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Trata-se de um trabalho de pesquisa que se insere no debate sobre a atuação das 

províncias na institucionalização da instrução pública primária entre os anos de 1849 a 1864. 

Ultrapassando a concepção que perpassou parte da historiografia da educação ao longo do 

século XX, vislumbram-se iniciativas que fazem parte de um processo de renovação 

historiográfica que buscam contradizer a orientação de negação dos feitos do Império. Esse 

trabalho insere-se nesse movimento. Analisar o processo de escolarização na Paraíba 

pressupõe realizar um levantamento da documentação produzida pelo Império brasileiro: os 

poucos trabalhos sobre esse tempo e espaço mostram a inexorabilidade dessa afirmação. 

Nesse sentido, a pesquisa documental, como orientação metodológica, tornou-se 

decisiva para a realização dessa investigação. A narrativa, construída a partir da 

documentação, buscará as iniciativas governamentais na área educacional e também as 

possíveis participações dos atores envolvidos no processo de construção da escolarização.  

Nesse sentido, ainda que o cotejamento entre a documentação possa propiciar uma 

perspectiva mais ampliada da temática, a narrativa sempre terá a mediação das esferas oficiais 

do governo e das autoridades provinciais. Considerando esses limites, pretende-se que a 

análise das ações dessas autoridades no campo da instrução possibilite compreender as 

práticas escolares prescritas pela legislação e pelos documentos oficiais. Para a análise, ter-se-

ão como fontes os regulamentos da instrução pública decretados na Província da Parahyba do 

Norte, respectivamente, em 15 e 20 de janeiro de 1849 e o de número 178 publicado em 30 de 

novembro de 1864, bem como as leis menores decretadas durante esse período. Os relatórios 

dos presidentes da Província, os Documentos Diversos da instrução pública provincial, esses 

últimos depositados no Arquivo Público do estado da Paraíba, também serão utilizados na 

construção do texto. Essa documentação foi catalogada, transcrita e, nesse momento, 

encontra-se em fase final de digitação e correção para publicação pelo Grupo de História da 



 

Educação do Nordeste Oitocentista- GHENO, com exceção da legislação acerca da instrução 

dos anos de 1834 a 1889, já publicada (CURY; PINHEIRO, 2004).  

A partir do cotejamento dessa documentação, a atuação do Estado é interpretada 

como, entre outros aspectos, norteada pela atuação dos sujeitos envolvidos nesse processo de 

escolarização. A análise das ações das autoridades provinciais no campo da instrução terá 

como perspectiva compreender as práticas escolares que envolviam os professores e alunos 

nesse incipiente nascimento da instrução pública primária institucionalizada a partir da 

atuação do nascente Estado Nacional. 

 

Os Regulamentos de 1849 e de 1864 e a incipiente ação estatal para a instrução na 

Província da Parahyba do Norte 

 

O regulamento de 15 de janeiro de 1849 prescreveu a criação do cargo de Diretor 

Geral da Instrução Pública que deveria ser nomeado 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 e proposição dos 

seus ramos, matérias, métodos, compêndios e regulamentos. Além disso, caberia a ele 

informar, ao governo, sobre a conduta dos empregados da instrução, bem como indicar as 

medidas coercitivas quando necessárias. Todas essas funções deveriam, anualmente, ser 

registradas e encaminhadas ao presidente da província, com indicações e propostas de 

melhoramento dos problemas encontrados. 

A tarefa de inspeção seria partilhada com os Comissários existentes em cada 

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

Comissários da Instrução Publica, nomeados pelo Diretor Geral com aprovação do Presidente 

da Província” (CURY; PINHEIRO, 2004, p.21). 

Cada um desses homens faria a fiscalização da sua localidade e encaminharia não 

só as informações da instrução, mas também a residência e freqüência dos professores. A 

esses últimos era livre o exercício do ensino público, desde que se mostrassem habilitados 



 

com carta que atestasse o exame na matéria postulante, idoneidade e boa saúde. Todas as 

aulas públicas e particulares estavam sujeitas a essa inspeção. Na espera da nomeação dos 

Comissários 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 as 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, 1981).  

A fiscalização deveria ser feita tendo como base a ação dos professores que 

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

matrículas e acompanhar o desenvolvimento dos alunos até a administração do cotidiano 

pedagógico. Ao final de cada trimestre cada professor deveria enviar um relatório às 

autoridades locais e se apresentar para provar sua residência e assiduidade, o que garantiria o 

pagamento do seu salário. 

Esse primeiro regulamento de 1849 anunciara a incipiente tentativa do governo 

provincial em atender o que fora prescrito pelo Ato Adicional de 1834, qual seja, assumir a 

regulação e a fiscalização dessas cadeiras de primeiras letras. A criação de uma Diretoria 

Geral da Instrução Pública viria atender esse propósito. O conflito entre a estrutura legal 

anterior e as responsabilidades que deveria assumir na inspeção das escolas passava pela 

efetivação do controle sobre os professores. O estado provincial agiria nesse ramo da vida 

pública e para tal, a legislação deveria, em primeiro plano, garantir que o mesmo pudesse 

controlar tal atividade através da estrutura administrativa que tinha como centro a presidência 

da província e homens de sua responsabilidade como representantes desse poder nas 

localidades.  

Essa iniciativa- como cumprimento legal- pode ser entendida a partir da própria 

organização administrativa e política da província. Considerada co-participe na constituição 

do Estado Nacional, com ela ficaria a responsabilidade dessa organização nas regiões. Para 

Mattos (2004, p. 225) “os empregados públicos [são] entendidos como agentes da 



 

administração pública, e também da centralização” numa perspectiva “de que o conjunto dos 

agentes deve ser entendido como um conjunto de dirigentes, em que pesem as diferenças 

internas e o grau relativo de homogeneização”. 

Considerando essas diferenças, o “olhar vigilante” (MATTOS, 2004, p.216) do 

Estado Central e do governo provincial era abalizado pela ação de fiscalização centralizada na 

presidência da província com a intenção de alteração da ordenação anterior, associada ao 

atraso português, e a perspectiva gradativa de implementação de um novo modelo de 

instrução pública. A presença, instituidora, do poder público nas localidades caracterizaria 

esse período de transição. 

A análise do Regulamento de 20 de janeiro de 1849, decretado no mesmo ano, 

explicitará de uma forma mais minuciosa essa intenção. 

Anunciando, a partir de pressupostos higienistas, a responsabilidade em procurar 

uma sala sadia e “em tudo apropriada ao estabelecimento de uma escola”, essa ordenação fora 

apresentada apregoando a verificação dessa tarefa, pelos inspetores (CURY; PINHEIRO, 

2004, p.22). 

Os artigos seguintes estabeleciam as regras que deveriam reger o espaço interno 

dessas escolas: “em frente aos meninos [...]haverá uma Imagem de Cristo e o retrato de S.M. 

Imperial”, “o estrado”, onde ficará a mesa do professor, deverá ficar, simultaneamente, na 

entrada da sala e em frente aos meninos. Essa posição serviria para que o mesmo visualizasse, 

e acompanhasse, toda a rotina da sala. A utilização das paredes também recebeu prescrições: 

regulamentos e penas máximas da religião e da moral ocupariam o mesmo espaço que as 

pedras pretas, onde se desenharia “o abecedário e um mapa do Império do Brasil” (CURY; 

PINHEIRO, 2004, p.22). 

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 a ser colocada na porta da sala apresentaria o método prescrito para a 

instrução pública primária da província da Paraíba: o simultâneo. Nas suas origens, segundo 

Lesage (1999), 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 no método individual, mas a 50 ou 60 alunos ao mesmo tempo. 

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, da 

utilização de um método misto”.   

Condizente com a acepção, já anunciada, caracterizar-se-á essa combinação do 

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

perspectiva desse trabalho, 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. 

Essa intenção visa compreender esse período na dimensão das ações do Estado 

provincial para a institucionalização do que viria a ser o que conhecemos como a escola 

contemporânea. Apesar da diversidade de realidades nas diversas províncias, podemos 

afirmar que, mesmo de uma forma lenta e gradativa, a difusão do método simultâneo 

anunciava a necessidade de uma organização mais racional do ensino escolar (FERNANDES, 

2006). 

Essa nova conformação, por ser incipiente, conviveria com as aulas anteriores 

caracterizadas pela fragmentação; ora com a centralização das ações na figura do professor, 

ora, ainda que esse mantivesse o comando, na divisão das tarefas cotidianas da escola com os 

monitores. 

Dessa forma, nas aulas, prescritas e anunciadas por esse regulamento, ao professor 

era permitido receber ajuda no seu dia-a-dia, para isso, poderia escolher os seus alunos “mais 

assíduos, inteligentes e de melhor conduta”. Esses, nomeados “Decuriões” teriam como 

funções a inspeção das mesas, carteiras e a vigilância em relação àqueles que não se portarem 

bem; deveriam chegar meia hora antes dos outros; acompanhar a ausência; verificar, quando 

solicitado, a limpeza e higiene dos demais alunos. Além desses monitores de carteiras haveria 



 

o monitor geral que só atuaria em casos considerados de extrema necessidade: ausência do 

professor (CURY; PINHEIRO, 2004, p.23) 

As aulas existentes na Paraíba em 1842, segundo PINHEIRO (2002, p. 27), eram 

22 cadeiras distribuídas nas diversas localidades, ainda que os monitores/decuriões fossem 

chamados a auxiliar o professor, esse último permaneceria como figura central no processo de 

escolarização (CURY, 2006, p.50). Aos primeiros caberiam a inspeção da arrumação das 

mesas, carteiras, higiene e ausência dos demais alunos. A possibilidade de substituir o 

professor era aceita apenas em caso de ausência do mesmo. Ainda assim, não havia, no 

regulamento, nenhuma orientação pedagógica ou instrucional para esses casos e nem para o 

dia-a-dia das aulas. 

A exigência do bom comportamento passava pela necessidade do cortejamento ao 

professor, retirada do chapéu, reverência às autoridades e, também, pelo atendimento às 

proibições prescritas: venda ou troca de qualquer objeto no interior da escola; portar livros 

diferentes dos recomendados; falar, sair do lugar sem licença prévia; faltar à aula. 

Esse controle do comportamento extrapolava as paredes escolares, pois os alunos 

deveriam ser acompanhados por um condutor até a sua chegada em casa. As orações e rezas, 

no início e término das aulas em voz alta, faziam parte da rotina escolar.  

O atendimento a esse comportamento prescrito era reconhecido através das 

recompensas, que estimulavam a competição entre os alunos. Prêmios, bilhetes de satisfação, 

fitas, listas de honra visavam publicizar a ação- merecedora de aprovação- dos alunos e servir 

de exemplo aos demais. 

Para LESAGE (1999, p.21), “Bell e Lancaster, e seus seguidores franceses” 

defendiam a emulação como uma estratégia fundamental de motivação aos estudos. A 

distribuição de prêmios e lugares de destaques e honras marcaria uma parte significativa da 

legislação, bem como a possibilidade de punição, também, a partir da exposição pública. 

Na mesma orientação, àquelas atitudes não merecedoras de exaltação e emulação, 

os castigos eram permitidos. Concebido como “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 ao futuro” eram aplicados de acordo com os erros e caráter de cada 

criança/aluno e a partir da recomendação da frieza e racionalidade do professor. A esse último 

era recomendado que não se deixasse “possuir de cólera” no ato da aplicação das punições 

que eram: distribuição de notas más, perda do lugar alcançado nos exercícios, retirada ou 

privação dos prêmios, rótulos pendurados no pescoço “com as palavras: falta de verdade, 

indisciplina, falador, preguiçoso, etc”, ajoelhamento em sala ou em horário da recreação, 

impedimento provisório de assistir às aulas e por fim, a expulsão definitiva do aluno das 

aulas; nesse último caso somente com a autorização do presidente da província, antecedendo a 

comunicação às “autoridades respectivas” (CURY; PINHEIRO, 2004, p. 25). 

Além do ensino religioso, compunham as aulas os seguintes ensinamentos: leitura, 

caligrafia, a aritmética até proporções, a gramática portuguesa, noções gerais de geometria 

prática sem demonstrações. 

As escolas passariam, a partir desse regulamento, a serem organizadas em três 

divisões, não só considerando as matérias de ensino- conforme previa o ensino simultâneo de 

acordo com Lesage (1999, p.10), mas, também, a idade dos alunos.  

Essa ordenação prenuncia alguns princípios da escola moderna calcada na 

seriação e graduação dos ensinamentos oferecidos. Esses preceitos podem ser verificados na 

propositura de avaliação para aproveitamento dos estudos e pela orientação de 

aprofundamento desses objetos (matérias) de ensino na passagem de uma divisão pra outra, 

conforme previa o regulamento.  

Para análise dessa segunda parte da narrativa nos ateremos a algumas questões 

que consideramos fundamentais para a compreensão da importância da legislação como 

elemento, prescritivo da ação estatal para a regulação e fiscalização das aulas da província da 

Parahyba do Norte. 

Nesse regulamento, para a instrução pública de 30 de novembro de 1864
1
, a 

divisão das aulas/escolas, a ação de fiscalização e as prescrições para a utilização dos métodos 

                                                             
1
 Pinheiro explica que “cabe informar que desde que foi iniciado o levantamento e catalogação das leis 

e regulamentos sobre a instrução, referente à Província da Parahyba do Norte, encontramos indicações 



 

serão analisadas a partir da perspectiva de compreensão da transição da escola doméstica para 

a chamada escola moderna. 

A divisão da instrução primária em elementar e superior fora anunciada no 1º 

artigo do regulamento. Numa subdivisão, a escola elementar deveria ser dividida em duas 

classes, “com a denominação de escolas de 1º e 2º graus”. A diferenciação na graduação 

considerava a divisão das matérias que deveriam ser ensinadas em cada grau. Para o 1º grau: 

“leitura e escrita, doutrina cristã, noções de gramática, e aritmética até suas operações por 

números inteiros”. “Nas do 2º grau compreenderá mais: noções de gramática prática, 

aritmética em suas operações, tanto em decimais quadrados, como em complexas e 

proporções, explicação de gramática de língua nacional: noções elementares de história 

sagrada e o sistema de pesos e medidas” (CURY; PINHEIRO, p.42).  

Ainda incipiente e sem definição precisa a divisão em dois níveis e também, 

considerando as aulas, em classes, pode ser considerada parte de um movimento já presente 

em outras províncias. O debate acerca da necessidade de racionalização e estruturação da 

instrução acompanhava a contenda acerca da implementação de matérias de ensino que 

informassem e preparassem a “mocidade” para a vivência em uma sociedade que ganhava 

ares- ao menos em parte- de urbana. Para o ano de 1853 um projeto apresentado à assembléia 

legislativa provincial de São Paulo propunha a divisão das escolas de primeiras letras em duas 

classes: elementar e superior. Em 1862, a decretação da Lei nº 1175, pelo Imperador, adotava 

o sistema métrico de pesos e medidas francês. Na província de São Paulo “[...] um projeto 

sugerindo a aquisição de um Compêndio para o ensino do sistema francês em 1865, indicou 

[...] o acréscimo de matérias que pudessem servir à prestação de serviços, tanto nas atividades 

comercias como agrícolas em franca expansão n[essa] província [...] (ANANIAS, 2005, p. 

153). 

                                                                                                                                                                                              
acerca da existência de um regulamento que havia sido publicado em 11 de março de 1852. Todavia, 
esse regulamento nunca foi encontrado, mesmo tendo-se empreendido uma exaustiva procura em 

diversos arquivos e bibliotecas brasileiras” (PINHEIRO, 2009, p. 2). O publicado em 27 de janeiro de 

1860 foi suspenso pela lei de 8 de agosto do mesmo ano (CURY; PINHEIRO, 2004, p. 30). 



 

A indicação do aprendizado do sistema métrico de pesos e medidas ainda que 

estivesse em consonância com a proposta de modernizar a instrução não condizia com a 

aceitação popular da referida lei que oficializou o sistema métrico francês no país. Na 

província da Paraíba, alguns anos depois, em 1874, houve a revolta de “Quebra- quilos” 

contrária à mudança do sistema métrico decimal adotado em convênio com a França. 

Inconformada com a alteração, a população da Paraíba se revoltou dando início ao movimento 

de contestação que se espalhou, a partir da Vila de Fagundes, para regiões vizinhas do interior 

da província (SÁ, 2005). 

Os conflitos, talvez, tenham contribuído para a lenta, e paulatina, efetivação das 

orientações legais. As chamadas cadeiras de ensino superior só poderiam ser criadas “nas 

cidades mais importantes da província” (CURY; PINHEIRO, 2004, p. 43). Desde a década de 

50, a questão da divisão da instrução primária fazia parte dos debates acerca dessa atividade já 

considerada do serviço público.  

Em 1857, o vice-presidente da província, o Dr. Manoel Clementino Carneiro da 

Cunha, já se pronunciava: 

Entre nós não esta estabelecida a divisão do ensino primario em dous gráos. 
É conveniente esta medida como um preparo para a carreira das profissões 

industriaes, e por conter um germem da instrucção profissional, que tanto 

reclamão nossas necessidades, e de que se não podem prescindir na epocha 
actual. O ensino no 1.º gráo deve conter principios de doutrina Christã, e 

moral, leitura, escripta, elementos de grammatica nacional, e de calculo, o 

systema legal dos pesos, e medidas. O do 2.º gráo, além daquelles principios, 
deve comprehender tambem elementos de Geometria e suas applicações 

usuaes, especialmente o desenho, e agrimensura, noções de sciencias 

phisicas, e de historia natural, applicadas aos usos da vida, elementos de 

historia, e geographia [...] (PARAHYBA, Província da. 1857, p.10). 
 

 

No entanto, ainda que essas questões estivessem presentes nos debates acerca da 

instrução desde a década de 50 do século XlX sua efetivação, ao menos no campo da 

legislação, atravessará a década de 60 a espera de uma definição acerca do graduação e 

seriação das aulas/escolas, como também a criação de um espaço de formação para os então 

professores primários da província. 



 

A partir dessa orientação, o mesmo regulamento criou a Escola Normal na 

Província da Parahyba do Norte que só seria efetivada 10 (dez) anos depois, em 1874.   

Sem nenhum espaço específico de formação, os professores deveriam cumprir 

rigorosamente o que estava prescrito no regulamento, sob a pena de ser “admoestado e 

repreendido”, suspenso do seu trabalho e perder os vencimentos ou até mesmo ser demitido 

da cadeira em que lecionava (CURY; PINHEIRO, 2004, p.45). 

Numa relação clara de desigualdade entre o que propunha a letra da lei e a 

realidade vivenciada por esses primeiros mestres “podemos dizer que a expectativa da 

sociedade sobre o papel dos docentes não era nada fácil de ser atingida pelos mesmos. 

Esperava-se que o professor retirasse „a mocidade da situação de ignorância para que assim 

pudessem servir a pátria e a comunidade de maneira plena‟” (aspas no original). (CURY, 

2009, p. 7).  

A partir dessa presunção, aos professores era atribuída a responsabilidade de 

organização e manutenção das aulas públicas através do pagamento do aluguel das salas, 

garantia de mobiliário e higiene, chamada pública e exames dos alunos, tudo isso dentro de 

um contexto de pedidos e reclamações dos mesmos para o pagamento dos seus salários 

atrasados, das gratificações e aluguéis das salas, o que demonstrava a dificuldade do governo 

provincial em manter a defesa da instrução como forma de civilização dos povos conforme 

discurso amplamente propagado pelos presidentes da província e diretores da instrução.  Na 

análise realizada por Pinheiro (2009) acerca dos regulamentos promulgados para os anos de 

1852, 1860 e 1864, a questão salarial dos professores aparece como nodal, inclusive na 

duração e legitimidade da própria legislação. 
2
 Para esse autor, a revogação do regulamento de 

27 de janeiro de 1860 pode estar associada à diferença de salário em relação ao regulamento 

ora ananlisado. Enquanto que na norma revogada a remuneração do professor de 1º grau seria 

de 600$00 rs. mais gratificação de 200$00 rs. para o de 1864 seria de 400$00 rs. mais 200$00 

                                                             
2 Para o ano de 1852 há inúmeras indicações da promulgação de um regulamento em 11 de março, no entanto, 

essa lei nunca foi encontrada pelos pesquisadores contemporâneos. Em 27 de janeiro outro regulamento foi 

promulgado e revogado 6 (seis) meses depois, passando a valer, até 1864, o regulamento de 11 de março. As 

análises dos pesquisadores, na tentativa de suprir essa lacuna, consideram as citações, inclusive nas leis 

posteriores, acerca dessa lei não encontrada. 



 

rs., após a promulgação do regulamento de 1864 muitos professores entraram com 

reclamações acerca da diminuição dos salários anteriormente pagos. 

Na tentativa de construção dessa futura escola, a legislação para a instrução 

pública primária foi entendida como parte de uma orientação do Estado provincial para 

administrar, regular e fiscalizar o cotidiano pedagógico dos professores demarcando um dos 

primeiros momentos de racionalização do espaço escolar dentro de um contexto, também, de 

formação, de uma estrutura jurídica para o nascente Estado Nacional.  

Espera-se que esse trabalho, por seu caráter embrionário, 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 pública 

primária na Paraíba, tenha se atendido à hipótese aventada, qual seja, que a regulação e o 

controle do estado provincial, além de demarcar o período de transição entre a escola 

doméstica para o incipiente nascimento da escola moderna, possa ser considerada como um 

dos mecanismos da constituição do Estado Nacional Brasileiro. 
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