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O objetivo deste artigo é ponderar sobre a atuação da imprensa paraibana 

oitocentista (1858-1889), apreendendo o seu papel como portadora de discursos, em especial 

os diretamente ligados à instrução paraibana. A segunda metade do século XIX na província 

da Parahyba do Norte foi marcada por uma efervescência jornalística, onde os periódicos 

exerceram importante papel propagandístico e fiscalizador. Nesse ponto, a instrução em todos 

os seus segmentos - do ensino primário ao secundário - figurava como protagonista de 

intensos e calorosos debates.  

O recorte temporal proposto para nosso trabalho tem início no ano de 1858 – 

quando foi possível localizar o primeiro jornal a referenciar algum tema ligado à instrução – e 

finda em 1889, nos momentos finais do império. Parte relevante do material pesquisado diz 

respeito às décadas de 1860, 1870 e 1880, além de alguns poucos exemplares de 1858.  

No decorrer do nosso estudo, constatamos que os jornais foram, entre outras 

coisas, importantes divulgadores de atos governamentais. Leis, regulamentos, decretos, 

ofícios e atas figuram como expressivos nos periódicos identificados. Mas, além disso, 

destacam-se a crônicas e resenhas jornalísticas que tratavam da instrução. Nesses textos 

singulares os jornalistas expunham seus pontos de vista e debatiam temas importantes, como a 

necessidade de investir cada vez mais na educação e combater os possíveis favorecimentos 

políticos. Trabalhamos com onze jornais1, de diferentes períodos e vinculados, na imensa 

maioria dos casos, a partidos políticos. 

                                                 
1 Os periódicos localizados com matérias referentes a instrução foram os seguintes: Arauto Parahybano, A 
Imprensa, A Opinião, A Regeneração, A União Liberal, Diario da Parahyba, Gazeta da Parahyba, Jornal da 
Parahyba,O Despertador, O Imparcial e o Publicador. 



 

Na Paraíba do oitocentos a estrutura educacional que estava em vigor foi a que 

Pinheiro (2002) chamou de cadeiras isoladas. Este modelo escolar marcou todo o período 

imperial, sendo substituído de forma lenta e gradual durante a república pelo modelo dos 

grupos escolares. Cada professor era responsável pela disciplina de sua especialidade e as 

aulas aconteciam em suas casas, muitas vezes sem a mínima condição de conforto e higiene 

para os alunos. 

O poder público trabalhou para a expansão dessa malha escolar, mas os números 

de cadeiras ainda eram insuficientes e oscilavam de um ano para outro e de localidade para 

localidade. Sobre este ponto, Pinheiro (2002, p. 30-31) assinala:  

O processo de expansão da oferta de cadeiras isoladas foi também marcado 
por dois grandes movimentos: um, de maior amplitude temporal, em que se 
observa uma tendência geral de ampliação da malha escolar primária pública 
na Parahyba do Norte, isto é, maior oferta de cadeiras isoladas pelo poder 
público; e o segundo, circunstancialmente marcado por oscilações tendentes 
à diminuição dessa oferta. 
 

É comum, na documentação, a publicação de inúmeras leis e decretos que tratam 

da criação e extinção de cadeiras, o que evidencia ainda mais a volatilidade deste processo. A 

justificativa de que a província, no inicio da década de 1860, passava por sérios problemas 

financeiros está presente no jornal A Regeneração que circulou nos anos de 1861 e 1862. No 

relato em questão, o redator do texto informa que os cofres públicos se encontravam em 

estado deplorável, sendo necessária a implementação de medidas urgentes para solucionar o 

problema. O proposto para resolver este impasse seria a suspensão de obras e demissão de 

funcionários. Será que os recursos destinados à instrução em meados dos anos de 1860 eram 

reduzidos? Pelo que pudemos acompanhar por meio das notícias dos jornais a situação não 

era a de escassez de recursos. 

No relatório de finanças publicado no dia 19 de junho de 1861 na Regeneração 

temos que o total de recursos despendidos para aquele ano foi de 39:542$318. Para 

mensurarmos a grandeza deste montante basta comparar com as demais repartições públicas. 

A instrução pública era o segundo maior orçamento, perdendo apenas para a força policial 
                                                                                                                                                         
 



 

orçada em 51:596$554 e ficando à frente da administração da fazenda, dos gastos eventuais e 

obras públicas e demais setores. Isso pode indicar ao pesquisador que acima de tudo faltava 

vontade política ou que alguma outra razão estava a depauperar os cofres públicos. 

Para resolver o problema dos altos gastos do setor público a redução de despesas 

fazia parte dos discursos governamentais, sendo uma questão debatida também na imprensa. 

A instrução, por ser tida como superficial por alguns figurando entre as áreas de possível 

corte. Entretanto a questão era polêmica entre as autoridades provinciais, entre os jornalistas e 

a população das vilas e cidades da província paraibana. Existia um número expressivo de 

cadeiras espalhadas pela província, o que para muitos servia apenas para “(...) dar direito aos 

respectivos professores a perceberem os 800$000rs. anuaes”2. Neste ponto em especial é 

colocado como solução a extinção das cadeiras que supostamente estariam em excesso, tendo 

em vista a conveniência para os cofres públicos. Se a instrução necessitava de um aumento de 

sua malha escolar o governo pretendia seguir justamente o caminho contrário, com o corte de 

despesas. 

No mesmo jornal, exatamente três dias após a matéria citada no parágrafo 

anterior, temos o seguinte3:  

Idem – O presidente da província, attendendo ao estado pouco lisonjeiro dos 
cofres provinciaes, e a necessidade que por isso tem a administração de 
restringir a crescida despesa que se faz com o pessoal da instrução publica, e 
uzando da faculdade no art. 4º da lei provincial n. 12 de 8 de agosto de 1860, 
resolve demittir a Justino Erico Machado Paiva do cargo de professor do 
ensino publico primario de Boa Vista.   
 

A criação e extinção das cadeiras isoladas estavam marcadas por uma série de 

interesses, tanto por parte do poder público quanto pela sociedade. Os representantes eram 

eleitos a partir de um sistema eleitoral altamente excludente, devendo prestar contas, depois 

de eleitos, aqueles grupos e famílias que lhe deram suporte no pleito. Desse modo, tanto a 

provisão de cadeiras quanto dos professores nomeados eram pertencentes às famílias ligadas 

aos políticos, o que contribuiu para a permanência de velhas práticas. 

                                                 
2 A Regeneração. 26/06/1861. A Regeneração. Os conservadores e as rendas da província.  
3 A Regeneração. 29/06/1861. Expediente do governo. Dia 18. 



 

 De forma legal, a criação das cadeiras, nomeação, demissão e aposentadoria de 

professores, só poderia ser feita pelos presidentes da província, que deveriam comunicar o ato 

à assembleia legislativa. A rotatividade da cadeira presidencial era elevada, o que 

proporcionava uma mudança nos quadros da administração à cada nova posse presidencial. O 

apadrinhamento despertava criticas dos próprios deputados, pois algumas pessoas viam no 

magistério uma forma de “ganhar a vida”, sendo que esses favorecidos muitas vezes 

ocupavam o lugar de pessoas “mais aptas” ao serviço público. Além disso, existia uma 

relação de conflito entre os poderes legislativo e executivo, quanto à criação das cadeiras 

isoladas. 

 No que tange a contratação de professores, além dos favorecimentos já citados 

é possível localizamos no jornal O Imparcial um número considerável de concursos, de longe 

o meio mais justo para a contratação do funcionalismo, embora a atuação politica também 

interferisse nesse dispositivo. Inúmeras críticas eram feitas no que diz respeito à forma de 

seleção de professores, persistindo esse problema décadas a fio. Segundo Pinheiro (2002:35): 

“(...) a situação permanecia a mesma, e denúncias quanto aos critérios adotados para a seleção 

do professorado público provincial (...) repetiam-se”.  

A cada ação governamental os jornais contra-atacavam, embora com interesses 

próprios para fazê-lo. Além disso, é possível perceber na fala de alguns jornalistas do período 

a necessidade da instrução popular. Para tanto, temos o seguinte trecho4: “E, nós que 

reconhecemos a necessidade da instrução do povo, aplaudimos a idéia de vulgarizar o 

conhecimento tão util das mais importantes nações cientificas”. 

O estado de suposto abandono da instrução é denunciado de forma constante nos 

textos jornalísticos, sendo a possível solução encarada como ato de maior atenção por parte 

dos administradores públicos. Deste modo, o desenvolvimento da nossa província é atrelado 

nos discursos encontrados nos jornais ao cuidado com a instrução primária reiterando a idéia, 

corrente à época, de que a educação pode proporcionar o adiantamento das nações. 

                                                 
4 A Opinião. 31/05/1877. Noticiario de Instrução Popular. 



 

A Província da Parahyba do Norte também teve seu periódico abolicionista, o 

Arauto Parahybano. Trazia em sua descrição que se tratava de periódico Litterario, Noticioso 

e Abolicionista, mas após o evento que culminou na libertação dos escravos aparece na edição 

de 27 de maio de 1888 que uma melhor descrição seria: Evolucionista, literário e noticioso. 

Não temos desse periódico um número exorbitante de exemplares para análise, mas o que 

dispomos são de grande relevância5. 

 Como a bandeira da libertação dos escravos já tinha sido alcançada, o jornal 

passa declaradamente a concentrar seus esforços no tema da educação do povo, pois afirmava 

que “sem instrução o homem nunca será de fato livre”. Desse modo, reiterava que é dever do 

governo voltar seus esforços para o melhoramento deste setor, cabendo à imprensa, órgão do 

povo, fiscalizar os atos das autoridades. Mais uma vez na documentação pesquisada a 

criminalidade aparece associada à falta de educação, sendo assim6: “Os effeitos da liberdade 

sem instrução serão nullos, e para que o homem livre não se atire aos braços do crime cumpre 

esclarecer-lhe o espirito”.  

 Os jornalistas que compõem o corpo redacional desse jornal, além de 

abolicionistas, advogam que mesmo estando o Brasil livre da chaga da escravidão ainda não 

se constituí em um país livre. Para estes homens a lei de março de 1888 foi importante, mas 

trata-se apenas de uma batalha vencida. Os libertos ainda continuam cativos, agora não mais 

pela corrente, mas sim pela ignorância. Afirmavam ainda que não era possível sair de um 

estado de barbárie secular (se levarmos em consideração a idéia da civilização eurocêntrica) 

para altos graus civilizatórios sem investimentos na instrução dos jovens. Algo ressaltado no 

mesmo periódico diz respeito à boa índole e principio de moralidade dos ex-escravos 

brasileiros, principalmente, por não terem se vingado dos indivíduos que os humilharam 

durante tanto tempo. Segundo a matéria em questão, não seria possível conter uma revolta de 

tais proporções. De acordo com o Arauto Parahybano7: “(...) o Brazil a esta hora estaria sob 

                                                 
5 Estão disponíveis para pesquisa dezesseis exemplares, todos localizados no acervo do Instituto Histórico e 
Geográfico Paraibano. 
6 Arauto Parahybano. 27/05/1888. Arauto Parahybano. Depois da abolição.   
7 Arauto Parahybano. 12/06/1888. Arauto Parahybano. O que nos falta. 



 

iminencia de um perigo enorme, impossível de remover, pois, contra o levantamento de uma 

raça inteira, sedenta de vingança para os crimes contra ella praticados na lugubre senzala, não 

haveria força a oppor!”. 

 A Lei Áurea seria apenas o primeiro passo rumo à verdadeira liberdade. As 

dificuldades aparecem, na ótica do jornal, porque se o Brasil busca melhoramentos na 

instrução, faltam meios de realizá-los. Só a educação figura como solução efetiva de nossos 

problemas, e a nossa segundo o jornal é a pior possível. Essa educação tão mencionada até 

agora não é aquela do letramento básico e a simples decoração de velhas formas e métodos, 

mas sim a que trata de construir um indivíduo de caráter, consciente dos seus direitos e acima 

de tudo um cidadão.  

 Algo interessante dito no periódico é que a iniciativa particular praticamente 

inexiste, restando ao governo a dura e onerosa tarefa de resolver este problema. Falta para a 

educação uma reforma de base, a fim de extirpar da sociedade velhas práticas, além de melhor 

preparar os professores. Para tanto8: “Uma reforma nesse sentido é o que falta a nós, que 

nascemos livres, e aos nossos irmãos que foram escravos”.  

Para entendermos como funcionava a instrução pública paraibana é necessário 

analisarmos de que forma a profissão docente estava representada, tendo em vista que todos 

os debates passavam em determinados momentos pela figura dos lentes9. Se antes a tarefa de 

ensinar estava restrita à iniciativa particular, a partir do Ato Adicional de 1834 o Estado toma 

para si esta empreitada, fazendo com que a instrução se articulasse com o projeto de 

construção da nação brasileira.  Para garantir o sucesso desta prática, o governo passou a 

exercer um controle sobre o professorado, no intuito de coibir possíveis falhas10. 

                                                 
8 Arauto Parahybano. 12/06/1888. Arauto Parahybano. O que nos falta. 
9 Em alguns momentos na documentação os professores são chamados de lentes. 
10 Sobre esta temática temos o trabalho de Gomes (2008). No que tange a disciplina temos o Trabalho 
Acadêmico de Conclusão de Curso de Miranda (2009), que trata sobre os métodos punitivos e disciplinares 
aplicados na Parahyba Oitocentista (1822-1864). 



 

Na instrução pública da província temos aqueles professores ligados ao Lyceu 

Parahybano que faziam parte da elite local11 e os da instrução primária, frequentemente 

taxados como verdadeiros responsáveis pelo desarranjo da educação. Sobre este aspecto, 

Gomes (2008 : 101) assinala: “Enquanto estes últimos eram apontados muitas vezes como um 

grande problema da instrução pública, aos professores secundários sobravam elogios a sua 

atuação”. Neste ponto, é bom lembrar que as aulas da instrução secundária estavam restritas 

ao ambiente do Lyceu Parahybano, único estabelecimento destinado para este fim no 

oitocentos. 

A imagem construída em torno dos lentes da instrução primária na maioria dos 

casos era negativa12, sendo necessária uma constante fiscalização sobre esta atividade. Nos 

periódicos paraibanos encontramos pedidos de licença, aposentadoria, anúncios, concursos, 

além de matérias sobre a necessidade de melhor formar o corpo docente e proporcionar um 

vencimento mais digno.  

A forma de ingresso no magistério público se dava por meio de concursos, o que 

não impedia o governo de contratar seus apadrinhados. Sempre que a instrução necessitava de 

contratações, segundo Gomes (2008: 105): “Portanto, sempre que as precárias condições da 

instrução pública necessitassem de medidas urgentes para o provimento das cadeiras abertas, 

eram realizados arranjos para suprir essas necessidades”. Foram criados mecanismos de 

controle como os comissários da instrução pública13, além de outras formas de controle sobre 

a atividade docente. Uma queixa sempre presente é a que trata da baixa remuneração dos 

professores. O estado provincial reconhecia este problema, mas alegava que a situação dos 

                                                 
11 Os lentes do ensino secundário eram bem vistos na província. Neste sentido, temos uma matéria no jornal A 
Regeneração do dia 04/09/1861 que diz: “O pessoal empregado na instrucção secundária é reconhecidamente 
habilitado e idoneo. Os lentes do Lyceu distinguiram-se sempre na sua melindrosa missão de preceptores da 
mocidade [...]”.    
12 A imagem era negativa no sentido de que os professores muitas vezes não possuíam a preparação necessária 
para exercer o magistério, além dos que ocupavam cargos por favorecimento pessoal. 
13 Estes comissários eram pessoas da comunidade que fiscalizavam a atividade docente sem receber 
vencimentos. 



 

cofres públicos sempre era deficitária, justificando dessa forma os baixos recursos destinados 

à instrução14.    

Em meados de 1858 encontramos a primeira menção ao nome de um professor 

público, publicado no jornal A Imprensa15. Trata-se de uma matéria oficial que trazia 

inúmeras nomeações para diversos cargos na província, dentre eles o de professora pública da 

vila de Catolé do Rocha, sendo nomeada para o cargo D. Hermelinda Maria da Conceição e 

Souza. No decorrer de todo o recorte temporal proposto para a pesquisa encontramos nomes 

de professores, sendo possível traçar um mapa de contratados e demitidos dos quadros 

administrativos da província.  

Se na década de 1850 a documentação é escassa, nos anos seguintes a situação se 

inverte e temos dois jornais importantes: A Regeneração e O Imparcial com várias matérias 

sobre a instrução. Em relação ao segundo pouco pudemos apreender, tendo em vista que, pelo 

menos nos volumes localizados, o periódico serviu apenas para divulgação dos atos oficiais. 

O primeiro, por sua vez, além dos documentos oficiais apresenta textos e resenhas que mesmo 

em menor número ajudam a traçar o panorama do estado da instrução até meados da década 

de 186016.  

Em um relatório apresentando na Regeneração encontramos os nomes de 

professores jubilados, demitido e removidos17. Trata-se de uma documentação oficial, mas 

tem sua importância na medida em que traz alguns nomes de professores que aparecem em 

outros periódicos em épocas distintas. Como exemplo, podemos citar o professor Cyro 

Diocleciano. No ano de 1861 é transferido da cadeira de Pedras de Fogo para Mamanguape. 

Quase vinte anos após este evento o referido lente aparece em uma petição na União Liberal 

solicitando um aumento em sua gratificação como professor jubilado.  

                                                 
14 Se analisarmos os orçamentos destinados à instrução veremos que os recursos alocados para este fim não eram 
pequenos, muito pelo contrário, em alguns casos tratava-se da maior despesa da província. Em contrapartida, não 
sabemos se de fato o destinado era aplicado, causando uma dicotomia entre o escrito (lei orçamentária) e a 
prática.  
15 A Imprensa. 14/05/1858. A Imprensa. Noticiário. 
16 Particularmente os anos de 1861 e 1862.  
17 A Regeneração. 07/08/1861. A Regeneração. O Relatório do Exm. Sr. Dr. Diogo Velho Cavalcanti de 
Albuquerque, à época diretor da instrução pública na província da Parahyba do Norte.  



 

Como forma de divulgar os seus serviços e até mesmo ganhar crédito perante à 

sociedade os professores utilizavam a seção Annuncios dos jornais. Esta prática era constante 

no período. Professores de Latim, Música, Matemática e demais disciplinas vendiam os seus 

serviços por meio da imprensa. Em jogo estava a autopromoção, tendo em vista que aparecer 

nos periódicos proporcionava uma maior visibilidade e prestígio ao lente. Além disso, 

podemos pensar na necessidade de complementar o orçamento, pois os vencimentos pagos 

pelo setor público na maioria dos casos eram diminutos sendo necessário conseguir o sustento 

por outros meios, em especial, as aulas particulares.   

Assim como no caso dos professores, é possível deduzir pela documentação que 

existiam dois tipos de alunos na província. Em primeiro lugar, estão os de famílias 

importantes que figuravam na imprensa através dos exames, frequentemente parabenizados 

pelos seus respectivos ingressos no ensino superior, como a Faculdade de Direito do Recife 

ou a Faculdade de Medicina da Bahia, por exemplo. Por outro lado, temos os alunos livres e 

pobres, na maioria das vezes prejudicados pela falta de uma maior atenção na instrução 

pública. Quem eram os estudantes que apareciam na imprensa? Sobre este grupo temos 

matérias sobre os exames preparatórios, relatos sobre a necessidade de instruir a mocidade 

paraibana, felicitações pelas aprovações nos cursos superiores bem como relatos sobre a 

participação em festejos e passeatas. 

Alguns estudantes poderiam usufruir de uma instrução particular. Os documentos 

revelam que em 1861 as aulas deste seguimento contavam com exatos 137 alunos, número 

baixo se comparado à instrução pública, porém importante no sentido que traz informações a 

respeito da iniciativa privada, algo não tão facilmente encontrado na documentação.  

Outro periódico da época, a União Liberal, data de 1879 e não traz muita 

novidade em seu conteúdo com relação ao que já mencionamos até agora. A partir do material 

analisado podemos afirmar que o referido jornal atuava de forma a constituir-se como órgão 

tipicamente de divulgação dos atos oficiais, sendo compostas as suas matérias, sobre 

instrução, por leis, decretos, atas da assembleia legislativa entre outros expedientes 

governamentais. Os professores aparecem razoavelmente em suas páginas, sempre inseridos 



 

na documentação oficial. Os estudantes, por sua vez, não são representados no periódico, 

ficando esta lacuna na pesquisa. 

No ano de 1882 temos o Jornal da Parahyba que nos remete a uma temática que 

já tínhamos chamado a atenção18 que diz respeito à prática de crimes com afirmações de que 

somente educando a população é que a sociedade se viria livre deste mal. Os administradores 

seriam os responsáveis em deixar a população entregue à sua sorte devendo, portanto, investir 

na instrução. Em determinados momentos da década de 1880 o periódico em questão se 

restringe à divulgação de atos oficiais. 

No inicio de 1884 temos um documento muito interessante que relata o estado da 

instrução na província19. Neste texto, a parte que nos interessa é a referência feita aos 

docentes. Os professores primários são retratados como causa do atraso enfrentando pela 

educação paraibana. Compete para esta afirmação a falta de idoneidade e despreparo dos 

lentes20. Os concursos realizados favoreceriam os apadrinhados, que mesmo estudando e se 

preparando para exercerem os cargos ainda executavam suas funções de modo pouco 

satisfatória, prejudicando desta forma os estudantes. Segundo o texto: “Ao contrario, como 

em geral acontece, elle não toma interesse algum pelo desempenho do cargo, e faz delle 

apenas um meio para receber ordenado no fim do mez”.  

No mesmo documento temos que uma reforma na instrução era necessária, para 

tanto, o primeiro passo seria criar uma instituição para formação de professores. Este 

estabelecimento seria a escola normal, que até a presente data ainda não tinha sido criada21. 

No texto é indicado que já existiu um debate prévio sobre a necessidade da implantação desta 

instituição, mas devido à fragilidade das finanças provinciais o projeto foi abandonado. 

                                                 
18 Jornal da Parahyba. 01/03/1882. Jornal da Parahybaa. 1º de março. 
19 Diario da Parahyba. 19/02/1884. Apedidos. Exposição do estado da Instrucção Primaria e Secundaria da 
Provincia da Parahyba do Norte apresentado ao congresso da instrução. 
20 No texto é feita a ressalva que há exceções no quadro pessimista da instrução primária. 
21 Esta exposição foi feita em 21 de maio de 1883. O Externato Normal foi criado em 1884, mas só passou a 
funcionar de fato em 1885. 



 

Em outra matéria22 fica destacado que a instrução paraibana só pode alcançar um 

estado de funcionamento satisfatório quando o método de ensino for melhorado e os 

professores passarem a receber um salário condizente com sua função. Mas, outro fator já 

mencionado volta à tona: a falta de preparo para exercer o magistério. Tal quadro 

supostamente afastaria os alunos do ensino público, fazendo com que os pais que dispunham 

de recursos procurassem na iniciativa privada uma melhor educação para seus filhos. 

Se por um lado grande parte da população lutava por um mínimo de instrução, por 

outro, os estudantes que possuíam condições galgavam e alcançavam o ensino superior. 

Corroborando com esta afirmação reforçamos a ocorrência nos volumes de periódicos 

pesquisados que encontrarmos várias mensagens de felicitações aos novos ingressantes neste 

nível de ensino. 

Além disso, os discentes poderiam acompanhar nos jornais as listas de aprovados 

(presentes em vários periódicos), bem como o conteúdo programático. O Diario da Parahyba 

publicou no ano de 1885 a listagem com os assuntos das provas escrita e oral. O conteúdo de 

História, por exemplo, é bastante detalhado e exige domínio da história antiga23, moderna e 

contemporânea24.  

Os estudantes também possuíam um periódico, intitulado O Estudante25. Sua 

proposta era sair em defesa deste grupo, sendo seu conteúdo voltado para a cultura das letras. 

Surgiu no ano de 1885, mas não temos informações mais detalhadas do seu tempo total de 

existência. Mas, a este respeito podemos dizer que este periódico não se restringia apenas à 

educação. No mês de maio de 188526 encontramos um texto de um suplente da subdelegacia 

do 1º distrito da capital, o Sr. João Daniel da Cruz, que acusa o Estudante de levantar calúnias 

a seu respeito, quando publica matéria acusando-o de cercar às 10 horas da noite a casa de um 

                                                 
22 Diario da Parahyba. 23/04/1884. Diario da Parahyba. Parahyba, 23 de abril de 1884. 
23 Como o Brasil ainda não era um Estado laico e a religião estava presente nos diversos setores da sociedade é 
cobrado na prova referente ao mundo antigo, entre outras coisas, as tradições bíblicas.  
24 Infelizmente o conteúdo programático não foi localizado na integra no jornal, pois alguns exemplares não 
foram arquivados.  
25 Não encontramos nenhum exemplar do referido jornal no IHGP, mas existem exemplares no NDHIR, no rolo I 
do acervo de microfilmes. 
26 Diario da Parahyba. 07/05/1885. Columna Livre. Ao publico e ao Dr. Chefe de Polícia.  



 

cidadão. Deste modo, fica demonstrado (pelo menos nas referências localizadas) que o 

conteúdo não estava restrito às letras, mas sim abrangendo outras áreas.   

A fundação de uma academia de direito também aparece nos documentos do 

Diário da Parahyba em 188527. Neste ponto, a matéria jornalística ressalta que o 

estabelecimento em questão seria vantajoso tanto para os professores quanto para os alunos. 

Os docentes se preocupariam em manter a qualidade de suas aulas, precisando, para tanto, 

continuar seus estudos28. Sendo assim, quando surgisse a possibilidade de prestar concurso 

em uma faculdade de direito já estariam preparados. Os estudantes, por sua vez, não gastariam 

grandes somas de dinheiro indo estudar em outras províncias. Segundo a matéria: “Os moços 

que nem sempre podem estar no Recife, podem vantajosamente e com mais economia fazer 

seus estudos aqui” e deste modo, sugeria o jornal que a província ganharia importância e 

renome. 

Esse assunto possuía relevância, pois é recorrente em mais de uma edição do 

referido jornal. Contamos noves textos sobre o tema e até um projeto de estatuto para o 

Instituto Jurídico Parahybano. Nos textos jornalísticos a “mocidade estudiosa” é comunicada 

sobre o debate e a mobilização que está ocorrendo em torno deste tema. Os jovens estudantes 

são chamados de moços cheios de vontade e inteligência, que agora poderiam se formar na 

própria terra natal. Mas, quem eram estes jovens? Pela própria narrativa exposta até agora fica 

claro que se trata de filhos das classes mais abastadas, que futuramente iriam ocupar os cargos 

de destaque na província. 

Sobre a formação de professores para o magistério primário temos no ano de 1884 

a implantação da Escola Normal. Foi montada e implantada no governo do presidente Dr. 

Antonio Sabino do Monte, na direção de atender demanda antiga propagada nos jornais e 

sonhada pelas autoridades provinciais comprometidas com a solução dos problemas relativos 

à má formação dos professores da instrução primária. O referido presidente é referenciado no 

jornal como um bom administrador do dinheiro publico, tanto pelo pouco recurso dispensado 

                                                 
27 Diario da Parahyba. 14/05/1885. Noticiario. Ensino Superior Livre.  
28 Algo semelhante a uma formação continuada. 



 

na implantação do Externato Normal como também por ter melhorado o estado em que se 

encontrava o Lyceu Paraibano, sempre priorizando a economia nos gastos29. 

Outro texto muito interessante aparece na edição nº 17 do Publicador30. Em linhas 

gerais, é atribuído à profissão docente o status de “missão”. O bom professor deve estar ciente 

de que sua atual posição deve-se exclusivamente aos seus méritos, buscando se dedicar ao 

máximo para alcançar cargos mais elevados. O jornalista cita o caso da Alemanha onde o 

professor para alcançar outros postos no magistério ele deve passar por exames, tendo sua 

nomeação dada provisoriamente e apenas depois de alguns anos atingindo a nomeação 

definitiva. Qual a necessidade desta provação? A matéria assinala:  

[...]  depois de dous annos de exercicio passa por um novo exame e quando 
da boas provas de si é nomeado definitivamente. Esta precaução é excelente, 
porque um mestre pode ter conhecimentos necessários e não ter aptidões 
pedagógicas necessárias.       

  

Finalizando temporariamente 

 

 Para os limites de nosso artigo podemos dizer ao leitor que a ausência de uma 

política de valorização do magistério é, segundo a documentação consultada, um dos motivos 

pelo quais a instrução pública se encontra em estado pouco animador. Falta preparo para o 

docente e muitas vezes aptidões necessárias para profissão. Segundo Pinheiro (2008) esta 

idéia de aptidão pessoal esta ligada ao pensamento liberal. O Estado cria cadeiras de instrução 

primárias, mas algumas são denunciadas como sendo “cabides de emprego”.  

Ao longo da narrativa procuramos fazer uma breve retrospectiva de como estava o 

estado da instrução na segunda metade do século XIX, utilizando como fonte as matérias de 

jornais. Percebemos que a precariedade dos cofres públicos foi o argumento utilizado para a 

falta de investimento e cortes de gastos. A instrução, segundo os jornalistas da Paraíba 

imperial, estava em decadência, precisando urgentemente de mudanças.  Mas, os homens 

                                                 
29 Não podemos afirmar se tais afirmações correspondem ao que de fato aconteceu. Esta perspectiva exposta foi 
baseada na matéria do jornalista do Diario do Parahyba. O texto é assinado pelo Partido Liberal. 
30 O Publicador. 06/07/1885. O Publicador. Instrução Primária e Secundária II. 



 

responsáveis pelos periódicos paraibanos não se contentavam apenas em criticar o governo, 

propondo em determinados momentos as possíveis soluções operando como interlocutores 

importantes para o debate educacional que se estabelecia na Província da Parahyba do Norte 

do oitocentos . 
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