramos indicações sobre 

a existência de 17 cadeiras de primeiras letras distribuídas entre as diversas regiões da 

Província como São José, Vila Nova de Souza, Catolé do Rocha, Pombal, Misericórdia, 

Piancó, Santa Luzia, Patos, Congo, São João da Boa Vista, Campina Grande e também 

na região litorânea, incluindo a capital da província, a cidade da Parahyba. 

 

QUADRO I - CRIAÇÃO DE CADEIRAS 

 

LEI ARTIGO DESCRIÇÃO 

Nº. 116 – de 19 de maio de 

1835 

Nº. 7 – de 14 de março de 

1836 

1° Criação de aulas de primeiras 

letras nas povoações de São 

José, da vila Nova de Souza, 

Catolé do Rocha, da de 

Pombal, Misericórdia, da de 
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Nº. 13 – de 25 de junho de 

1846 

Nº. 4 – de 1º junho de 1847 

Nº. 4 – de 22 de setembro de 

1848 

Nº. 11 – de 2 de outubro de 

1848 

Nº. 7 – de 22 de setembro de 

1849 

Piancó, Santa Luzia, da de 

Patos, Congo, da de S. João e 

de Boa Vista, da de Campina 

Grande e de Latim nas vilas 

Nova de Souza, Pombal, 

Brejo de Areia, Campina 

Grande, Mamanguape e Pilar. 

DOCUMENTOS DIVERSOS 

 

CAIXA 

 

ANO 

 

DESCRIÇÃO 

11 

 

 

 

18 

1837 

1840 

 

 

4 e 7 de fev. de 1840 

 

A existência de 17 cadeiras 

de primeiras letras situadas 

em: Vila de Pilar, Cidade 

Baixa, Serra de Teixeira, 

Freguesia de Patos, 

Varadouro, Pombal, 

Mamanguape, Misericórdia, 

Tambaú, Campina Grande, 

Souza e Areia. 

Fontes: CURY; PINHEIRO, 2004; PARAHYBA DO NORTE. Província da. CAIXAS 11; 18, 1837 e 1840.  

 

 Essas informações são condizentes com a legislação que prescrevia a criação de 

aulas/ cadeiras em todas as Vilas, Povoados e Cidades, no entanto não foi possível 

relacionarmos essas criações com o número da população livre da Província para termos 

uma noção da proporcionalidade desses espaços com as pessoas em idade escolar. A 

bibliografia apresenta essas informações de forma, também, genérica e diversificada. 

Mello (1996, p. 35), ao falar do período imperial assim retrata a situação da instrução 

pública “A Paraíba não era, entretanto, das mais sofredoras, nesse particular. De 

qualquer modo, tínhamos algumas aulas que representavam qualquer coisa de 

auspicioso. Outras províncias, menos felizes, viram chegar o Império, sem possuírem 

escola sequer”. 

 As pesquisas mais recentes em história da educação da Paraíba questionam essa 

visão acima. Pinheiro (2002, p. 20), afirma que “Não há notícias, contudo, de que as 

referidas aulas tenham sido todas providas com professores e que tenha ocorrido 

melhoria da qualificação e remuneração do professorado.” No entanto afirma que em 

1843 havia 20 escolas de primeiras letras na Província. A impossibilidade da precisão 

em retratar essa situação se agrava quando consideramos as aulas suprimidas e 

restauradas. 
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QUADRO II – CADEIRAS RESTAURADAS 

LEI ARTIGO DESCRIÇÃO 

Nº. 13 – de 25 de junho de 

1846 

Nº. 4 – de 1º junho de 1847 

 

1º 

Cadeiras restauradas nas 

cidades se Santa Rita, 

Itabaiana, Pilar.  

DOCUMENTOS DIVERSOS 

CAIXA ANO DESCRIÇÃO 

19 1841 Cadeira restaurada na cidade 

de Areia 

Fontes: CURY; PINHEIRO, 2004; PARAHYBA DO NORTE. Província da. CAIXA 19, 1841. 

 

QUADRO III – CADEIRAS SUPRIMIDAS 

 

LEI ARTIGO DESCRIÇÃO 

Nº. 12 – de 20 de junho de 

1846 

 

1º 

Cadeiras suprimidas nos 

municípios do Conde, no 

Município desta cidade 

(Capital), da Serra da Raiz, 

no Município de Gorabira 

(atual Guarabira), e a do 

Coité (Cuité) de Bananeiras. 

DOCUMENTOS DIVERSOS 

CAIXA ANO DESCRIÇÃO 

19 1841 

 

Esta cadeira foi suprimida na 

cidade de areia. 

Fontes: CURY; PINHEIRO, 2004; PARAHYBA DO NORTE. Província da. CAIXA 19, 1841. 

 

 Várias foram as aulas fechadas e posteriormente restauradas, mas por diversas 

vezes encontramos a criação de uma aula já existente sem a indicação prévia de 

fechamento e/ou posterior abertura dessa mesma aula.  Dessa forma, os números 

apresentados terão o caráter da aproximação e indicação, provisória, de possíveis 

espaços de escolarização existentes à época. 

 Segundo a Lei de nº 116 – de 19 de maio de 1835 e a de nº 11 – de 2 de Outubro 

de 1848 as aulas estavam localizadas na capital e nos povoados. Já nas Caixas 14 e 15 
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dos Documentos Diversos, nos anos de 1835 e 1848 as aulas estavam localizadas em 

vilas, povoados e cidades. 

 Em relação aos métodos adotados a documentação indicou uma precisão mais 

significativa. Na Província fazia-se uso do método vulgar, do método mútuo e do 

método simultâneo. 

 

QUADRO IV – MÉTODO DE ENSINO 

 

LEI ARTIGO DESCRIÇÃO 

Nº. 7 – de 14 de março de 

1836. 

Regulamento - de 20 de 

janeiro de 1849. 

7° 

 

 

Os métodos de ensino das 

aulas eram o vulgar e 

simultâneo. 

DOCUMENTOS DIVERSOS 

CAIXA ANO DESCRIÇÃO 

16 1838 O método de ensino das aulas 

era o vulgar
1
. 

Indicação do uso do ensino 

mútuo. 

Fontes: CURY; PINHEIRO, 2004; PARAHYBA DO NORTE. Província da. CAIXA 16, 1838. 

 

 Essa co-existência de metodologias retratava o momento de construção da escola 

pública no Brasil e na Paraíba. Nessa tentativa de se constituir uma escola adequada à 

realidade em transformação, os debates, acerca do melhor método a ser utilizado, eram 

comuns à época. Dessa forma, encontramos defesas e críticas de cada um deles, de 

acordo com os interesses e concepções de cada legislador e/ou governante, e professor. 

 O método mútuo também chamado de monitorial ou lancasteriano fora “adotado 

na Europa e depois no Brasil em 15 de outubro de 1827 por decreto imperial, teria sido 

introduzido para resolver os problemas trazidos pelo método individual, inspirado pela 

instrução doméstica” (CURY, 2006, p. 49). Nessa acepção da transição, ao método 

vulgar era proposto o ensino mútuo. 

 Para Lesage (1999, p. 11), 

                                                           
1
 A terminologia “Vulgar” para designação do tipo de aulas apareceu sem nenhuma explicação; o 

entendemos, provisoriamente, como o ensino comum, sem prescrição prévia de uma metodologia 

específica. 
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Enquanto, nos métodos individual ou simultâneo, o agente de ensino é 

o professor, no método mútuo, é o aluno que é investido dessa função: 

O princípio fundamental deste método consiste...na reciprocidade de 

ensino entre os alunos, o mais capaz servindo de professor àquele que 

é menos capaz[...]. (LESAGE,1999, p. 11).  

 

 Esse último, motivo de muitas críticas por parte dos legisladores, governantes e 

professores, permaneceria em conjunto com o método simultâneo que se apresentava “a 

grupos de alunos reunidos em função da matéria a ser estudada. O ensino dado pelo 

professor não se dirige mais a um único aluno, como no individual, mas pode atender a 

cinqüenta ou sessenta alunos ao mesmo tempo” (LESAGE, 1999, p.10).  

Essa combinação, já anunciada, caracterizar-se-á a combinação do método 

individual com o método mútuo não só como a utilização do método misto, mas 

analisar-se-á esse período como transitório entre a escola doméstica e a escola 

considerada moderna. Essa última, baseada numa ação sistematizada e conjunta do 

professor em relação ao coletivo dos alunos, era o fundamento do método simultâneo, a 

partir de 1849, prescrito oficialmente para a Província. 

Nos materiais didáticos adotados também percebemos a existência dessa 

metodologia mista. Em conjunto com “chapas” para alfabeto, cadernos “em oitava”, 

taboada, encontramos indicações do uso de “valores de moeda” e da “divisão de pesos e 

medidas”, essa última considerada a mais moderna forma de quantificação e medição 

adotada pelo Império brasileiro. Os utensílios também apresentavam essa miscelânea: 

bancos, lousas, carteiras, cadeiras se misturavam aos tornos para chapear e a 

semicírculos com ponteiro, considerado um instrumental básico para o ensino de 

geometria. Seguem as leis, artigos e as descrições acerca dos materiais didáticos e dos 

utensílios para as aulas. 

 

QUADRO V – MATERIAIS DIDÁTICOS 

 

LEI ARTIGO DESCRIÇÃO 

Nº. 23 – de 21 de novembro 

de 1840 

Regulamento - de 20 de 

janeiro de 1849 

 

2º-§ 2º 

12º 

Aqui nestes artigos vemos a 

referencia aos compêndios, 

livros, cadernos e os 

traslados.  

DOCUMENTOS DIVERSOS 
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CAIXA ANO DESCRIÇÃO 

12 1835 Letra de chapa com o alfabeto 

maiúsculo e outros tantos 

com do minúsculo; 

Vinte Sentença de Moraes; 

Alguns cadernos em oitavo 

com o alfabeto maiúsculo e 

minúsculo; 

Taboada, valores das moedas, 

divisão dos pesos e medidas. 

Fontes: CURY; PINHEIRO, 2004; PARAHYBA DO NORTE. Província da. CAIXA 12, 1835. 

 

QUADRO VI – UTENSÍLIOS PARA AS AULAS 

 

CAIXA ANO DESCRIÇÃO 

 

11 

 

1834 

8 classes 

8bancos 

8louzas 

1carteira 

1 taboa de operações 

aritmética 

4 ( moedas) ? 

7 (telégrafos)? 

Cadeira de professor 

Tornos para chapear 

8 semicírculos com ponteiros. 

Fonte: CURY, PINHEIRO, 2004. 

 

O controle feito pelos livros de matrícula que deveriam registrar a filiação, a 

idade e a origem dos alunos combinavam com a normalização das férias, feriados e dias 

de recesso escolar. No Natal, na Páscoa, nos três dias de entrudo, nos dias santos, 

natalício do imperador, aniversário da independência, juramento da Constituição e na 

abertura da Assembléia Legislativa, além das férias de final e começo de ano, as salas 

de aulas permaneciam fechadas em cumprimento da legislação da instrução pública 

primária. 

A Lei 20 de 6 de maio de 1837, no Artigo 21º determinava o período de férias 

das aulas. As férias natalinas iniciavam em 7 de dezembro até 15 de janeiro e o da 

Páscoa, que principiaria de Domingo de Ramos, até quarta-feira depois do Domingo de 

Páscoa. Além desses, eram feriados os três dias de Entrudo até a quarta-feira cinza, 
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inclusive, os dias santos, os dias de festa nacional e o dia da Abertura da Assembléia 

Legislativa Provincial. Podemos constatar que essas datas estavam inteiramente 

interligadas a Igreja e ao Estado, demonstrando assim, o poderio dessas duas 

repartições. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. 1837, p. 19). 

Essa orientação encontrada na documentação corrobora a nossa hipótese da 

existência de ações por parte do Governo Provincial na tentativa de construção, 

paulatina, da escola pública. Nessa construção, a legislação para a instrução pública 

primária fora entendida não só como mediadora da constituição daquela que viria a ser a 

escola pública contemporânea, mas também, como conformadora da estrutura jurídica 

para o nascente Estado Nacional.  

 

3.1  Os docentes da Província da Parahyba do Norte: algumas considerações prováveis 

de suas origens no período oitocentista 

 

 Os docentes da época deveriam ser pessoas que tivessem conhecimentos básicos 

para o ensino das cadeiras de Primeiras Letras. Ou seja, a formação, de acordo com a 

legislação estudada e analisada, não era algo rigoroso para se exercer a docência. O que 

ainda nos chama atenção é que mesmo com algumas informações encontradas nos 

documentos, não se define, claramente, que tipo de formação se fazia necessário para 

que esses docentes ministrassem as aulas de Primeiras Letras na Província da Parahyba 

do Norte. Exigiam-se pré-requisitos e conhecimentos sobre algumas áreas de 

conhecimento, mas um tipo de formação específica não. 

 Com a ausência de uma política que determinasse exatamente o que se fazia 

necessário para uma pessoa exercer o cargo de professor, o Estado Imperial criou uma 

política de admissão desses docentes que visava atender aos interesses do próprio 

governo e os da sociedade. Para tanto afirmava que esses professores deveriam, em 

alguns casos, fazer uso do ensino vulgar e exigia de acordo com a Lei nº 116 – de 19 de 

maio de 1835 que fazia referência ao ensino, e a Lei nº 20 – de 6 de maio de 1837, Art. 

6º que determinava que os professores seriam examinados e obrigados a ensinar as 

matérias seguintes:  

 

Ler, escrever, as quatro operações de aritmética prática, de quebrados 

decimais, proporções, as noções mais gerais de geometria prática, 

[sem demonstrações], gramática da Língua Nacional, os princípios de 

moral cristã e da doutrina da religião Católica Apostólica Romana, 
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proporcionada a compreensão dos meninos. Para a leitura dos alunos 

serão proferidas as constituições do Império O Resumo de História do 

Brasil, e o opúsculo – Palavras de um Crente. (PARAHYBA, 

Província da. Lei 6 de Maio de 1847, 2004).   
 

 O Artigo 7º da mesma Lei definia que igualmente aplicável às professoras eram 

incluídas as noções de geometria, eliminadas as noções de geometria nas quatro 

operações. Além dessa diferenciação em destaque, as professoras ainda seriam 

obrigadas a ensinar também as prendas domésticas que diziam respeito à economia 

domestica. Para o exame das professoras, o Presidente da Província, além de 

examinadores para as matérias declaradas, convidava uma ou duas matronas peritas em 

prendas domésticas para avaliar o desempenho dessas, aprovando ou não seu 

desenvolvimento. 

 O papel da instrução na época imperial era de difusora e incentivadora da moral 

e dos bons costumes. Com isso, o Estado relatava as denúncias contra alguns 

professores e encaminhavam ao Presidente da Província. Mas como forma de 

inspecionar as aulas, a Câmara Municipal era a responsável pela fiscalização do Estado, 

que acompanhava algumas exigências para atuar no cargo de professor. Muitas delas 

encontradas nos Documentos Diversos que descrevia: 

 

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 a entregar, falta de respeito as 

autoridades constituídas, e não convindo a esta câmara 

semelhante emprego tão precioso a Moral Pública e a 

tranqüilidade vai rogar a Vossa Excelência a sua suspensão e 

substituir outro de melhor moralidade e conduta. (PARAHYBA 

DO NORTE, Província da. Documentos Diversos, caixa 10, 2008).  

   

 Essa discussão era ainda associada ao desprezível estado em que se encontravam 

as aulas existentes à época. Em 1834, os mesmos documentos visibilizavam essa 

situação. A aula de primeiras letras da cidade do Brejo de Areia fora analisada a partir 

dessa justificativa. O professor fora oficialmente apresentado com “desleixado” e não 

cumpridor das suas obrigações com o ensino. As argumentações acusavam o professor 

de divertir-se em passeios denominados ilícitos pela Câmara. (PARAHYBA DO 
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NORTE. Província da. Documentos Diversos, Caixa 11, 2008). Podemos observar que 

no documento acima citado, fora atribuído ao professor o decadente estado no qual se 

encontrava a aula de primeiras letras daquela região. 

 Através dessa atitude da Câmara, a culpa do fracasso dos alunos era transferida 

da quase inexistente organização estatal para o professor, trazendo até fatos da sua vida 

particular ao conhecimento do Presidente da Província. Essas reclamações do não 

cumprimento de alguns professores com as obrigações dos seus deveres eram 

reafirmadas pela Câmara devido ao não ensino de todas as matérias que os mesmos se 

comprometiam a ensinar, desobedecendo assim a legislação vigente. (PARAHYBA DO 

NOTE, Província da. Documentos Diversos, Caixa 11, 2008). 

 No ano de 1836 encontramos dados de uma professora que fora examinada e 

julgada pela Câmara da Vila de Brejo de Areia para exercer o emprego na cadeira de 

primeiras letras desta vila. A professora foi considerada aprovada após exame pela 

Câmara e pelo Presidente da Província, porém não encontramos quais matérias ou 

procedimentos foram utilizados para ela ser considerada apta ao exercício do emprego. 

(PARAHYBA, Província da. Documentos Diversos, Caixa, 13, 2008).  

 Assim, como afirma Teixeira (2009), o docente deveria ter “amor pela instrução 

da mocidade e o patriotismo” auxiliando na construção de uma imagem positiva e 

integrada do império brasileiro. Mas, na visão do Estado, considerando a fiscalização da 

conduta dos professores, não ocorria o prescrito, comprometendo, dessa forma, a 

proposta estatal de formar o alunado para o respeito à Pátria e para uma educação 

calcada na obediência. 

 

3.2 A Ordem e a fiscalização do Estado sobre a Instrução Pública Primária: origens da 

carreira docente 

 

 A fiscalização do Estado era acompanhada de algumas exigências para atuar no 

cargo de professor, que somente fora encontrada na legislação consultada a partir do ano 

de 1835, na Lei nº 116, de 19 de maio desse mesmo ano, que ao criar cadeiras de 

primeiras letras, como já citado anteriormente, estabelece os concursos públicos, as 

obrigações dos professores e alunos, as aposentadorias, jubilações e ordenados. A 

normalização dos salários dos professores ocorreu, anteriormente, na 1ª Lei Geral da 

Instrução Pública de 12 de outubro de 1827, pré determinando a conduta a ser cumprida 
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pelo professor. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. Documentos Diversos, Caixa 

10, 2008). Essa fiscalização, conforme indicação documental, passava, não só pelo 

controle das aulas, mas, também, pelo acompanhamento da vida privada do professor, 

considerada base para a incipiente atuação profissional 

 Numa possível tentativa de resolução dos problemas com os não cumprimentos 

das obrigações de alguns professores, em novembro de 1834 fora nomeada uma 

Comissão composta por “cidadãos que mais entenderem da matéria”, em referência à 

instrução pública, e que mais interesses mostrassem em ver progredir a instrução, 

considerada uma forte arma contra a ignorância da população. Mas, essa Comissão, que 

expôs o resultado de seus trabalhos, fora barrada pela Fazenda Nacional por motivos 

como: a Fazenda Nacional não achou útil à instrução o resultado dos trabalhos da 

Comissão e o orçamento para aplicação dos trabalhos. Contudo, leis continuavam a ser 

criadas e aprovadas para a criação de cadeiras e ordenado de professores pelos 

presidentes da Província. 

 No que diz respeito à acumulação de ordenados, encontramos na documentação 

um requerimento de um professor substituto endereçado ao Presidente da Província 

pedindo ordenado igual à de um professor de cadeiras do 1º ano. Porém, a Lei 

Provincial de 18 de abril de 1835 proibia a acumulação de dois ou mais ordenados em 

um mesmo sujeito, não implicando a idéia de conceder ao substituto do vencimento de 

ordenado do professor responsável pela aula durante o impedimento deste pela 

Assembléia Provincial. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. Documentos 

Diversos, Caixa 12, 2008). 

 No ano de 1837 com a Lei de nº 20 – de 6 de Maio de 1837, nos seus Artigos 1º, 

2º e 3º que a legislação da instrução pública da Parahyba do Norte determinava as 

exigências da Província para a ocupação do cargo de professor nesta cidade. Nesses 

artigos encontramos, de acordo com a legislação da época, pré requisitos para os 

opositores que quisessem concorrer a uma vaga no cargo de professor. Estava prescrito 

na legislação que primeiro eram lançados os Editais pelo Presidente da Província. Logo, 

os inscritos tinham que obedecer aos critérios exigidos para habilitação no cargo. Eis, as 

exigências: 
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QUADRO VII – CONCURSO PÚBLICO 

 Fonte: CURY; PINHEIRO, 2004. 

 

 Um dos pré-requisitos dizia que as aulas de primeiras letras deveriam ser 

providas por exames públicos perante o Presidente da Província, precedendo editais em 

todos os municípios pelo menos sessenta dias antes do dia marcado para o concurso. 

 Depois de terminado o prazo marcado, o Presidente da Província assegurava o 

dia do concurso e nomeava duas pessoas inteligentes nas matérias de exame, ou 

professores, para examinar os opositores. Havendo dois ou mais opositores, a mesma 

cadeira destinada (no caso de igual capacidade) o casado ao solteiro, o domiciliário do 

lugar ao que não for. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. Lei de 6 de Maio de 

1837, 2004). 

LEI / ANO ARTIGO DISSERTAÇÃO 

20 – DE 6 DE MAIO 

DE 1837 

 

1º As aulas de primeiras letras serão providas por 

exames públicos perante o Presidente da 

Província, precedendo Editais em todos os 

Municípios pelo menos sessenta dias antes do dia 

marcado para o Concurso. A disposição deste 

artigo não prejudica o disposto no artigo 2o da 

Resolução da Assembléia Geral de 20 de Junho 

de 1834. 

 2º Dentro do dito prazo os opositores se habilitarão 

perante o Presidente da Província, com 

documentos que provem: 1º terem de vinte e um 

anos de idade para cima, sendo casados, e de 

vinte e cinco se forem solteiros: 2º acharem-se no 

gozo de seus direitos políticos e civis; 

apresentando folha corrida: 3º terem regularidade 

de conduta tanto civil, como moral; a prova desta 

última circunstância será por atestado da Câmara 

Municipal e do pároco, a cujo termo, e freguesia 

pertencer o opositor. 

 3º Terminado o prazo marcado, o Presidente da 

Província assegurará o dia do concurso; 

nomeando para examinar os opositores a dois 

professores ou duas pessoas inteligentes nas 

matérias de exame; havendo dois ou mais 

opositores a uma mesma cadeira será preferido 

[no caso de igual capacidade] o casado ao 

solteiro, o domiciliário do lugar ao que não for: 

isto mesmo será observado com as opositoras às 

cadeiras de meninas. 
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 Os professores da época recebiam ordenados diferenciados, ou seja, em algumas 

cidades e vilas os professores recebiam um determinado valor anual que era 

diferenciado, de acordo com o tipo de aulas o mesmo ensinasse. E se ainda ensinasse 

uma língua estrangeira, a exemplo do Latim e/ou francês, o mesmo receberia 

gratificações. Além disso, esses professores somente poderiam cobrar os seus 

ordenados, caso comprovassem atestação de freqüência de seus alunos ao respectivo 

Juiz de Paz e provado junto a Câmara Municipal. A não comprovação desse número de 

alunos acarretava o não pagamento dos ordenados. (PARAHYBA DO NORTE, 

Província da. Lei de 19 de Maio de 1835, 2004). 

 

QUADRO VIII – ORDENADO DOS PROFESSORES 

 

LEI / ANO ARTIGO DISSERTAÇÃO 

116 – 19 DE MAIO DE 1835 1º Os professores daquelas
2
 

terão ordenados anual de 

300$000 e os destas o de 

400§000 e mais uma 

gratificação de 100$000 se 

ensinarem francês. 

Fonte: CURY; PINHEIRO, 2004. 

 

QUADRO IX – COMPROVAÇÃO PARA RECEBIMENTO DE ORDENADO 

 

LEI / ANO ARTIGO DISSERTAÇÃO 

116 – DE 19 DE MAIO DE 

1835 

5º Um ano depois da primeira 

abertura das aulas criadas por 

esta lei; nenhum dos seus 

professores poderá receber o 

seu ordenado sem que prove 

ter ao menos 20 alunos 

matriculados e em exercício 

em sala de aula, se ela for de 

primeiras letras, 12 sendo de 

latim e 6 de francês. 

Fonte: CURY; PINHEIRO, 2004. 

 

                                                           
2
  Esse termo está fazendo referência ao texto inicial do mesmo artigo.  “Ficam criadas aulas de primeiras 

letras nas povoações de São José, da Vila Nova de Souza, Catolé do Rocha, da de Pombal, Misericórdia, 

da de Piancó, Santa Luzia, da de Patos, Congo, da de S. João e Boa Vista, da de Campina Grande e de 

Latim nas vilas Nova de Souza, Pombal, Brejo de Areia, Campina Grande, Mamanguape e Pilar. (CURY; 

PINHEIRO, 2004, p. 15).  
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 Ainda, quanto ao ordenado a mesma lei, em seu Artigo 4º, determinava que os 

professores e professoras receberiam os que por “Lei lhes for marcado” e poderiam ser 

jubilados pelo Presidente com o ordenado por inteiro havendo ensinado pelo menos 25 

(vinte e cinco anos) completos e não interrompidos os que antes completo o dito prazo 

tiverem impedimento físico que os inabilite para ensinar, poderiam ser jubilados com 

um ordenado proporcional do tempo que tivessem. No Artigo 5º da mesma lei o 

Presidente da Província ainda poderia conceder aos professores licença para 

permutarem as suas cadeiras, ou seja, os magistrados que solicitassem a troca de uma 

cadeira por outra poderia ser atendido. 

 Num dos documentos encontrados, constatamos, no dia 25 de janeiro de 1837, a 

presença dos professores reclamando seus direitos. Um professor de primeiras letras da 

Cidade Baixa demonstrava inquietação em relação ao seu ordenado e elaborou um 

requerimento à Comissão da Fazenda pedindo aumento salarial, solicitação essa, que 

não foi atendida rapidamente, passou por várias sessões na Câmara para ser efetivada 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. Documentos Diversos, Caixa 13, 2008). 

 Algumas obrigações dos professores e professoras da época estavam 

relacionadas ao cotidiano desses com os alunos. Na Lei de nº 20 de 6 de maio de 1837 

aponta no Artigo 12º cinco parágrafos que as determinam. Quais sejam: 1º§ - Tratar aos 

seus discípulos com docilidade e prudência; 2º§ - Fazer guardar entre eles uma 

recíproca amizade banindo de suas respectivas aulas os apelidos chulos e toda a idéia de 

rivalidades, a menos que não seja aquela que nasce da emulação do estado; 3º§ - 

Remeter ao Presidente da Província todos os anos, e em um tempo pelo mesmo mercado 

um mapa dos alunos, em que mostrem com clareza o grau de adiantamento de cada um 

deles; 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
3
; usando, porém, deste castigo com a necessária 

moderação, e em proporção a idade dos alunos [...]; 5º§ - Instruírem convenientemente 

os seus alunos nas obrigações contidas nos presentes Estatutos. (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. Lei de 6 de Maio de 1837, 2004). 

                                                           
3
 A quantidade de palmatoadas poderia exceder o limite diário dependendo dos argumentos dos alunos 

que chegassem atrasados nas aulas. O professor ou professora poderia estabelecer, uma vez por semana, 

ou em desafios de uns com outros, as palmatoadas entre os próprios alunos até o número de doze, cada 

dia.  
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 Em relação ao local das aulas, o Artigo 9º da Lei nº 20 de 6 de maio de 1837 

trazia, 

 

Tanto os professores, como as professoras de fora da cidade, além do 

ordenado, que vencerem, receberão aluguel das casas em que derem 

aula; perceberão, porém, a metade se habitarem a mesma casa, o que 

tudo constará ao Presidente da Província oficialmente, e da maneira 

que o mesmo, sobre este objeto detalhar A disposição deste artigo só 

terá lugar onde não houver Edifício Público, que possa para isto ser 

aplicado. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Lei de 6 de Maio 

de 1837, 2004). 

 

 Para esse aluguéis serem pagos, todas as informações deveriam ser apresentadas 

oficialmente ao Presidente da Província. Vale salientar sobre a disposição deste artigo 

que somente seria aplicado em lugar onde não houvesse edifício público disponível para 

a realização das aulas. 

 Na cogitação dos diversos documentos do Arquivo Histórico da Paraíba 

encontramos informações que dizem respeito aos gastos autorizados pelos presidentes 

da Província, como gratificações de professores de primeiras letras e indenizações 

referentes a aluguéis de casa para o ensino das cadeiras. (PARAHYBA, Província da. 

Documentos Diversos, Caixa 17, 2008). 

 O Artigo 3º § 6º corrobora essa informação: 

 

Com as aulas do Ensino Mútuo da cidade, e Primeiras Letras da 

Província a quantia necessária para indenizações do aluguel de 

casas, e utensílios, com que dantes eram suprimidas, e cujas 

despesas ficam substituídas com as cotas seguintes; Aulas do 

Ensino Mútuo da cidade na razão de 500$000 por cada 40 

alunos na mesma forma, que se acha estabelecida sem prejuízos 

de aluguel da casa do Varadouro, que continuará a ser paga pela 

Fazenda, como as de meninas da cidade 60$000 para cada uma,, 

e com mais Aulas de Primeiras Letras das Vilas e Povoações da 

Província 50$000 também para cada uma sendo porém 

executadas aquelas do Ensino Vulgar, que existirem em edifício 

público, as quais continuarão a ter 10$000 para utensílios [...] 

(PARAHYBA, Província da. Documentos Diversos, Caixa 17, 

2008). 

 

 

  Na Lei 20 de 6 de maio de 1837, no Artigo 11º, verificamos o horários das aulas 

dos professores e professoras. Aconteciam duas vezes ao dia, ou seja, em período 

integral, principiando o trabalho das oito horas até as onze da manha e, à tarde, das duas 
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até as cinco. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Lei de 6 de Maio de 1837, 

2004). 

  No que diz respeito aos registros dos alunos, a mesma lei, no Artigo 8º 

responsabilizava o Presidente da Província. O cofre provincial deveria dar a cada uma 

das escolas de primeiras letras dois livros, um para a matrícula, contendo o número de 

alunos, nomes, idades, naturalidades, filiação, moradia, tempo de entrada, dia de saída e 

o estado de instrução; outro dividido em duas partes: uma para se lançar os termos dos 

exames; outra, o número, nome, e as salas dos alunos. Num desses livros também eram 

lançadas as faltas dos alunos, ou seja, de acordo com a Lei de 6 de maio de 1837, Artigo 

13º, em cada uma das aulas haveria um ponto e antes da saída  dos alunos o professor 

faria a chamada, que marcava as faltas de cada um, em um caderno de onde passariam, 

posteriormente, no fim de cada mês para o livro competente. 

  Para uma organização mais precisa da rotina das aulas nas escolas, a Legislação 

também determinava que os professores e professoras deveriam organizar um 

regulamento interno, o qual determinava precisamente a distribuição do tempo e das 

matérias a serem trabalhadas com os alunos. Nesse documento deveria constar, de 

forma minuciosa, os castigos correspondentes aos delitos e tudo o mais que fosse 

necessário para o bom regime e polícia da aula. Depois de elaborados os regulamentos, 

esses deveriam ser encaminhados ao Presidente da Província para aprovação. Se essa 

acontecesse, o regulamento poderia ser executado. (PARAHYBA DO NORTE. 

Província da. Lei de 6 de maio de 1837, p. 18).  

  Nas aposentadorias, gratificações, licenças e autorizações para afastamento de 

professores a Lei nº 23 de 21 de novembro de 1840 trazia em seus Artigos 1º, 2º, 3º 4º 

5º e 6º o tempo de exercício no cargo de cada professor para concessão das 

aposentadorias. 

   

QUADRO X – APOSENTADORIAS E GRATIFICAÇÕES 

  

LEI / ANO ARTIGO DISSERTAÇÃO 

23 - DE 21 DE NOVEMBRO 

DE 1840 

1º Os professores do ensino 

público terão, findo dez anos 

de serviço, não interrompido, 

uma gratificação 

correspondente a Quarta parte 

do respectivo ordenado; e 
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findos vinte anos se poderão 

aposentar com o ordenado por 

inteiro. Cessa neste caso a 

gratificação. 

2º Os que continuarem além dos 

vinte anos terão a gratificação 

de um terço do ordenado e 

poderão ser aposentados aos 

trinta anos de serviço, com 

todo o ordenado e mais um 

quarto dele. 

3º  Se continuarem perceberão 

ordenado dobrado e findo 

quarenta anos serão 

aposentados como todo ele. 

4º Os que passarem de um 

emprego provincial para 

ocupar o de professor 

contarão o serviço prestado 

no emprego que deixam. 

5º Não se considera 

interrompido o tempo que 

perdeu o professor na 

passagem de uma para outra 

cadeira dentro da Província. 

6º Esta lei compreende os atuais 

professores e os substitutos. 

Fonte: CURY; PINHEIRO, 2004. 

 

 O Governo Provincial concedeu, e aprovou, aposentadorias e gratificações para 

os professores na Lei nº 3 de 17 de junho de 1842, em virtude do disposto no Artigo 16 

da Lei Provincial nº 8 de 8 de novembro de 1841. Em decorrência dessa norma, várias 

aposentadorias foram decretadas. Os dados sobre os professores que conseguiram essas 

primeiras aposentadorias foram: 

 

a professora da Vila de Pilar Roza Flora Cavalcanti Chaves teve seu 

ordenado elevado para 61$340; o professor da Povoação Tambaú 

Antônio Victor Pereira Júnior com ordenado de réis 106$746,2; a 

professora da Vila de Campina Grande Roza Egídea de Almeida com 

o ordenado de réis 77$505 e; a professora da Vila de Souza Maria 

José de Jesus com ordenado de réis 75$8000 (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. Documentos Diversos, caixa 17, 2008). 

  

 Além dessas exigências para os ordenados dos professores, esses não podiam 

exercer outros cargos municipais, cujas funções fossem incompatíveis com a do 
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exercício do magistério. Cabia ao Presidente julgar incompatibilidade ou não dos 

cargos. Se o professor ou professora contrariasse a ordem do Presidente, seriam 

demitidos do emprego de professor. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Lei de 6 

de Maio de 1837, 2004). 

 A Lei nº 20 de 6 de maio de 1837 no seu Artigo 14º, dizia “ os professores só 

admitirão em suas aulas pessoas livres”. A lei prescrevia a proibição dos escravos 

freqüentarem as aulas. Em relação à forma como esse controle era feito, não foi possível 

demonstrar. Na análise da documentação não há nenhuma dúvida ou pedido de 

esclarecimento, feito por nenhum professor, acerca de como proceder diante dessa 

situação. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Lei e 6 de Maio de 1837, 2004). 

No ano de 1842, o Presidente da Província demitiu um professor e uma 

professora. O professor Américo d’Araújo Lima fora demitido do lugar de professor de 

primeiras letras da Povoação de Misericórdia por não ter requerido a licença de que 

tratava o artigo 16 da Lei Provincial nº 8 de 8 de novembro de 1841. Pelo mesmo 

motivo foi demitida a professora Justina Umbelina de Mello, professora de meninos da 

Vila de Mamanguape. (PARAHYBA DO NORTE, Província da. Documentos Diversos, 

Caixa 20, 2008). 

Decorrido o ano de 1846 o então Presidente da Província da Parahyba do Norte 

assim descrevia, para a Assembléia Legislativa, a situação da instrução primária 

pública: 

Se vê que a instrução pública tem tido grandes irregularidades, já por 

effeito de licenças aos professores, à que fui levado por elles mesmos 

os haverem pedido, pretextando, alem de outras causas, 

impossibilidade de assistência no lugar das escolas, já por ficarem 

ellas desprovidas de discípulos os quaes tiverão de acompanhar seos 

Paes e família, que se havião mudado para outros pontos da província, 

onde menos sofressem dos effeitos da sêcca (PARAHYBA DO 

NORTE, Província da. 1846, p. 45). 

 

Segundo Pinheiro (2002), o referido presidente, ao mesmo tempo em que 

avaliava os constantes deslocamentos dos habitantes das zonas sertanejas e agrestinas 

paraibanas, ocasionadas pela seca, solicitava permissão à Assembléia Legislativa para 

“a transferência, e mesmo a supressão d’aqueles [professores] que nos lugares em que 

ora se achão [sem alunos], forem de nenhum proveito público (PARAHYBA DO 

NORTE apud PINHEIRO, 2002, p. 47-48). 
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Na cogitação dos documentos encontramos constantemente a presença do Estado 

nas aulas de primeiras letras da Província da Parahyba do Norte, principalmente quando 

tratava-se de fiscalização e da ordem sobre os professores. Na Lei de nº 20 de 6 de maio 

de 1837, Artigo 16º prescrevia que as aulas da capital seriam fiscalizadas imediatamente 

pelo Presidente da Província ou por pessoa de sua confiança, enquanto as outras aulas, 

as dos Povoados, Vilas e regiões circunvizinhas, seriam por inspetor nomeado pelo 

próprio Presidente. Ainda no mesmo Artigo, estava escrito as atribuições dos inspetores 

para realização dessa fiscalização, como: inspecionar as aulas; vigiar a conduta do 

professor e; admoestação dos professores que não cumpriam com os seus deveres. Essas 

pessoas nomeadas pelo Presidente para fiscalizar as aulas passariam atestados de 

freqüência aos respectivos professores para manter também a ordem das aulas. 

(PARAHYBA DO NORTE. Província da. 1837, p. 18). 

Na dinâmica de uma realidade pouco favorável ao desenvolvimento da instrução 

pública os professores, muitas vezes, eram responsabilizados pelo mau estado da 

instrução da época. A inspeção realizada pelos governos provinciais apontava a má 

conduta dos professores como uma das causas do “terrível estado” da instrução. 

Seguindo o que prescrevia a Legislação de 1827, o professor deveria ter uma moral 

purificada e uma postura de abstinências e dedicação ao magistério. Convivendo com 

essa prescrição, os professores se maculavam pedindo aumento dos salários, que aulas 

fossem criadas, que as gratificações a que julgavam ter direito e o aluguel das suas salas 

fossem pagos demonstrando que a realidade era muito mais complexa do que se 

pretendia os legisladores. 

A dificuldade em comprovar o número de alunos freqüentes, em cumprir os 

horários das aulas, em pagar os aluguéis das suas salas, em registrar os alunos, em não 

conseguir executar a metodologia, ou o próprio regulamento da sala, anunciada 

demonstrava uma dinâmica de ação e participação dos professores historicamente 

negada pela historiografia oficial. Em contraposição ao perfil do professor 

“missionário” que tudo aceitava com subordinação quase religiosa, a documentação 

demonstrou que, mesmo não tendo a sua profissão regulamentada como concebemos 

hoje, reclamava das suas condições de trabalho e pedia que suas solicitações fossem 

atendidas. O pagamento das aposentadorias, a concessão de licenças, afastamentos e 

jubilações corroboram a idéia defendida nesse trabalho de que a institucionalização da 

instrução publica foi “se fazendo”, num momento de construção do Estado Nacional 
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brasileiro, com a participação dos nossos primeiros professores que embrionariamente 

estabeleceram as bases do que viria a ser a nossa atual educação nacional. 
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Capítulo 04. Os regulamentos da instrução de 1849 e origens da Escola Pública na 

Parahyba do Norte 

 

  

 

 Os dois regulamentos decretados pelo governo provincial no ano de 1849 trazem 

muitas contribuições, no que diz respeito à compreensão do período de transição de uma 

escola doméstica, caracterizada pelo método individual com a constante presença do 

professor, para o ensaio legal da construção de uma escola marcada pela racionalidade, 

em especial, através da regulação e controle incipiente do Estado provincial. 

 O Regulamento de 15 de janeiro de 1849 
4
 prescreveu a criação do cargo de 

Diretor Geral da Instrução Pública na capital da Província. Esses eram nomeados pelo 

Presidente da Província e teria como responsabilidades inspecionar os estabelecimentos 

de instrução, as aulas públicas, os professores; regular o ensino público nacional através 

do acompanhamento cotidiano das aulas, matérias, métodos, compêndios e 

regulamentos. Além dessas responsabilidades, também caberia a ele informar ao 

governo, sobre a conduta dos magistrados da instrução, bem como indicar as medidas 

coercitivas quando necessárias. Para tanto, todas essas funções deveriam ser registradas 

e encaminhadas ao Presidente da Província, anualmente, com indicações e propostas de 

melhoramento dos problemas que ora ocorressem nesse período. (PARAHYBA DO 

NORTE. Província da. Regulamento de 15 de Janeiro, 1849, p. 20). 

 

QUADRO XI – ATRIBUIÇÕES DO CARGO DE DIRETOR GERAL 

 

LEI / ANO ARTIGO PARÁGRAFO/ 

DISSERTAÇÃO 

Regulamento de 17 de janeiro 

de 1849 

1º § 1º Inspecionar todo e 

qualquer estabelecimento de 

instrução, assim como todas 

as aulas públicas provinciais, 

ou sejam seus professores 

providos pelo governo, ou 

seja particulares. 

§ 2º Regular o ensino público 

nacional, designando, 

segundo seus diferentes 

ramos, as matérias e método, 

                                                           
4
 Os dois regulamentos analisados estão publicados nas “Leis e Regulamentos da Instrução no Período 

Imperial” de autoria dos pesquisadores Antônio Carlos Ferreira Pinheiro e Cláudia Engler Cury (CURY; 

PINHEIRO, 2004), já informado anteriormente. 
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que se deve nele seguir, 

promover a composição de 

compêndios para o mesmo 

ensino, distribuir as diversas 

aulas, atendendo as 

localidades mais 

convenientes; organizar 

regulamentos escolares, e 

ocorrer finalmente com 

ilustrações, e mais 

providências necessárias, a 

em da instrução, submetendo 

tudo previamente a aprovação 

do Presidente da Província. 

§ 3º Informar ao governo 

sobre a conduta dos 

empregados da instrução 

pública, e pedir medidas 

coercitivas contra aqueles, 

que se afastarem de seus 

deveres. 

§ 4º Enviar todos os anos à 

Assembléia Legislativa 

Provincial um relatório 

circunstanciando, por 

intermédio do governo, de 

todos os estabelecimentos de 

instrução e aulas da 

província, acompanhando-o 

de observações tendentes ao 

melhoramento da mesma 

instrução. 

Fonte: CURY; PINHEIRO, 2004. 

 

 A tarefa da instrução seria compartilhada com os Comissários existentes em 

cada município. Segundo a legislação, deveria “[haver] em cada município um, ou mais 

Comissários da Instrução Pública, nomeados pelo Diretor Geral com a aprovação do 

Presidente da Província”. Da mesma forma como o Diretor Geral possuía suas 

atribuições, cabia aos Comissários, 

 

inspecionar a instrução de seu município, e conhecer do 

comportamento dos professores, dando, de tudo conta ao Diretor 

Geral, ficando a cargo dos mesmos atestar a residência dos 

professores para haverem seus ordenados, rubricado e atestado pelo 

Diretor Geral. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Regulamento 

de 15 de Janeiro, 1849, p. 21). 
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 Todas as aulas públicas e particulares estavam sujeitas a inspeção dos 

Comissários. Na espera da nomeação desses, os atestados de residência dos professores 

deveriam ser passados, de acordo com a legislação anterior, pelas Câmaras Municipais. 

Essa ordenação era oriunda do regimento das Câmaras Municipais, decretado em 1º de 

outubro de 1828, que dava uma nova forma a elas e marcava suas atribuições e o 

processo para a sua eleição e a dos Juízes de Paz, considerando como uma dessas 

atribuições a inspeção das escolas primárias. (BRASIL. Lei de 1º de outubro de 1828 

apud ANANIAS, 2008, p. 5)  

 Ainda tendo por base o Regulamento de 15 de janeiro, em seu Artigo 5º, ficava 

livre a qualquer pessoa nacional, ou estrangeira exercer qualquer ensino público, uma 

vez que se mostrasse habilitada na comarca da capital perante os comissários de 

município. O Artigo 6º explica qual habilitação o artigo anterior faz referência: 

 

entender-se-á habilitada o que se mostrar com os seguintes expostos 

no art. 2º da Lei Provincial nº 20, de 6 de maio de 1837, e apresentar 

carta de exame de matérias, que se propuser a ensinar, ou qualquer 

outros documento, que ateste sua idoneidade, e além disto mostrar 

documento, que prove não padecer moléstia contagiosa. 

(PARAHYBA DO NORTE. Província da. Regulamento de 15 de 

Janeiro, 1849, p. 21). 

 

 Esse regulamento tenta realizar uma ordenação para contratação de professores 

para atuar nas aulas, ou seja, era necessário, o professor comprovar ser habilitado numa 

dada matéria para poder ensinar. 

 A fiscalização, que era uma atitude presente e marcante em toda instrução do 

período imperial, deveria ser feita tendo como base a ação dos professores que abrangia 

desde a responsabilidade de garantir lugar apropriado à realização das aulas, fazer 

matrículas e acompanhar o desenvolvimento dos alunos até a administração do 

cotidiano pedagógico. Para efetivação dessa fiscalização, de acordo coma legislação, 

cada professor deveria enviar, trimestralmente, um relatório às autoridades locais e se 

apresentava para provar sua residência e assiduidade, o que garantia o pagamento do seu 

salário. 

 O Regulamento de 15 de janeiro de 1849 anunciara a incipiente tentativa do 

governo provincial em atender a regulação e a fiscalização das cadeiras de primeiras 

letras, o que se verá de forma mais minuciosa no Regulamento de 20 de Janeiro do 

mesmo ano. 
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 Para um cotejamento mais acurado do Regulamento de 20 de Janeiro de 1849, 

distribuímos os conteúdos em tópicos que facilitará o entendimento do leitor sobre a 

fiscalização e ordenação do Estado para as escolas/aulas da época. As quais seguem: 

local e mobília das aulas; disciplina e cotidiano das aulas; as recompensas e os castigos 

dados pelos professores aos alunos; a instrução moral e religiosa; a divisão dos estudos, 

a leitura e a escrita dos alunos da província da Parahyba do Norte. Esse aparato de 

informações nos dará subsídios para confirmarmos a intenção, ou não, as ações do 

Estado provincial numa tentativa de institucionalização do que viria a ser a ser a escola 

pública. 

 Anunciando, a partir de pressupostos higienistas, o Artigo 1º do Regulamento, 

citado acima, demonstra a responsabilidade de todo professor em procurar para a sua 

aula uma casa sadia, com sala grande, bem clara e arejada, e em tudo apropriada para 

acolher os alunos num espaço adequado para estabelecimento de uma escola. Mas isso, 

apenas era possível ser efetivado após a verificação do local pelo Inspetor da localidade.  

 Após a aprovação dada pelo Inspetor, a legislação determinava algumas regras 

para que as aulas funcionassem, o que não pudemos confirmar se essa era a real situação 

para o pleno funcionamento das escolas. A presença da doutrina católica e do Estado 

estava inserida nessas regras, pois em frente aos meninos, em cada escola que estivesse 

em funcionamento, deveria haver uma imagem de Cristo e o retrato do Imperador. O 

professor era o centro do processo na sala, porque no centro ou, de preferência, na 

entrada da sala e defronte aos discípulos, continha um estrado o qual era colocado a 

mesa do professor. O estrado tinha altura suficiente para que o professor, mesmo 

sentado pudesse ver toda escola e, com isso, estabelecer a ordem e o respeito dos alunos 

aos regulamentos existentes nas paredes. Nesses regulamentos estavam contidos os 

principais deveres dos discípulos, as penas máximas da religião e da moral. 

 A limpeza da escola e o registro obrigatório que o professor deveria realizar de 

seus alunos apareceriam como constitutivas dessa arrumação. Ainda como parte desse 

arranjo espacial a placa colocada na porta da sala apresentaria o método prescrito para a 

instrução pública primária na Província da Paraíba: o simultâneo dirigido, e, em 

seguida, o nome do professor
5
. 

 Esse método, segundo LESAGE (1999), tem origem cristã e é atribuído a Jean-

Baptiste de La Salle que criou no século XVII, com a intenção de um só professor 

                                                           
5
 Essa era a metodologia proposta para as aulas da Província da Paraíba. 
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atender a várias crianças ao mesmo tempo. Nas suas origens, segundo o mesmo autor, o 

método trabalhava com coletivos de alunos divididos em grupos em função da matéria 

que seria estudada. O ensino dado pelo professor era dirigido não a um único aluno 

como método individual, mas a 50 ou 60 alunos ao mesmo tempo. 

 Segundo Cury (2006, p.11) “analisando os textos dos regulamentos de 1849, 

sobre os métodos de ensino, [defendeu que] pode-se dizer que se tratava, na Província 

da Parahyba do Norte, da utilização de um método misto”, ou seja, uma combinação do 

método individual com o método mútuo. 

 Ainda nas paredes das escolas deveriam ser penduradas, o que o Regulamento de 

20 de Janeiro de 1849, no seu Artigo 5º, chamava de pedras pretas para qualquer 

exercício. Nas outras partes das paredes eram desenhados o abecedário, o algarismo, as 

figuras geométricas e um mapa do Império do Brasil. Além dessa ordenação, o mesmo 

regulamento prescrevia que a escola deveria ser varrida todos os dias e as janelas 

ficariam abertas no intervalo das lições, nos demais horários, essas, possivelmente 

deveriam estar fechadas. 

 A exigência do bom comportamento passava pela necessidade do cortejamento 

ao professor, retirada do chapéu, reverência às autoridades e, também, pelo 

entendimento às proibições prescritas: venda ou troca de qualquer objeto no interior da 

escola; portar livros diferentes dos recomendados, já que todos os alunos possuíam os 

mesmos livros; falar, sair do lugar sem licença prévia; faltar às aulas. Ao abrir a sala o 

professor examinava se todos os discípulos já tinham chegado, ou de preferência, para 

não perder tempo, mandava os monitores anotar os ausentes de cada cadeira. Nesse 

caso, quando um dos discípulos faltava à escola, o professor contatava a família para 

saber o porquê da ausência desse aluno. Em caso de falta o aluno era punido se não 

trouxesse um bilhete de desculpa dado pela sua família ao professor. 

  A educação religiosa aparecia como uma fundamentação das aulas; sua defesa 

era feita não só como uma disciplina a ser ensinada, mas como uma parte significativa 

do ensino presente. No início de cada aula, quando todos os discípulos estavam 

reunidos, de joelhos a um sinal dado pelo professor da escola, iniciavam as rezas 

prescritas. O professor ainda teria que ter cuidado de mandar que cada aluno 

alternativamente rezasse em voz alta. A mesma cerimônia era realizada no final de cada 

aula. 
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 Quanto ao registro dos alunos, o Artigo 7º dizia que todo professor teria um 

registro de instrução dos discípulos, onde nele se declarava o dia de sua matrícula, seu 

nome, idade, naturalidade, filiação, moradia e estado de instrução, contendo igualmente 

os termos de exames. Esse mesma prescrição já tinha aparecido na Lei de nº 20, de 6 de 

maio de 1837, a qual responsabilizava o Presidente da Província a entrega de dois 

livros, cada um para um determinado objetivo já citado anteriormente. 

 A disciplina e o cotidiano das aulas também eram definidos pelo regulamento. 

Para ser admitido nas escolas, os meninos teriam que provar já ter tido bexiga ou ser 

vacinado, além de ter pelo menos seis anos de idade. Para tanto, nenhum professor 

poderia matricular um número maior de alunos que o proporcionado às dimensões da 

sala. 

 Para auxiliar a fiscalização do professor na escola, esse escolhia dentre os alunos 

mais assíduos, inteligentes e de melhor conduta, alguns decuriões. Esses decuriões eram 

nomeados perante os seus companheiros e eram incumbidos de inspecionar os alunos 

nas suas mesas ou cadeiras e ajudavam os professores nos diversos exercícios. Para 

aumentar a fiscalização, ainda era nomeado um monitor geral que exerceria suas 

funções em caso muito raro quando o professor necessitasse ausentar-se da sala. 

 A higiene pessoal dos alunos também já era algo presente no cotidiano do 

alunado daquela época, pois todas as manhãs após as rezas o professor, com ajuda dos 

decuriões, passava de mesa em mesa revistando se os discípulos tinham lavado os rosto 

e as mãos e se as roupas dos mesmos estavam limpas e descentes. 

 Em forma de respeito às autoridades, toda vez que a escola recebia algumas 

dessas figuras, como o vigário da Freguesia, o Inspetor, ou qualquer outro, os discípulos 

deveriam se levantar sem a ordem do professor, em sinônimo de respeito.  

 As premiações aos alunos eram dadas pelo professor dependendo de sua conduta 

na semana. Se um aluno tivesse merecido louvores, conseguiria um bilhete de satisfação 

nº 1. Os discípulos que além da condição acima forem por diversas vezes primeiro, ou 

segundo, conseguiriam um bilhete nº 2. Esses bilhetes poderiam remir leves faltas dos 

alunos. Os discípulos, que maior número de vezes tivessem sido primeiro, conseguiriam 

uma fita, que levava para escola por toda a semana. 

 Para Lesage (1999, p.21) “Bell e Lancaster” defendiam a emulação como uma 

estratégia fundamental de motivação aos estudos. A distribuição de prêmios e lugares de 
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destaques e honras marcaram uma parte significativa da legislação, bem como a 

possibilidade de punição a partir da exposição pública. 

 Para recompensar esses alunos, nas prescrições encontramos que, todo domingo 

pela manhã, quando os discípulos estivessem reunidos para a missa, o professor levava 

o registro de recompensas, pregava na escola uma lista de honra, no qual constavam os 

nomes dos alunos que mereceram as fitas ou bilhetes de satisfação. Na ocasião de ser 

visitada a escola por alguma autoridade, o registro lhe era apresentado. 

 Os castigos eram também determinados no Regulamento e eram dos mais 

variados possíveis, indo desde rotular os alunos em cartazes até falar em voz alta a falta 

cometida por ele. Como observação na hora da aplicação do castigo o Artigo 34º 

prescrevia que “o professor deve[ria] reparar  atentamente em si mesmo quando [fosse] 

aplicar algum castigo, a fim de nunca se deixar possuir de cólera, nem dar aos 

discípulos nomes injuriosos: será severo, porém de sangue frio, inflexível, mas sem 

aspereza”. Os castigos autorizáveis eram: 

 

Uma ou mais notas más; a perda do lugar alcançado em diversos 

exercícios; a restituição ou privação de um ou diversos prêmios; a 

privação de uma parte ou totalidade das recreações com aumento de 

trabalho; os rótulos com a palavra falta de verdade, indisciplina, 

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; ajoelhamento durante uma parte da aula, ou da 

recreação: este castigo nunca excederá de um quarto da hora; a 

exclusão provisória das aulas, com participação a autoridade 

respectiva; exclusão definitiva, que só terá lugar, quando a presença 

do discípulo for julgada de perigo para os outros, que só se poderá dar 

decisão do Presidente da província, com audiência das autoridades. 

(PARAHYBA DO NORTE. Província da. Regulamento de 20 de 

Janeiro de 1949, p. 25-26). 

 

 Podemos observar que para cada falha do aluno, o professor poderia aplicar um 

castigo. Alguns desses levavam os alunos a humilhações nos espaços escolares e até à 

castigos físicos, capazes de manifestar nos nesses a falta que cometeram. 

 A religião, na educação dos meninos, também era bastante presente, pois além 

do ensinar a ler, escrever, calcular, etc., aos discípulos era ensinado a fazer as verdades 

da religião. Isso quer dizer, uma educação cristã, que os colocariam em estado de 

preencherem todos os seus deveres para com a família, para com os outros e para 

consigo mesmo. Aos professores também era exigida a atenção particular a cada aluno 
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para saber do progresso na instrução religiosa que ocuparia o primeiro lugar. 

Diariamente os alunos aprendiam alguma parte da Sagrada Escritura. 

 O ensino público compreendia necessariamente: a instrução moral e religiosa; a 

leitura; a caligrafia; a aritmética até as proporções; os elementos da gramática 

portuguesa e noções gerais de geometria prática sem demonstrações. Os estudos eram 

divididos em três divisões principais, na razão da idade dos discípulos e dos objetos de 

ensino que o ocuparem. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Regulamento de 20 de 

Janeiro de 1949, p.26). 

 

QUADRO XII – DIVISÕES DA ESCOLA DE PRIMEIRAS LETRAS 

 

DIVISÕES IDADES CONTEÚDOS 

1ª DIVISÃO Os meninos de 6 a 8 anos Além das leituras de piedade, 

feitas em voz alta, eles se 

exercerão particularmente na 

recitação das rezas. 

Aprenderão ao mesmo tempo 

a ler, escrever, e as primeiras 

noções do cálculo verbal. 

2ª DIVISÃO Os meninos de 8 a 10 anos A instrução moral e religiosa 

consistirá no ensino da 

história santa; Velho 

Testamento. Os meninos 

continuarão os exercícios de 

leitura, escrita, e cálculo 

verbal. Aprenderão a calcular 

por escrita, e a gramática 

portuguesa. 

3ª DIVISÃO Os meninos de 10 anos acima Estudarão especialmente a 

doutrina cristã, continuarão os 

exercícios de leitura, escrita, 

cálculos e da língua 

portuguesa. 

Obs. Artigo 41º - Farão composição uma vez por semana, os discípulos ocuparão lugares distintos, em 

razão do bem, ou mal que as tiveram desempenhado. Todos os discípulos são obrigados a seguir todas as 

partes do ensino das duas divisões respectivamente. Todos os meses o professor entregará a autoridade 

competente um relatório sobre o estado da instrução na escola no antecedente mês. Fonte: (CURY; 

PINHEIRO, 2004). 

  

 No regulamento de 20 de janeiro, mas precisamente nos Artigos 40º e 41º, a 

organização da instrução primária começa a ser definida de acordo com as idades dos 

discípulos e os relatórios dos professores passam a ser encaminhados para a autoridade 

responsável a cada mês, não mais trimestralmente como constava no Regulamento de 
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15 de janeiro de 1849. Essa ordenação prenunciava alguns princípios da escola moderna 

calcada na seriação e graduação dos ensinamentos oferecidos. 

 No que diz respeito à leitura dos alunos, cabia ao professor conhecer os 

melhores métodos de leitura e não cingirem-se ao antigo soletramento, em extremo 

defeituoso. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Regulamento de 20 de Janeiro de 

1949, p. 27). O professor teria que se responsabilizar em dar aos alunos uma pronúncia 

clara e distinta, não bastando apenas a leitura das palavras, fazia-se necessário ensinar 

aos discípulos a respeitar a pontuação. No Artigo 42º desse mesmo regulamento, 

encontramos uma crítica aos professores, que incitava “grande parte dos professores são 

dignos de censura pelo muito pouco caso em que tais coisas; os seus discípulos lêem 

com tamanha rapidez, e tão má pontuação, que ninguém os entende”. Em outras 

palavras, muitos dos professores eram responsabilizados pela má leitura dos alunos, 

decorrentes do não respeito à pontuação quando da leitura em voz alta. 

 Na escrita, mais uma vez encontramos a presença da Igreja e do Estado. Nela 

deveria conter coisas chamadas de úteis na legislação, como dogmas e os preceitos da 

religião, regras da moral, passagens da história do Brasil em amor a pátria. Além do 

ensino e da recitação do Catecismo.  Ainda na escrita acontecia a divisão dos discípulos 

por classes, que formavam cinco de acordo com o Artigo 49º do mesmo regulamento. 

Na 1ª classe: algarismos e numeração; 2ª classe: somar e diminuir; 3ª classe: 

multiplicação; 4ª classe: divisão e na 5ª classe: Quebrados, regra de três e de companhia 

etc. Para verificar se os alunos aprenderam, todos os anos cada escola teria que realizar 

um exame geral. Isso era para ocorrer antes das férias do Natal. Depois deste exame era 

feita uma lista com nomes dos meninos por ordem do merecimento que, por 

conseguinte, era exposta na sala da escola. O resultado determinava se o aluno poderia 

passar para uma divisão superior e quais os que podem sair prontos da escola. Ressalva-

se que nenhum discípulo poderia ser elevado a uma divisão superior sem ter provado, 

por exame, que possuía com suficiência o que fora ensinado na divisão anterior.  

 A partir dessa aprovação no exame, ou melhor, quando o aluno concluir os 

estudos primários, eram entregues um certificado para cada um, o qual continha o juízo 

dos examinadores a respeito de cada objeto do ensino. Este juízo era indicado pelas 

palavras – muito bem -; - bem -; e sofrível. Tanto os meninos quanto as meninas 

poderiam passar por esses exames, com ressalva para as meninas que seriam exercitadas 

nos trabalhos da vida doméstica. 
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 Na tentativa de construção de uma futura escola, a legislação para a instrução 

pública primária, como prescrição, foi entendida como parte de uma proposta de 

formação tanto dos professores quanto dos alunos, assim como também de uma 

estrutura jurídica para o nascente Estado Nacional. 
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Considerações Finais 

 

  

 Conhecer um pouco a história do Brasil no Império, em especial, a história da 

escolarização e dos professores paraibanos nos anos entre 1834 a 1849 foi uma 

experiência que exigiu muita leitura, pesquisa e análise dos documentos. E entender 

esse momento histórico nos fez refletir sobre a cultura escolar que, à época, encontrava-

se diretamente ligada a uma ação estatal verticalizada, ou seja, ligada diretamente ao 

Presidente da Província, o qual tentava, embrionariamente, construir mecanismos de 

controle dos nascentes espaços escolares. 

 Com esse entendimento, percebemos a partir do levantamento e mapeamento da 

bibliografia e da documentação a presença marcante da Igreja Católica e das origens das 

ações estatais para a instrução perceptíveis nas linhas e entrelinhas da legislação. A 

documentação analisada nos demonstrou uma intensa atividade legal para a 

institucionalização da instrução pública. Foram inúmeras leis criando, removendo e até 

mesmo fechando escolas. A forma de inspeção que fiscalizava os docentes da época e a 

normalização da carreira docente, através da conduta moral, das licenças, dos 

concursos, dos salários, dos horários das aulas e idade dos alunos. 

 Quanto ao controle do Estado, esse foi constantemente analisado nos 

documentos, também, em relação à vida cotidiana dos professores. Estes eram acusados 

por inúmeras irregularidades ou deficiências das aulas de primeiras letras, sendo 

responsabilizados e até mesmo, afastados de suas atividades. Além da baixa 

remuneração e a forma de funcionamento das escolas e outros problemas da instrução 

pública da província da Parahyba do Norte, tais como a escassez de materiais didáticos, 

e a pouca existência de salas de aulas, espaços imprescindíveis para o exercício da 

profissão. 

 A exigência da realização da inspeção das aulas e dos professores, por meio dos 

diversos agentes ligados, mesmo que indiretamente à presidência da província, era 

freqüentemente citada nos documentos, seja por meio das Câmaras Municipais ou pelos 

Inspetores de distritos que tinham por funções comunicar todos os fatos ocorridos nas 

escolas de primeiras letras ao Presidente da Província. 

 Aponta-se também nessa pesquisa a frágil profissionalização docente desses 

professores, apesar da constante e grande responsabilidade neles depositadas quanto à 

educação e a formação dos jovens da sociedade. Nesse último, não encontramos na 
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legislação, nem nos documentos diversos, quem eram esses jovens, apenas a Lei de 

1847 prescrevia que os escravos estavam proibidos de freqüentarem as aulas, ou seja, a 

grande maioria da população, indícios da composição da população que freqüentava as 

aulas. 

 O método de ensino da época era considerado misto, numa combinação do 

método mútuo, individual e a incipiente utilização do método simultâneo, no qual um 

único professor atendia vários alunos ao mesmo tempo, as vezes com a ajuda de 

monitores.  

 Uma das contribuições desse trabalho monográfico parte da tentativa de 

contribuir para a formação e criação de uma memória dos professores, pois através de 

um estudo bibliográfico e histórico, baseados em relatórios, legislação, requerimentos, 

dentre outros da época, podemos melhor entender a atual escola que conhecemos e, 

ainda, termos referências que expliquem a atual desvalorização da carreira docente, a 

falta de apoio do Estado, os baixos salários que ainda assolam esses docentes, a falta de 

infraestrutura, a deficiente formação dos professores e, até mesmo, a ainda presente 

influência da igreja católica nos espaços escolares, apesar da laicização do ensino. 

 Nesse trabalho, também tentamos compreender o período de transição de uma 

escola doméstica, caracterizada pelo método individual com a constante presença do 

professor, para um ensaio legal de construção de uma escola marcada pela 

racionalidade, através da regulação e do controle do incipiente Estado provincial. 

 Sobre o controle do Estado na época, nos reportamos para a atualidade, nos 

questionando sobre a profissionalização docente, pois muito se tem falado sobre a 

formação de professores pelas instituições formadoras, no Brasil, as Instituições de 

Ensino Superior (IES), porém, essas discussões, traz à tona, necessariamente, a relação 

entre educação e sociedade ou entre educação e Estado, na medida em que remete à 

questão da transformação social e da luta pela construção da democracia. Democracia 

que é tão proferida pelos nossos governantes, mas que ainda é muito ausente ou distante 

de ser efetivada na realidade. 

 Nas sociedades contemporâneas, o Estado continua a fazer a mediação entre 

necessidades educacionais e meios de atendê-las, e essa mediação é feita em torno de 

projetos político-sociais que impõem ou obtêm adesão em conjunturas determinadas, 

que expressam interesses e se concretizam por intermédio de propostas e ações de 

governos. 
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 Nesse debate, foi ficando cada vez mais claro que a escola constituiu, e ainda 

constitui, a instância social que apresenta o conhecimento produzido ao longo da 

história da humanidade, tendo, portanto, uma tarefa a cumprir na organização do 

pensamento de novas gerações, fundamento do exercício da cidadania e da ação 

consciente na consecução de um projeto de sociedade. 

 Portanto, o docente da educação básica, em especial o dos anos iniciais do 

ensino fundamental, tem, de uma parte, a sua atuação posta sob suspeição, 

transformando-se em mero agente da preservação e expansão da sociedade capitalista, e, 

de outra, tem o seu papel supervalorizado ao ser percebido como elemento importante 

na organização de alunos e comunidade, em prol de um projeto de sociedade em favor 

das camadas populares. 

 Com base nessa realidade atual e na tentativa de construção de uma escola 

moderna, a legislação para a instrução pública primária foi entendida como parte de 

uma proposta de formação de uma estrutura jurídica para o nascente Estado Nacional. 

 Dessa forma, espera-se que esse trabalho possa contribuir para novas análises 

acerca da história da educação. Busca-se, também, que com a demonstração das 

iniciativas governamentais para a paulatina institucionalização da instrução publica 

primária na Paraíba, tenha se atendido a hipótese da regulação e controle do Estado 

provincial, além de demarcar o período de transição entre a escola doméstica para o 

incipiente nascimento da escola moderna contribuindo para a construção de uma 

memória histórica da escolarização e da carreira docente do estado da Paraíba. 
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ANEXO A 

 

 

 

Lei nº 116 – de 19 de maio de 1835 

 

 Manoel Maria Carneiro da Cunha, Vice-Presidente da Paraíba do Norte: Faço 

saber a todos os seus habitantes, que a Assembléia Legislativa Provincial Decretou, e eu 

sancionei a Lei seguinte: 

 Art. 1º - Ficam criadas aulas de primeiras letras nas povoações de São José, da 

Vila Nova de Souza, Catolé do Rocha, da de Pombal, Misericórdia, da de Piancó, Santa 

Luzia, da de Patos, Congo, da de S. João e de Boa Vista, da de Campina Grande e de 

Latim nas vilas Nova de Souza, Pombal, Brejo de Areia, Campina Grande, 

Mamanguape e Pilar. Os professores daquelas terão ordenado anual de 300$00 e os 

destas o de 400$000 e mais gratificação de 100$000 se ensinarem francês. 

 Art. 2º - Os professores acima indicados serão nomeados na conformidade da 

Lei de 15 de outubro de 1827, devendo o prazo marcado para o concurso ser de 70 dias 

pelo menos. 

 Art. 3º - As escolas de primeiras letras criadas por esta lei e as que já se acham 

criadas, exceto as da capital, serão de ensino vulgar e nela se ensinarão as matérias 

designadas no artigo 6º da citada lei de 15 de outubro. 

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

ordenados, apresentando atestação de freqüência, passando pelo respectivo Juiz de Paz e 

provado que a Câmara Municipal não se reuniu na ocasião do vencimento do ordenado. 

 Art. 5º - Um ano depois da primeira abertura das aulas criadas por esta lei, 

nenhum dos seus professores poderá receber o seu ordenado sem que prove ter ao 

menos 20 alunos matriculados e em exercício em sala de aula, se ela for de primeiras 

letras, 12 sendo de latim e 6 de francês. 

 Art. 6º - Ficam revogadas todas as disposições em contrário. 

Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento, e execução da referida 

Lei pertencer, que a cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como nela se 

contém. O secretário desta Província a faça imprimir, publicar, e correr. Palácio do 

Governo da província da Paraíba do Norte, 19 de maio de 1835, décimo quarto da 

Independência e do Império. 

Manoel Maria Carneiro da Cunha. 
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ANEXO B 

 

 

 

 

Lei nº 20 – de 6 de maio de 1837 

 

 Bazílio Quaresma Torreão, Presidente da Paraíba do Norte, faço saber a todos os 

seus habitantes, que a Assembléia Legislativa Provincial Decretou, e eu sancionei a Lei 

seguinte. 

 Art. 1º As aulas de primeiras letras serão providas por exames públicos perante o 

Presidente da Província, precedendo Editais em todos os Municípios pelo menos 

sessenta dias antes do dia marcado para o Concurso. A disposição deste artigo não 

prejudica o disposto no artigo 2º da Resolução da Assembléia Geral de 20 de Junho de 

1834. 

 Art. 2º - Dentro do dito prazo os opositores se habilitarão perante o Presidente da 

Província, com documentos que provem: 1º terem de vinte e um anos de idade para 

cima, sendo casados, e de vinte e cinco se forem solteiros: 2º acharem-se no gozo de 

seus direitos políticos e civis; apresentando folha corrida: 3º terem regularidade de 

conduta tanto civil, como moral; a prova desta última circunstância será por atestado da 

Câmara Municipal e do Pároco, a cujo termo, e freguesia pertencer o opositor. 

 Art. 3º - Terminado o prazo marcado, o Presidente da Província assegurará o dia 

do concurso; nomeando para examinar os opositores a dois professores ou duas pessoas 

inteligentes nas matérias de exame; havendo dois ou mais opositores a uma mesma 

cadeira será preferido [no caso de igual capacidade] o casado ao solteiro, o domiciliário 

do lugar ao que não for: isto mesmo será observado com as opositoras às cadeiras de 

meninas. 

 Art. 4º - Os professores e professoras vencerão o ordenado que por Lei, lhes for 

marcado e poderão ser jubiladas pelo Presidente com o ordenado por inteiro havendo 

ensinado pelo menos vinte e cinco anos completos e não interrompidos os que antes de 

completo o dito prazo tiverem impedimento físico que os inabilite para ensinar, poderão 

ser jubilados com um ordenado proporcional do tempo que tiverem servido. As 

jubilações ficam dependentes da aprovação da Assembléia Provincial. 

 Art. 5º - O Presidente poderá conceder aos professores licença para permutarem 

as suas cadeiras. 

 Art. 6º - Os professores serão examinados, e obrigados a ensinar as matérias 

seguintes: ler, escrever, as quatro operações de aritmética prática, de quebrados 

decimais, proporções, as noções mais gerais de geometria prática, [sem demonstrações], 

gramática da língua Nacional, os princípios de moral cristã e da doutrina da religião 

Católica Apostólica Romana, proporcionada a compreensão dos meninos. Para a leitura 

dos alunos serão preferidas as constituições do Império o Resumo de História do Brasil, 

e o opúsculo – Palavras de um Crente. 

 Art. 7º - O artigo antecedente é igualmente aplicável ás professoras incluídas as 

noções de geometria, eliminadas as noções de aritmética nas quatro operações, serão 

porém obrigadas a ensinar também as prendas que dizem respeito à economia 

doméstica. Para exame dos professores o Presidente da Província, além dos 

Examinadores para as matérias declaradas, convidará uma ou duas matronas peritas em 

prendas domésticas. 

 Art. 8º - O Presidente da Província subministrará pelo cofre provincial a cada 

uma das Escolas de Primeiras Letras dois livros, um para a matrícula, contendo o 
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número dos alunos, nomes, idades, naturalidades, filiação, moradias, tempo de entrada, 

dia de saída, e o estado de instrução; o segundo, que será dividido em duas partes, 

servirá, uma para se lançar os termos dos exames, e a outra o número, nome, e as faltas 

de cada um dos alunos. 

 Art. 9º - Tanto os professores, como as professoras de fora da cidade, além do 

ordenado, que vencerem, receberão aluguel das casas em que derem aula; perceberão, 

porém, a metade se habitarem a mesma casa, o que tudo constará ao Presidente da 

Província oficialmente, e de maneira que o mesmo, sobre este objeto detalhar. A 

disposição deste artigo só terá lugar onde não houver Edifício Público, que possa para 

isto ser aplicado. 

 Art. 10º - O Presidente mandará fornecer as aulas de bancos, e mesas, 

procedendo requisição legal. 

 Art. 11º - Os professores e professoras darão aula duas vezes ao dia, 

principiando o trabalho das oito horas até as onze da manhã; e das duas até as cinco da 

tarde, sendo obrigados o assistir pessoalmente na aula durante o exercício. 

 Art. 12º - Terão por obrigação, tanto os professores, como as professoras: 

 1º) Tratar aos seus discípulos com docilidade e prudência. 

 2º) Fazer guardar entre eles uma recíproca amizade banindo de suas respectivas 

aulas os apelidos chulos e toda a idéia de rivalidades, a menos que não seja aquela que 

nasce da emulação do estado. 

 3º) Remeter ao Presidente da Província todos os anos, e em um tempo pelo 

mesmo mercado um mapa dos alunos, em que mostrem com clareza o grau de 

adiantamento de cada um deles. 

 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 outro 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. 

 5º) instruírem convenientemente os seus alunos nas obrigações contidas nos 

presentes Estatutos. 

 Art. 13º - Em cada uma das aulas haverá um ponto, e antes da saída dos alunos 

se fará a chamada; marcando-se as faltas de cada um, em um caderno de onde passarão 

no fim do mês para o livro competente. 

 Art. 14º - Os professores só admitirão em suas aulas pessoas livres. 

 Art. 15º - Os professores não poderão exercer empregos municipais, cujas 

funções sejam incompatíveis com o exercício de seu magistério, devendo o Presidente 

julgar desta incompatibilidade e se exercer alguns daqueles empregos contra a ordem do 

Presidente ficam por este fato demitidos do emprego de professor. 

 Art. 16º - As aulas da capital serão fiscalizadas imediatamente pelo Presidente 

da Província ou por pessoa de sua confiança; e as outras por um inspetor nomeado pelo 

mesmo Presidente. Estes Inspetores deverão inspecionar as aulas, vigiar a conduta dos 

professores, e admoestarão àqueles, que não cumprirem com seus deveres primeira e 

segunda vez em termos decentes; e não aproveitando darão ao Presidente da Província 

parte circunstanciada para este proceder como for de justiça. As pessoas nomeadas pelo 

Presidente para fiscalizarem as aulas passarão atestados de freqüência aos respectivos 

professores. 

 Art. 17º - O Presidente dará as providências afim de que nos impedimentos 

temporários dos professores não fiquem os seus alunos privados do ensino. 
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 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. 

 Art. 19º - Aos alunos compete: 

 1º) Serem obedientes aos seus mestres. 

 2º) Tratá-los com civilidade, e respeito tanto dentro da aula, como fora dela. 

 3º) Guardarem todo o silêncio, e decência precisa durante as lições. 

 4º) Não proferem palavras obscenas, e não praticarem ações indecorosas. 

 5º) Tratarem os seus companheiros com amor, e cortesia. 

 6º) Comparecerem na aula a hora marcada, e não saírem dela sem a competente 

licença. 

 Art. 20º - Findo o ano letivo poderão haver exames públicos nas matérias, de que 

tratem os artigos 6 e 7, servindo de examinadores duas pessoas instruídas nas matérias, 

as quais serão convidadas pelos professores, ou professoras, o sendo previamente 

participado o dia designado para os exames ao Presidente na capital e dos respectivos 

Inspetores nos outro lugares. 

 Art. 21º - Em cada ano haverão dois tempos de férias; do Natal, que principiará a 

7 de dezembro até 15 de janeiro, e de Páscoa, que principiará de Domingo de Ramos, 

até quarta-feira depois do Domingo de Páscoa. Além destes serão feriados os três dias 

do Entrudo até Quarta-feira de Cinzas inclusive, os dias santos, os dias de festa 

nacional, e o dia da abertura da Assembléia Legislativa Provincial. 

 Art. 22º - Ficam revogadas todas as leis, e disposições em contrário. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades, a quem o conhecimento, e execução da 

referida Lei pertencer, que cumpram e façam cumprir, e guardar tão inteiramente como 

nela se contém. O Secretário desta Província a fala imprimir, publicar, e correr. Palácio 

do Governo da Província da Paraíba do Norte aos 6 dias do mês de Maio de 1837. 

Décimo sexto da Independência e do Império. 

 Bazílio Quaresma Torreão. 

 [Lugar do selo]. Selada nesta Secretaria do Governo da Província aos 6 de Maio 

de 1837.  

 Jerônimo José Rodrigues Chaves 

 Nesta Secretaria do Governo da Província da Paraíba do Norte foi publicada a 

presente Lei aos 6 dias do mês de maio de 1837. 

 Jerônimo José Rodrigues Chaves 

 Registrada no Livro competente. Secretária do governo da Província. 6 de Maio 

de 1837. 

 Jerônimo José Rodrigues Chaves 
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ANEXO C 

 

 

 

 

Lei nº 23 – de 21 de novembro de 1840 

 

O Capitão-Mór Francisco Xavier Monteiro da Franca, Presidente da Província da 

Paraíba do Norte. Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembléia Legislativa 

Provincial decretou e eu sancionei a lei seguinte: 

 Art. 1º - Os professores do ensino público terão, findo dez anos de serviço, não 

interrompido, uma gratificação correspondente a Quarta parte do respectivo ordenado; e 

findos vinte anos se poderão aposentar com o ordenado por inteiro. 

Cessa neste caso a gratificação. 

 Art. 2º - Os que continuarem além dos vinte anos terão gratificação de um terço 

do ordenado e poderão ser aposentados aos trinta anos de serviço, com todo o ordenado 

e mais um quarto dele. 

 Art. 3º - Se continuarem perceberão ordenado dobrado e findo quarenta anos 

serão aposentados com todo ele. 

 Art. 4º - Os que passarem de um emprego provincial para ocupar o de professor 

contarão o serviço prestado no emprego que deixam. 

 Art. 5º - Não se considera interrompido o tempo que perdeu o professor na 

passagem de uma para outra cadeira dentro da Província. 

 Art. 6º - Esta lei compreende os atuais professores e os substitutos. 

 Art. 7º - Ficam revogadas quaisquer disposições em contrário. 

 Mando, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da 

referida lei pertencer que a cumpram e façam cumprir e guardar tão inteiramente como 

nela se contém. 

 O Secretario desta Província a faça imprimir, publicar e correr. Palácio do 

Governo da Paraíba, 21 de novembro de 1840. Décimo nono da Independência e do 

Império. 

 L.S. Francisco Xavier Monteiro da Franca. 
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ANEXO D 

 

 

 

Regulamento – de 15 de Regulamento de 17 de janeiro 1849 

 

 O presidente da Província, em virtude do artigo 30 da Lei nº 14 do ano passado, 

ordena o seguinte: 

 

Regulamento 

 

 Art. 1º - Haverá na capital da Província um diretor Geral da Instrução Pública, 

nomeados pelo Presidente da Província. 

 Art. 2º - Compete ao Diretor Geral: 

 § 1º - inspecionar todo e qualquer estabelecimento de instrução, assim como 

todos as aulas públicas provinciais, ou sejam seus professores providos pelo governo, 

ou seja particulares. 

 § 2º - Regular o ensino público nacional, designando, segundo seus diferentes 

ramos, as matérias e método, que se deve nele seguir, promover a composição de 

compêndios para o mesmo ensino, distribuir as diversas aulas, atendendo as localidades 

mais convenientes; organizar regulamentos escolares, e ocorrer finalmente com 

ilustrações, e mais providências necessárias, a bem da instrução, submetendo tudo 

previamente a aprovação do Presidente da Província. 

 § 3º - Informar ao governo sobre a conduta dos empregados na instrução pública, 

e pedir medidas coercitivas contra aqueles, que se afastarem de seus deveres. 

 § 4º - Enviar todos os anos à Assembléia Legislativa Provincial um relatórios 

circunstanciado, por intermédio do governo, de todos os estabelecimentos de instrução e 

aulas da Província, acompanhando-o de observações tendentes ao melhoramento da 

mesma instrução. 

 Art. 3º - Haverá em cada município um, ou mais Comissários da Instrução 

Pública, nomeados pelo Diretor Geral com aprovação do Presidente da Província. 

 Art. 4º - Compete a estes Comissários: 

 Inspecionar a instrução em seu município, e conhecer do comportamento dos 

professores, dando, de tudo conta ao Diretor Geral, ficando a cargo dos mesmos atestar 

a residência dos professores para haverem seus ordenados, rubricado e atestado pelo 

Diretor Geral. 

 Art. 5º - É livre a qualquer pessoa nacional, ou estrangeira exercer qualquer 

ensino público, uma que se mostre habilitada na comarca da capital perante os 

comissários de município. 

 Art. 6º - Entender-se-á habilitada o que se mostrar com os seguintes expostos no 

art. 2º da Lei Provincial nº 20, de 6 de maio de 1837, e apresentar carta de exame das 

matérias, que se propuser a ensinar, ou qualquer outro documento, que ateste sua 

idoneidade, e além disto mostrar documento, que prove não padecer moléstia 

contagiosa. 

 Art. 7º - As aulas públicas dos particulares ficam sujeitas a mesma inspeção, que 

as aulas nacionais, ficando inteiramente a autoridade competente, a fechar a escola, ou 

estabelecimento. 
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 Art. 9º - As pessoas, que atualmente tem aulas, ou casas de educação, poderão 

continuar, contanto que o participem as autoridades competentes. 

 Art. 10 – Enquanto não forem nomeados, e aprovados os comissários da 

instrução pública nos município, os atestados de residência dos professores serão 

passados, como até agora, pelas comarcas municipais. 

 Palácio do governo da Paraíba do Norte 15 de janeiro de 1849. 

 João Antonio de Vasconcelos. 
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ANEXO E 

 

 

 

Regulamento – de 20 de Janeiro de 1849 

 

 Para as escolas de Instrução Primária na 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). 

 

Disciplina 

 

 Art. 9º - Nenhum menino será admitido nas escolas sem que prove ter tido 

bexiga, ou sido vacinado.  

 Para ser admitido é preciso ter pelo menos 6 anos de idade. 

 Nenhum professor receberá maior número de alunos, que o proporcionado às 

dimensões da sala. 

 Art. 10º - as aulas durarão das 8 às 11 horas, e à tarde das 2 às 5 horas. 

 Art. 11 – 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 de inspeção de suas perspectivas mesas, ou carteiras; farão rol dos que se 

não conduzirem bem, mas sem falarem,nem saírem dos seus lugares. 
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 Além das discussões ou monitores de cada carteira será nomeado um monitor 

geral, que só exercerá as suas funções nos casos, mui raro, de ser o Professor obrigado a 

ausentar-se. 

 Art. 12 – Os livros, os cadernos, e os traslados se porão antecipadamente nos 

seus lugares, e as penas serão aparadas antes da entrada dos meninos. 

 Para isto se conseguir exige-se que os monitores venham para a escola meia hora 

antes dos outros, a fim de ajudarem o professor. 

 Art. 13 – Cada discípulo, quando entrar, corteja o Professor, vai por seu chapéu 

no lugar que está marcado com seu nome e número, depois volta a tomar assento no seu 

bando em silêncio. 

 Ao abrir a aula, o professor examina se todos os discípulos já tenham chegado, 

ou de preferência para não perder tempo, manda notar os ausentes pelos monitores de 

cada carteira. 

 Art. 14 – Se algum discípulo faltar a escola, o professor notará para participá-la, 

assim que possa, à família. 

 Art. 15 – Quando reunidos, os discípulos se põem de joelhos a um sinal dado, e 

principiarão as rezas prescritas para o princípio de cada classe, o professor terá o 

cuidado de mandar que cada discípulo alternativamente tire as rezas em voz alta. 

Também haverá rezas no fim das classes. 

 Art. 16 – Todas as manhãs depois da reza, o professor passa, ou manda passar 

pelos decuriões a revista de asseio, exige que os discípulos lavem todos os dias o rosto, 

e as mãos, e que tragam roupa limpa e decente. Quando alguns entrarem depois dos 

outros, o professor não se esqueça da revista. 

 Art. 17 – Quando alguma autoridade, o vigário da Freguesia, o Inspetor, etc., 

entrarem na escola os discípulos se levantarão sem ordem do professor. 

 O professor com grande zelo procurará dar aos seus alunos um exterior decente, 

e honesto; para o que não consentirá que profiram palavras feias. 

 Art. 18 – Toda a espécie de venda, ou troca, é proibida entre os alunos e, 

principalmente, entre eles e os monitores. 

 Art. 19 – É proibido trazer outros livros, que os de uso escolar. 

 Art. 20 – Também o é falar, ou sair do lugar sem licença. 

 Art. 21 – Não podem ir a qualquer necessidade, se não um depois do outro. 

 Art. 22 – Todo discípulo que faltar à aula, será punido, se não trouxer um bilhete 

de desculpa dado por sua família. 

 Art. 23 – Na saída os discípulos se dividem segundo o quarteirão que habitam, 

estas divisões saem umas depois das outras debaixo da inspeção de um discípulo 

chamado condutor, e só se separarão quando cada um chega a sua casa. 

 Art. 24 – Todas os meses, depois da reza pela manhã, se fará leitura do 

regulamento da escola em altas vozes. 

 Art. 25 – O professor nunca tratará os discípulos por tu, nem com eles se 

familiarizará, com quanto lhes deve ter muito amor. 

 

Férias 

 

 Art. 26 – As escolas primárias estarão abertas por todo o ano; em cada ano, 

porém, haverá férias do Natal, que principiará a 7 de dezembro até 15 de janeiro e da 

Páscoa, que principiará de Domingo de Ramos, até quarta feira depois do Domingo de 

Páscoa. Além destes serão feriados os 3 dias do Entrudo até a quarta feira de Cinza – 

inclusive, os dias santos, o natalício do Imperador, aniversário da Independência, do 

juramento da constituição, e o da Abertura da Assembléia Legislativa Provincial. 
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Recompensas 

 

 Art.27 – O professor em todos os exercícios caprichará em excitar a emulação 

concedendo, porém, com o menor recato as grandes recompensas com o fim de não 

diminuí-lhes o valor; qualquer que sejam as considerações, nunca premiará se não a 

quem houver merecido. 

 Depois de cada classe o professor passará a distribuir pequenos prêmios de 

aplicação a quem a houver merecido. Estes prêmios em certo número podem ser 

traçados por um bilhete de satisfação. 

 Art. 28 – O discípulo que pela sua conduta durante a semana houver merecido 

louvores conseguirá um bilhete de satisfação nº 1. 

 Os discípulos que além da condição acima forem por diversas vezes primeiros, 

ou segundos, conseguirão um bilhete nº 2. 

 Estes bilhetes podem remir leves faltas. 

 Art. 29 – Os discípulos, que maior número de vezes tiverem sido primeiros, 

conseguirão de mais uma fita, que trará por toda a semana. 

 Art. 30 – No domingo pela manhã quando os alunos se tiverem reunido para a 

missa o professor lerá o registro das recompensas, pregará na escola uma lista de honra, 

em que verão os nomes dos que houverem merecido as fitas, ou bilhetes de satisfação. 

 A distinção destas recompensas se fará nesta reunião, e os discípulos premiados 

terão na aula o direito a um lugar na banca da honra. 

 Art. 31 – Todos as vezes, depois do exame geral, de que adiante falaremos, os 

nomes dos que mais se houverem distinguido serão mencionados em um registro, que 

por todo o mês ficará exposto na escola. 

 Art. 32 – Na ocasião de ser a escola visitada por alguma autoridade lhe será este 

registro apresentado, e consultada dotas as vezes que se houverem de distribuir prêmios 

maiores. 

 Se por toda o mês o professor estiver contente com os seus discípulos poderá 

lhes conceder um meio dia feriado por mês neste meio dia o professor conduzirá seus 

discípulos ao passeio. 

 Haverá no fim de cada ano um exame geram, e uma distribuição solene de 

prêmios. O professor convidará para esse ato, a fim de o tomar mais solene, as 

autoridades do lugar, e outras pessoas de graduação. 

 

Castigos 

 

 Art. 33 – E ocupando constantemente os discípulos, e mesmo os mais moções, 

usando de uma inspeção incansável durante as aulas, que conseguem o professor manter 

a ordem, e a disciplina sem muitos castigos. O seu emprego habitual,e mui freqüente 

denota direção inábil, e se pode em geral afirmar, que as escolas, que mais castigam são 

as piores. 

 Por castigo se deve entender tudo quanto é capaz de manifestar às crianças a 

falta que cometerão, de lhes causar vergonha e arrependimento, e de servir de expiação 

ao passado, e de preservativo para o futuro. 

 A variedade dos castigos é essencial, mesmo em erros semelhantes, a fim de 

aplicar-se o que melhor convier ao caráter de cada discípulo. 

 Um bom meio de preveni-lo de torna-los mais sensíveis é este: quando algum 

discípulo cair em erro o professor lhe indicará entre máximos escritos nos cartazes, ou 

rótulos, a que lhe houver violado, e a fará ler em voz alta. 
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 Art. 34 – O professor deve atentamente reparar em si mesmo quando aplicar 

algum castigo, a fim de nunca se deixar de cólera, nem dar aos discípulos nomes 

injuriosos: será severo, porém de sangue frio, inflexível, mas sem aspereza. 

 Art. 35 – 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. 

 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, indisciplina, 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. 

 

Instrução Moral e Religiosa 

 

 Art. 37 – Na educação dos meninos não levamos tão somente em vista ensinar-

lhes a ler, escrever, calcular, etc., mas também ensinar-lhes e fazer-lhes apreciar as 

verdades da religião, ministrando-lhes uma educação cristã, que os ponha em estado de 

preencherem todos os seus deveres para com a família, para com os outros homens, e 

para consigo mesmo. 

 Quaisquer exercícios de piedade que se prescrevessem para as escolas, e fossem 

pontualmente seguidos, não produzirão os bons efeitos, que se devem esperar, se o 

professor não desempenhasse também os seus deveres: exemplo que se torna para as 

crianças muito mais profícuos que meras lições. 

 Cumpre que o professor não descanse inteiramente nos pais de família sobre o 

zelo, que devem ter na instrução religiosa das crianças, mas antes tenha com elas os 

maiores cuidados. 

 Art. 38 – Antes de depois de cada aula, põe-se os discípulos de joelhos, e um 

deles, ou o professor tira em altas vozes as rezas do costume. 

 Art. 39 – Em todas as divisões, a instrução moral e religiosa ocupará o primeiro 

lugar. 

 Deve-se aprender diariamente alguma parte da Sagrada Escritura. 

 Art. 40 – Os professores darão particular atenção ao progresso dos discípulos na 

instrução religiosa, aproveitarão toda a ocasião de ensinar-lhes o que devem a Deus, ao 

Soberano, a sua família e ao seu país. 

 

Estudos 

 

 Em toda escola primária, o ensino público compreende necessariamente: 
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 - A instrução moral e religiosa 

 - A leitura 

 - A caligrafia 

 - A aritmética até proporções 

 - Os elementos da gramática portuguesa 

 - Noções gerais de geometria prática sem demonstrações 

 Toda escola primária constará de 3 divisões principais, na razão da idade dos 

discípulos, e dos objetos de ensino, que os ocuparem. 

 Os meninos de 6 a 8 anos formarão a 1ª divisão. Além das leituras de piedade, 

feitas em voz alta, eles se exercerão particularmente na recitação das rezas. Aprenderão 

ao mesmo tempo a ler, escrever, e as primeiras noções do cálculo verbal. 

 Os meninos de 8 a 10 anos formarão a 2ª divisão. A instrução moral e religiosa 

consistirá no ensino de história santa; Velho e Novo Testamento. Os meninos 

continuarão os exercícios de leitura, escrita, e calculo verbal. Aprenderão a calcular por 

escrita, e a gramática portuguesa. 

 A 3ª dimensão se comporá dos meninos de 10 anos para cima. Estudarão 

especialmente a doutrina cristã, continuarão os exercícios de leitura, escrita, cálculos e 

da língua portuguesa. 

 Art. 41 – A 2ª e 3ª divisão farão composição uma vez por semana, os discípulos 

ocuparão lugares distintos, em razão do bem, ou mal que as tiverem desempenhado. 

 Todos os discípulos são obrigados a seguir todas as partes do ensino das suas 

divisões respectivas. 

 Todos os meses o professor entregará a autoridade competente um relatório 

sobre o estado da instrução na escola no antecedente mês. 

 

Leitura 

 

 Art. 42 – Os professores devem conhecer os melhores métodos de leitura, e não 

cingirem-se ao antigo soletramento, em extremo defeituoso. O professor caprichará em 

dar aos alunos uma pronúncia clara e distinta, não bastará que o discípulo leias as 

palavras, é mister que faça sentir a pontuação. 

 Grande parte dos professores são dignos de censura pelo muito pouco caso em 

que tem tais coisas; os seus discípulos lêem com tamanha rapidez, e tão má 

pronunciação, que ninguém os entende. 

 Será também preciso corrigir os discípulos nas entoações viciosas, que de 

ordinário contraem, e habituá-los a tornar pouco a pouco, nas leituras, o tom 

conveniente ao objeto do qual se tratar. 

 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 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. 

 Art. 44 – O professor chama a si todos os discípulos de uma mesma classe, 

durante este espaço todos os outros continuarão nas suas diversas lições. 

 Organiza-os em semicírculos diante de se pela ordem de merecimento, que 

tinham na última leitura. 

 O primeiro lê,em meia voz, uma palavra, ou frase, depois o segundo, e assim o 

seguinte até o último, ao mesmo tempo todos os outros discípulos o acompanham nos 

seus livros. 
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 Quando algum se engana, o professor não emenda, mas manda ao seguinte que o 

faça; se este se engana, segue outro, até o último. O discípulo, que emenda o outro, 

toma o lugar do primeiro que errou. 

 O professor só corrige, quando nenhum dos discípulos pode conseguir fazê-lo, 

tendo em todos os casos, o cuidado de mandar repetir a palavra ou frase a quantos o não 

souberam. 

 Se o professor observa inalteração da parte de algum pode saltar por outros, 

surpreendê-lo, fazendo-lhe uma pergunta. 

 Art. 45 – No fim da leitura de cada divisão, o primeiro e o segundo de cada 

decúria são premiados com pequenos signos de distinção, que se atam ao peito. 

 

Escrita 

 

 Art. 46 – Os tratados de escrita não devem conter se não coisas úteis aos 

discípulos, bem como os dogmas e os preceitos da religião, as regras mais essenciais da 

moral, as passagens da História do Brasil mais próprias a nos fazer amar a pátria, e 

conhecer as pessoas célebres pelas suas virtudes, conhecimentos, fatos úteis etc. 

 Art. 47 – Para escrever os discípulos  se dividem em diversas classes: 

 Todos os discípulos da mesma classe copiarão traslados, que apresentem iguais 

dificuldades. 

 O professor não esquecerá que os escritos expedita é o fim que leva em vista 

todo o discípulo, e que menos lhe cumpre formar professores de escrita que dar a seus 

alunos uma letra clara, e inteligível, que possam corretamente traçar em qualquer 

apostila. Terá o cuidado de vigiar que os discípulos passem sucessivamente pelas 

diversas classes, de modo que antes de deixarem a escola. Tenham tido pelo menos seis 

meses de prática na última classe. 

 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. 

 Art. 49 – Depois de ter feito escrever a todas as classes, o professor se ocupa da 

correção; começa pelos que primeiro escreveram, pó que devem primeiro ter acabado. 

 Manda dispor todos os cadernos de uma mesma classe, sobre uma mesma linha, 

faz depois observações comparativas, e correções nos diversos cadernos, de modo que 

sejam entendidas, e nestas por todos os discípulos. 

 Se não houver tempo para corrigir as primeiras classes, que escrevem em pedras, 

o professor mandarão monitor, ou decurião que o substitua. Estas correções se tornam 

ainda mais necessárias entre os principiantes. 

 Art. 50 – Na correção da última classe o professor se (...) muito da ortografia. 

 Art. 51 – O professor designará o lugar merecido por cada discípulo, e o 

primeiro, e segundo. 

 Art. 52 – Ortografia e gramática: Em toda escola haverá diversas vezes na 

semana lições de ortografia, e todos os dias estudo de gramática nas primeiras e nas 

altas classes. 

 Art. 53 – Em todas estas classes se empregarão na recitação processos análogos 

aos já indicados para o estudo do catecismo e do calado. 

 Art. 54 – Os discípulos são divididos em 5 classes: 

 1ª classe – Algarismos e numeração 

 2ª classe – Somar e diminuir 

 3ª classe – multiplicação 

 4ª classe – divisão 
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 5ª classe – quebrados, regra de três e de companhia etc. 

 Art. 55 – Depois de ter corrigido todas as classe de escrita o professor chama por 

sua vez cada uma das classes de cálculo, começando pelas primeiras, a fim de dar as 

outras o tempo de fazerem as suas operações, que são mais extensas. 

 Os discípulos se organizam em semicírculos, defronte de uma grande pedra. 

 Cada um tem o seu caderno, ou a sua pedra na mão. Um deles de quem o 

professor toma o caderno, faz em meia voz a operação na pedra; os outros seguem e 

corrigem os erros das suas operações. 

 Dois, três ou quatro discípulos podem um depois do outro ir a pedra, conforme o 

tempo que o professor poder gastar com cada um: acabar verificando o caderno de 

todos. 

 Art. 56 – Terá grande cuidado em exerce-los no cálculo verbal. 

 Art. 57 – Marcará lugares, como nos outros ensinos, e o primeiro e segundo 

receberão prêmios. 

 Art. 58 – Catecismo. O professor se esmerará,particularmente, no ensino do 

catecismo; não se contentará com explicar-lhes o texto, mas procurará fazelo entender, o 

que deixa supor, que ele mesmo em se penetrar dos dogmas, e princípios da religião. 

 Art. 59 – O professor para mandar recitar o catecismo, seguirá o mesmo 

processo que para a leitura, deixará que os discípulos se emendem etc. 

 Art. – 60 – Geometria prática. Para o ensino desta matéria nas escolas, o 

professor seguirá processos semelhantes aos que temos até aqui desenvolvido. 

 Art. 61 – Haverá todos os anos nas escolas, ante das férias de Natal, um exame 

geral, a que assistirá a respectiva autoridade. Depois deste exame se fará uma lista dos 

nomes dos meninos por ordem do merecimento, que será exposta na sala da escola. 

 Art. 62 – Estes exames servirão para determinar quais são os alunos que devem 

passar para uma divisão superior, e quais os que podem sair prontos da escola. 

 Art. 63 – Ninguém será elevado a uma divisão superior sem ter provado, por 

exame, que possui com suficiência quanto do ensino na divisão inferior. 

 Na conformidade dos exames se fará uma lista particular dos discípulos que 

houver terminado os seus estudos primários, e a cada um dele, será entregue um 

certificado, em que se ache o juízo dos examinadores a respeito de objeto do ensino. 

Este juízo será indicado pelas palavras – muito bem -; bem -; sofrível. 

 Art. 64 – As disposições, que precedem, serão comuns as escolas de meninos e 

meninas no que forem aplicáveis. As meninas serão além disso exercitadas nos 

trabalhos da vida doméstica. 

 Art. 65 – Os bons professores convidarão os seus alunos a virem domingos 

toma-lo para virem debaixo de sua direção à missa. 

   Palácio do Governo da Paraíba do Norte, 20 de janeiro de 1849. 

João Antônio de Vasconcelos. 

 

 

 


