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RESUMO 
 
Este artigo tem como objetivo analisar alguns aspectos relativos ao processo de normatização e 
regulamentação, efetivado pelo governo provincial da Parahyba do Norte, no que concerne à instrução 
pública e particular no período de 1860 até 1889 e  faz parte de um projeto maior desenvolvido pelo 
grupo de estudo e pesquisa intitulado História da Educação na Paraíba Imperial. O período em 
discussão corresponde a um momento da história em que a “jovem” nação brasileira consolida o 
Estado monárquico a partir do aprimoramento do seu aparato jurídico, institucional que visava 
permitir um controle mais eficaz dos possíveis desvios administrativos. E é, no conjunto desse aparato 
institucional que a instrução pública aparece como uma das instâncias privilegiadas no processo de 
constituição de uma cultura política e social. Tomando como referência o pensamento de Thompson 
(2001), entendemos que o processo de constituição de certas peculiaridades políticas e culturais já 
existentes na sociedade paraibana influenciaram a tessitura da organização da instrução pública. Nesse 
sentido, podemos destacar, por exemplo, uma normatização de 1863, que determinava que “nos 
lugares em que houver feiras semanais, serão feriados os dias em que elas se fizerem, em lugar das 
quintas feiras”. Nessa lei, também encontramos, a definição do período de “férias gerais para as 
escolas de instrução primária de 7 de dezembro ao último dia de janeiro.” Assim, é possível 
constatarmos que aspectos da vida cultural, isto é, de representações do mundo que se vinculam em 
profundidade com as formulações intelectuais mais elaboradas terminaram por contribuir na 
constituição das normatizações e regulamentações da instrução pública. Relacionado a esse aspecto 
Cury (2003), nos chama atenção que as regulamentações sobre o “tempo escolar” estão intimamente 
articuladas com as questões relativas aos métodos punitivos e disciplinares. Não podemos 
desconsiderar também que se processaram movimentos em sentido contrário, ou seja, aqueles que se 
originaram nos espaços relativos ao “mundo escolar” aonde se efetivaram práticas pedagógicas que 
terminaram por possibilitar à organização da cultura (Gramsci, 1995). Essa cultura de “origem 
escolar” termina por apresentar peculiaridades que se agregaram à cultura social e política da 
sociedade paraibana e brasileira. Até o início da década de 1860, os gestores e intelectuais da 
Província da Parahyba do Norte já haviam procedido uma série de ações 
político/jurídico/administrativas afim de normatizar/regulamentar a estrutura instrucional, tanto no 
espaço “particular” (privado) quanto no público, conforme analisado por Pinheiro, (2004). Entretanto, 
foi a partir dos anos subseqüentes que o processo de regulamentação/normatização da instrução 
pública e particular se tornou mais detalhadas, criando urdiduras que conduziram os gestores 
provinciais a tentarem, porque nem sempre efetivada no cotidiano escolar, exercer maior controle 
sobre o fazer didático-pedagógico dos professores. É, portanto, esse “novo” aparato político-
administrativo e jurídico e as suas influências na organização da cultura escolar que merecem estudos 
mais aprofundados. No período que estamos analisando, foram publicados dois regulamentos, e 
porque não dizer, duas grandes reformas da instrução pública e particular da Parahyba do Norte, uma 
em 1864 e outra em 1886. Também foram publicadas várias leis que deram os primeiros indícios da 
necessidade de profissionalizar a atividade de magistério. Assim, em 1864, foi criada a Escola Normal 
da Parahyba do Norte que não chegou a entrar em funcionamento. Dez anos depois, isto é, em 1874, 
foi criada no interior do Lyceu Parahybano, uma cadeira de ensino normal “destinada a preparar os 
candidatos ao professorado da instrução primária do sexo masculino.” Entretanto, somente em 1884 é 
que a Escola (Externato) Normal da Parahyba do Norte foi definitivamente efetivada. Além dos 
investimentos no sentido de qualificar/profissionalizar o professorado, em 1865, foi publicada a 
regulamentação do funcionamento interno do Colégio de Educandos Artífices. Podemos inferir que a 
criação do Colégio de Aprendizes e Artífices e do Externato Normal representou ações dos gestores 
públicos em atender às demandas de determinados segmentos da sociedade, mas tinham em comum a 
formação profissional. Não é inoportuno registrarmos que no período em estudo, o ensino de primeiras 
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letras contava, em 1860, com 79 cadeiras isoladas: 64 para o sexo masculino e 15 para o sexo 
feminino. Vinte e oito anos depois, isto é, em 1889, a Província da Parahyba do Norte, dispunha, ainda 
de somente 79 cadeiras isoladas com 2.284 alunos(as) regularmente matriculados que atendiam 
indistintamente aos diversos seguimentos sociais. Nesse caso, a distribuição das cadeiras isoladas, 
provavelmente, condicionava a origem social dos alunos que a escola receberia. À época, também 
existiam os/as preceptoras(res) que ensinavam no espaço doméstico das famílias abastadas. Para 
analisarmos esse período tomaremos como fontes, os discursos e exposições elaboradas pelos 
presidentes da província e encaminhadas à Assembléia Legislativa, os relatórios dos diretores da 
instrução pública/particular dirigidos aos presidentes da província, além da legislação que foi 
produzida no período em estudo. Analisaremos essa documentação como um dos elementos 
constitutivos e mantenedores de uma estrutura político-social extremamente hierarquizada, assentada 
no escravismo e no modelo agro-exportador. 

 
 

TRABALHO COMPLETO 
 

Considerações iniciais 
 

A elaboração deste texto insere-se no contexto de discussões que vêm sendo desenvolvidas no 
grupo de estudo e pesquisa intitulada História da Educação na Paraíba Imperial (século XIX). Esse 
grupo está vinculado ao Programa de Pós-Graduação em História e ao Núcleo de Documentação e 
Informação de História Regional – NDHIR da Universidade Federal da Paraíba. Mantém uma estreita 
relação com o GT- PB vinculado ao HISTEDBR - História, Sociedade e Educação no Brasil, com 
sede na Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas – SP. 

Conta com a participação de alunos do Programa de Pós-Graduação em Educação - UFPB 
que têm como objetos de suas pesquisas temas relacionados à instrução pública e particular no 
Império. São membros também do grupo alunos dos cursos de graduação em História e de Pedagogia 
que têm interesse em elaborar suas monografias de conclusão de cursos acerca da história educacional 
paraibana.2 

A importância em consolidar esse grupo por meio de pesquisas sobre o século dezenove dá-se 
por considerarmos que a produção historiográfica sobre o período imperial paraibano ainda é 
insipiente, apesar dos esforços de alguns historiadores locais, em atender às inúmeras indagações que 
alunos e professores vêm fazendo nos últimos anos, tomando como referência as novas abordagens e 
perspectivas teóricas e metodológicas.  

No que concerne aos aspectos educacionais, esse grupo considera importante, que um número 
cada vez maior de pesquisadores volte seu “olhar”, para a produção de novos conhecimentos sobre a 
nossa história social, política e cultural contribuindo para a preservação da memória educacional 
brasileira. A “Província da Parahyba do Norte”, como era denominada no passado, constitui-se como 
uma das mais antigas do Brasil e, portanto, guarda uma significação histórica que precisa ser melhor 
conhecida e analisada. A pesquisa pretende compreender as permanências e as mudanças que foram 
processadas ao longo de todo o período imperial, considerando, todavia, os diversos momentos dessa 
história que criou conjunturas específicas que terminaram por condicionar as políticas desenvolvidas 
para as questões instrucionais. Nesse sentido, este trabalho tem como objetivo analisar alguns 
aspectos relativos ao processo de normatização e regulamentação, efetivado pelo governo provincial 
da Parahyba do Norte, no que concerne à instrução pública e particular no período de 1860 até 1889. 
Esse período corresponde um momento da história em que o Estado monárquico consolida a nação 
brasileira a partir do aprimoramento do seu aparato jurídico e institucional. E é no conjunto desse 
aparato institucional que o setor da instrução pública e particular aparecem como uma das instâncias 
privilegiada no processo de constituição de uma cultura política e social. Assim, tomando de 
empréstimo o pensamento de Thompson (2001), o processo de constituição de certas “peculiaridades 
políticas e culturais”, na Província da Parahyba do Norte, influenciou a tessitura da organização da 
instrução pública. Todavia, é importante registrarmos que a educação escolarizada promovida pelas 
escolas particulares estiveram sempre subordinadas às instruções normativas determinadas pelo 
Estado.3 É provável que as diferenças entre a instrução pública e particular se manifestem no plano da 
produção de culturas escolares e/ou pedagógicas, uma vez que esses dois segmentos de instituições 
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educacionais sempre atenderam às demandas de grupos sociais distintos, e portanto, com 
especificidades culturais que lhes são peculiares. Nesse sentido, o “mundo escolar”, local aonde se 
efetivou práticas pedagógicas produziram e “organizaram cultura(s)”. (Gramsci, 1995). Cultura de 
“origem escolar” que terminam por apresentar características e peculiaridades que fizeram parte de 
relações sociais que agregaram a cultura social e política da sociedade paraibana e brasileira. 

Para analisarmos esse período utilizamos como fontes algumas falas e discursos  laborados 
pelos presidentes da província da Parahyba do Norte e encaminhados à Assembléia Legislativa, alguns 
relatórios dos diretores da instrução pública/particular dirigidos aos presidentes da província além da 
legislação que foi produzida no período em estudo e que encontra-se publicada na Coleção 
Documentos da Educação Brasileira. 

 
2. Da escola para a sociedade e da sociedade para a escola: alguns aspectos da cultura política e 
da cultura educacional. 
 

A década de 1860, na Parahyba do Norte e no Brasil, foi marcada pelo grande avanço das forças 
políticas representadas pelos liberais que receberam apoio, principalmente, nos centros urbanos. O 
partido conservador perdera definitivamente a unidade e antigos chefes  políticos (coronéis) formavam 
grupos compondo-se com os liberais. Formou-se a Liga Progressista que logo se transformou em 
partido político. A vitória dos liberais nas eleições para a Câmara logo repercutiu com as discussões 
em torno da melhoria da administração das províncias, na modificação nas leis eleitorais e na maior 
liberdade dos indivíduos.(Mendes Jr., Roncari, Maranhão, 1991). 

Na Parahyba Norte, segundo Mello (1994), o Partido Liberal também passou a ocupar maior 
espaço político tendo como um dos seus representantes João Florentino Meira de Vasconcelos e 
Felizardo Toscano de Brito que liderou o partido de 1844 a 1876, quando faleceu. Toscano de Brito 
coordenou na Paraíba a chamada Liga Progressista que congregou os liberais e conservadores 
esclarecidos. 

Nos anos que se sucederam, até a queda do regime monárquico, foram formados vários 
gabinetes pelo Imperador. Todavia, estes gabinetes não conseguiram se estabelecer de forma 
duradoura revelando o processo de declínio político do regime imperial manifesta pela instabilidade 
política e social.  Esse processo ficou ainda mais evidenciado com a publicação do primeiro manifesto 
republicano no Jornal “A República”, em 1870. Dois anos depois foi fundado o Partido Republicano 
Paulista (1872) e em seguida foi realizado o Primeiro Congresso Republicano em Itu, São Paulo 
(1873).  

No final da década de 1870 os discursos a favor da emancipação dos escravos ficaram mais 
contundentes chegando a ser pronunciados eloqüentemente na Câmara superior. Em 1880, foi fundada 
a Sociedade Brasileira contra a Escravidão. Assim, foi nesse contexto de grande instabilidade política 
e social que os gestores públicos paraibanos continuaram a organizar e a estruturar a instrução pública 
e particular. 

Até o início da década de 1860, os gestores e intelectuais da Província da Parahyba do Norte já 
haviam procedido a uma série de ações político/jurídico/administrativa no sentido de 
normatizar/regulamentar a estrutura instrucional, tanto no espaço “particular” (privado) quanto no 
público (Pinheiro, 2004). Entretanto, foi a partir dos anos subseqüentes que o processo de 
regulamentação/normatização da instrução pública e particular se tornou ainda mais detalhado e 
refinado, criando mecanismos e tramas que conduziram os gestores provinciais a tentarem, por que 
nem sempre efetivada no cotidiano escolar, exercer maior controle sobre o fazer didático-pedagógico 
dos professores, isto é, no cotidiano escolar. Assim, partindo do pressuposto que na Parahyba do 
Norte, com a efetivação de um novo aparato político-administrativo e jurídico, se apresentaram novas 
peculiaridades no âmbito instrucional, que entendemos necessitam de estudos mais aprofundados. 
Aqui destacamos a publicação, de dois grandes regulamentos e porque não duas grandes reformas da 
instrução pública e particular da Parahyba do Norte, o de 1864 e o de 1884. Esse último foi 
parcialmente modificado em 18864. Contudo, além dessas duas grandes reformas, em 1865, foi 
publicada a regulamentação do funcionamento do Colégio de Educandos e Artífices e várias outras 
leis menores. A criação dessa instituição escolar objetivou “socorrer” “os órfãos desvalidos e os filhos 
de pais pobres”5. Na referida reforma de 1864, foi criada a Escola Normal da Parahyba do Norte6 que 
não chegou a entrar em funcionamento. Vale ressaltar que nesse mesmo ano (e na mesma 
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regulamentação) surge a recomendação de que para o exercício do ensino superior
7 fosse exercido por 

professor “habilitado na escola normal”8 ou ainda para o 1º grau deveria ser “nomeado de preferência, 
sem igualdade de circunstância o concorrente que [tivesse] obtido título de habilitação na escola 
normal”9. Aqui se verifica, talvez, a gênese da importância socialmente institucionalizada, na 
Parahyba do Norte, que passa a ter a profissionalização do magistério.  

Entretanto, dez anos depois, isto é, em 1874, foi criada no interior do Liceu Paraibano uma 
cadeira de ensino normal “destinada a preparar os candidatos ao professorado da instrução primária 
do sexo masculino”. Essa medida, ao que tudo indica, também não logrou sucesso uma vez que dois 
anos depois, isto é, em 1876, as cadeiras do ensino Normal do Liceu foram suprimidas.10 Em 1883 os 
gestores públicos paraibano empreenderam uma nova tentativa de formar professores no interior do 
Liceu convertendo-o “em escola normal de dois graus, ficando criada a cadeira de pedagogia.”11  É 
provável que essa determinação tenha causado reações de professores/alunos do Liceu, de intelectuais 
e da sociedade de uma maneira geral, levando ao mesmo tempo a efetivação de uma antiga 
propositura de se criar uma escola normal independente do Liceu Paraibano. Essa questão foi possível 
constatarmos a partir da Resolução nº 288 de 11 de novembro de 1885 que restaurou “sob a 
denominação de Liceu Paraibano o antigo liceu desta província [que fora] suprimido pelo regulamento 
nº de 30 de julho de 1884.”12  

Apesar de criado em 1884 o Externato (Escola) Normal da Parahyba do Norte foi instalado 
solenemente em 07 de abril de 1885 e teve seu regulamento publicado em 14 de janeiro de 1886. 

 

 

 
 

O que há de mais significativo com a criação da Cadeira de Ensino Normal no interior do Liceu 
Paraibano é que ela foi destinada à formação de professores e não de professoras, conforme se 
verificou posteriormente. Aqui podemos ainda perceber que a instrução secundária era destinada aos 
homens, não podendo as mulheres, pelo menos do ponto de vista cultural, ocupar esse nível da 
educação formal. Nesse sentido, o Liceu Paraibano foi uma instituição escolar tradicionalmente 
destinada à formação da elite paraibana masculina.  

A respeitabilidade cultural e educacional que o Liceu Paraibano adquiriu ao longo dos anos foi 
certamente um legado que os seus professores construíram por pertencerem, em sua grande maioria, a 
elite intelectual paraibana. Além do reconhecimento social os gestores provinciais paraibanos 
determinaram que todo aquele que tivesse obtido o diploma no Liceu Paraibano estava 
automaticamente “habilitado para os empregos provinciais de preferência a outro qualquer 
independente de concurso e de mais outra prova de habilitação.”13 Podendo ainda ser contratado pelo 
poder provincial como professor do próprio Liceu sem a necessidade de prestar exame prévio de 
habilitação.14 Ainda sobre o perfil do corpo docente do Liceu Paraibano, é necessário salientarmos que 
desde 1839 os gestores da Província da Parahyba do Norte facultaram aos sacerdotes regulares de 
poderem ser “providos” nas cadeiras do Liceu15. Evidenciamos esse fato ao constatarmos que “um 

Primeira Escola Normal da Paraíba (inaugurada em 1885). 
Ao lado detalhe que informa que a pedra fundamental do 
prédio foi afixada em 1874. 
Fotos: Bruna Maria Morais de Paiva. 2005 
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religioso no Convento de São Francisco, na melancolia do claustro em ruínas e quase deserto, este se 
preparava para disputar a cadeira de inglês, no Lyceu Provincial.” (Kidder apud Menezes, 1983. p.43) 

A participação de religiosos, da Igreja Católica, no âmbito da instrução pública e privada era 
estimulada pelos próprios gestores da província, conforme verificamos na lei publicada em 183916. 
Esse estímulo tomará uma nova dimensão a partir de 1872 quando foi baixada lei que passou a 
dispensar o 

 
 “exame em concurso exigido para o provimento das cadeiras do ensino primário da 
província, os clérigos de ordens sacras e os que exibirem títulos científicos obtidos 
em qualquer academia ou faculdade do império, contando que o candidato prove 
boa conduta civil e religiosa”17 

 
Conforme dito anteriormente neste trabalho, por um brevíssimo período de tempo o Liceu 

provincial, foi “convertido” em escola normal. Entretanto, ao ser jurídica e formalmente re-criado ou 
“desconvertido” o Liceu Paraibano passou a ser dirigido por um Reitor18 e não mais por um diretor. 
Assim o Reitor passou a entender-se diretamente com o Presidente da província, estando, por 
conseguinte, hierarquicamente no mesmo nível do Diretor Geral da Instrução Pública passando a 
exercer todas as atribuições, que pelos regulamentos em vigor pertenciam ao diretor geral da 
instrução, no que concerne ao ensino secundário.19 Esses procedimentos evidenciam mais uma vez a 
importância política daquele que viesse a dirigir o Liceu Paraibano além da significação cultural que 
essa instituição detinha na Parahyba do Norte. 

As diversas tentativas que os gestores públicos empreenderam para criar mecanismos com o 
objetivo de qualificar/profissionalizar a carreira de magistério seja com a criação da cadeira de ensino 
normal ou da cadeira de pedagogia no interior do Liceu Paraibano bem como a definitiva criação de 
um Externato Normal revelam que não mais atendia a demanda social por educação apenas o 
professor que apresentasse certa erudição ou simplesmente dominasse a escrita, a leitura e as 
operações matemáticas mais elementares.20 Era necessária uma compressão mais qualitativa em torno 
da relação ensino-aprendizagem. A didática passou a ter um papel mais significativo no processo de 
sistematizar, organizar, hierarquizando o saber escolar.  

Outro aspecto que nos parece significativo é a análise procedida por Kulesza (2003, p.137-138) 
quando afirma que  

“as iniciativas no campo da educação [estavam] entre as medidas mais importantes 
tomadas em função dessas transformações na estrutura social. A própria lei que 
libertava os filhos de escravos, ao possibilitar sua guarda pelos senhores até os 21 
anos, impunha a necessidade de um programa de instrução para adequá-los, e a 
outros trabalhadores livres que iam proliferando pelas cidades, às novas relações de 
produção.” 
 

Todavia, as condições materiais e culturais da sociedade paraibana objetivamente não 
conseguiam de fato atender as exigências postas pela legislação uma vez que o próprio gestores 
públicos terminavam por assegurar que “senhoras” fossem autorizadas a “proverem” as cadeiras de 
ensino misto primário dos povoados.21 É provável que na capital ou nas maiores cidade da província 
fossem as escolas contempladas com professores mais preparados, tais como autodidatas (muitos deles 
literatos), alguns profissionais liberais, ex-alunos do Liceu Paraibano, padres e/ou frades católicos e 
normalistas oriundos de outras províncias ou que tiveram formação no exterior.  

 
2.1 - O aparato disciplinador e controlador do Estado Provincial sobre a escola e o professor 
 

Como já afirmamos em trabalhos anteriores (Pinheiro, 2004), a estruturação e o controle do 
Estado provincial sobre a instrução pública e particular havia se efetivado desde meados dos anos de 
1830, caracterizando-se mais no plano superestrutural. Esse aparato foi sucessivamente ratificado em 
todas os outros regulamentos e normas que foram publicados posteriormente.22 Vale ainda ressaltar 
que o controle também se dava em nível do poder imperial central, uma vez que o Ministério dos 
Negócios solicitava aos presidentes das províncias que informassem entre outros aspectos “o estado 
sanitário [da] província (...) o estado do ensino primário e secundário, com declaração do número das 
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respectivas aulas ou escolas, assim públicas como particulares e dos alumnos de um ou outro sexo,”23 
etc. 

Entretanto, para além dessas ações o controle social e o processo de refinamento disciplinar 
podem ser verificados, a partir dos anos de 1860, em níveis até então ainda não efetivados, como por 
exemplo, a criação do “lugar de ajudante de Bedel” no Liceu Paraibano, em 1863. Esse novo cargo 
também tinha como objetivo “auxiliar o Secretário da Instrução Pública no expediente da 
repartição”.24 Nesse sentido, contribuindo para a ampliação do “aparelho” burocrático do Estado 
provincial e ao mesmo tempo agregando novos profissionais ao tão restrito mercado de trabalho. No 
ano seguinte, isto é, em 1864, outro regulamento (Lei nº 178 de 30 de novembro) destinará alguns 
artigos que previam penalizações aos professores que fossem negligentes, não cumprissem os seus 
deveres, desobedecessem a seus superiores ou apresentassem conduta imoral. Eram essas as punições: 
a) admoestação; b) repreensão; c) multa; d) suspensão de exercício e de vencimentos de um até três 
meses e e) perda da cadeira. Esta punição máxima, isto é, a demissão somente poderia ocorrer após 
abertura de um processo disciplinar e quando tivesse sido suspenso por mais de duas vezes, quando 
tivesse abandonado a cadeira por um espaço de um ano, quando fosse condenado por sentença, que 
transite em crime, que ofenda a moral pública ou a religião ou um crime inafiançável. 25 

O controle social sobre os professores também se manifestava em relação as suas ideologias e 
que atingia, provavelmente o exercício as suas práticas pedagógicas no cotidiano escolar uma vez que 
estavam coibidos de ensinar “doutrinas contrárias às leis do país.”26 

Ora, essa normatização demonstra o quanto os aspectos sociais e políticos-ideológicos podiam 
interferir na ação pedagógica do professorado. Não podemos nos esquecer que principalmente a partir 
das duas últimas décadas do regime imperial brasileiro cresceu o movimento pelo fim do escravismo, 
isto é, o movimento emancipacionista27 que logo em seguida tornou-se abolicionista, ou seja, os seus 
simpatizantes passaram a exigir o fim do regime escravocrata. A Parahyba do Norte situava-se entre 
as Províncias de Pernambuco e do Ceará centros de grande disseminação dos ideários abolicionistas e 
republicanos, portanto recebia grandes influencias desses ideais. Maestri (2001) nos chama atenção 
que 

 
“ A partir de 1879, diversas sociedade antiescravistas foram fundadas no 
Brasil, destacando-se a sociedade abolicionista cearense Perserverança e 

Povir, que confluiria, em 1880 na importante Sociedade Cearense 
Libertadora. Havia algum tempo se percebia acrescente divisão do Império 
em províncias escravistas e não-escravistas. Temendo que tal oposição 
levasse a um rompimento total do pacto escravista nacional e da abolição 
do cativeiro, os deputados provinciais cafeicultores votaram leis regionais 
que coibiam o tráfego interprovincial de escravos.”  (p. 145) 

 
Outro nível de controle que o poder público provincial tentou exercer sobre as atividades 

desenvolvidas pelos professores se estendeu ao cotidiano escolar. Nesse sentido, os professores do 
ensino primário eram “obrigados” a remeterem, anualmente, no mês de maio, ao Diretor da Instrução 
Pública “uma exposição de sua aula, lembrando medidas, que julgar convenientes para melhorar o 
regime e disciplina das aulas e método de ensino.”28 Caberia ainda aos Comissários da instrução 
acrescentar observações que julgassem convenientes. Em 1886, a província da Parahyba do Norte 
estabeleceu que os distritos escolares seguiriam as mesmas delimitações geográficas destinadas às 
Comarcas. Assim cada distrito escolar teria um inspetor que nomearia um ou mais comissários. 
Caberia aos inspetores escolares  

 
“reunir em seus respectivos distritos, ao menos uma vez anualmente, os 
professores e professoras de instrução primária a fim de conferenciaram 
sobre os assuntos que mais [interessassem] o desenvolvimento das escolas e 
aperfeiçoamento dos métodos de ensino. Do resultado dessas conferências 
darão conta em relatório ao Diretor da Instrução Primária.”29 

 
Infelizmente, até o momento de andamento dessa pesquisa não encontramos nenhum desses 

relatórios e nem a informação se de fato essas reuniões ocorreram. 
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Mas, a mais significativa ação do Estado provincial paraibano acerca da organização escolar 
pública e particular, nos últimos anos do regime imperial foi à criação do Conselho Superior do 
Ensino Provincial, em 1886. O Conselho era composto pelos:  

 
“Reitor do Liceu Paraibano, Diretor Geral da Instrução primária, Diretor do 
Externato Normal, de um professor do Liceu Paraibano eleito pela 
congregação, de um professor primário da capital e nomeado pelo 
presidente da província e duas pessoas de distinção, estranhas ao magistério 
público, também nomeadas pelo presidente da província.” 30 

 
Talvez tenha sido a constituição desse conselho que melhor represente os fortes ventos liberais e 

republicanos que conduziram às grandes mudanças políticas e institucionais que vivenciou o Brasil 
naquele significativo momento histórico. É o momento dos últimos suspiros do regime monárquico.  

Aqui, não é inoportuno lembrarmos que o regime republicano tinha como base teórica para sua 
constituição a representatividade. Nesse sentido, indiscutivelmente a formação de um conselho 
superior para a instrução ampliava significativamente a forma de participação social para a elaboração 
de políticas voltadas para a instrução pública e particular. Entendermos os meandros políticos e 
culturais e a sua significação real para a melhoria da educação na Parahyba do Norte e de resto o 
Brasil constitui uma questão que precisa ser melhor estudado. 

 
2.1.1 - O ensino “particular”: sua subordinação ao poder público. 

 
Os estudos produzidos sobre a história educacional brasileira e a sua análise historiográfica tem 

recaído predominantemente sobre a escola/ensino formal e público.31 Entretanto, alguns trabalhos no 
âmbito da história das instituições educacionais entendida “como uma unidade escolar, espacialmente 
localizável (mesmo ocupando vários prédios dispersos), com componentes identificáveis na memória 
coletiva”, (Werle, 2004. p.18), se preocupam com as escolas do setor privado. É significativo ainda 
destacarmos que esse tipo de estudo tem se voltado para a construção da histórica das escolas 
confessionais, pertencentes a importantes ordens religiosas. Há também alguns estudos sobre as 
escolas protestantes32. Assim sendo, estudos sobre a relação entre o setor público e privado (particular) 
têm ficado no âmbito das discussões das políticas públicas mais recentes, não adotando, por 
conseguinte, procedimentos teórico-metodológicos próprios e peculiares da história e mais 
particularmente da história da educação. Tentando contribuir para a minimização dessa lacuna 
historiográfica, aqui nos deteremos em analisar essa relação entre os setores público e particular 
(privado) nas últimas duas décadas do período imperial brasileiro, tomando como referência as 
peculiaridades paraibanas que de certo deve se coadunar com a situação brasileira. 

Como já mencionado no início deste trabalho, o setor educacional–escolar particular (privado) 
brasileiro, principalmente a partir das reformas implementadas pelo Márquês de Pombal (1759), 
estiveram subordinadas às diretrizes, normatizações e regulamentações implementadas pelo Estado 
português e posteriormente pelo Estado brasileiro, a partir de 1822. Desde aquele ano toda a legislação 
produzida no Brasil e na Parahyba do Norte em particular, referente à educação engloba o setor 
público quanto o particular. Essa “leitura”, não raras vezes é realizada pelos sujeitos produtores do 
conhecimento histórico que tenta capturar o que está dito implicitamente, nos documentos, muito mais 
do que está claramente explicitado. Sobre essa questão Saviani (2005, p. 167-168) faz a seguinte 
análise: 

 
“ entende-se que público e privado se comportam como pólos opostos que 
se supõem um ao outro. Portanto, o público só pode ser compreendido por 
referência ao privado e vice-versa. Assim sendo, mesmo quando tratamos 
apenas de um desses pólos, isto é, quando fazemos a história da esfera 
pública ou da história da vida privada quando estudamos a história da 
educação pública ou a história da educação privada, estaremos sempre 
supondo um outro pólo, independentemente de que isto seja explicitado. Ou 
seja, quando fazemos a história da educação pública, a história da educação 
privada faz-se presente, ainda que o seja na forma de interlocutor oculto”. 
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 Entretanto, partir dos anos de 1860, na Província da Parahyba do Norte ocorreu uma sistemática 

tentativa dos gestores públicos em deixarem mais clara as regras e normatizações para o “ensino 
particular”. Esse aspecto é possível depreendermos no ano de 1864, a partir da publicação da Lei nº 
178 de 30 de novembro. Nela encontra-se todo um capítulo destinado a regulamentação acerca do 
funcionamento de escolas particulares. 

A primeira norma que os gestores paraibanos estabeleceram foi a de que ninguém poderia “abrir 
escola ou outro qualquer estabelecimento de instrução nos lugares onde” existissem “aulas públicas 
sem a prévia autorização do governo, ouvindo o Diretor”. E se por acaso em um determinado local 
não tivesse escola pública, caberia ao Diretor da Instrução Pública conceder ou não “a licença para 
ensinar”.33 Nesse sentido, o poder público controlava tanto a abertura de escolas/colégios quanto de 
cadeiras isoladas.34 No que se refere às exigências para exercer a atividade de professor(a), isto é,  
para obter licença para ensinar, a escolha deveria recair sobre aqueles (las) formados (as) pela Escola 
Normal e nesse caso seria desnecessária qualquer outra prova de habilitação. Contudo, caso ocorresse 
a falta de pessoa qualificada pela Escola Normal o(a) candidato(a) deveria se submeter a uma prova de 
habilitação a ser julgada pelo diretor da Instrução Pública. Essas regras eram estendidas aos 
professores substitutos (interinos).35  

Há um outro aspecto que se num primeiro momento destinava-se a disciplinar e controlar as 
ações dos professores contratados pelo poder público, terminava por influenciar na constituição ou no 
perfil dos professores da escola particular (privada). Estamos nos referindo à proibição que os 
professores ou lentes do ensino secundário sofreram por parte do poder provincial, em 1883, em não 
poderem “sob qualquer condição ou forma, dirigir ou fazer parte da direção de estabelecimento 
particular de instrução e lecionar particularmente qualquer das matérias que atualmente são ensinadas 
ou que para o futuro venham a ser no Liceu ou na escola normal.”36 Com essa regulamentação o poder 
público passa a garantir legalmente certa hegemonia e controle sobre o ensino secundário que ficou 
restrito ao Liceu Paraibano e à Escola Normal.  

Essa normatização deve ter causado muitos atritos tanto com os intelectuais liberais, que viam 
nessa legislação a diminuição dos direitos dos cidadãos livres, quanto com os religiosos das igrejas 
católica e protestante que perdiam espaço e poder nas questões relativas à instrução. Vale lembrar que 
a Igreja Católica, especialmente a jesuítica, sempre considerou as suas atividades educacionais 
escolares (escolas isoladas, colégios e seminários) como instituições públicas de base religiosa. Esse 
ponto de tensão entre os gestores provinciais paraibano e o setor particular (privado) culminou com o 
recuo dos primeiros, uma vez que três anos depois, isto é, em 1886, esse domínio estatal sobre a 
instrução caiu por terra com a publicação do Regulamento nº 36 de 26 de junho do referido ano. 
Vejamos: “É permitido a qualquer cidadão nacional ou estrangeiro, independente de licença e provas 
de habilitações, abrir estabelecimento de instrução primária.”37 Entretanto, a subordinação do setor 
particular ao público, conforme salientamos anteriormente permaneceu, já que no mesmo 
Regulamento a instrução particular ficava sujeita a algumas obrigações que apresentamos a seguir: 

 
“ 1º Comunicar no prazo de um mês ao diretor geral ou aos inspetores 
escolares o lugar onde funcionar o colégio ou escola, quaes as matérias do 
ensino, e as pessoas que o auxiliarem, representando os estatutos do 
estabelecimento, e as alterações que for  realizando. 
2° A franquear o colégio ou escola com suas dependências às vistas das 
autoridades de ensino. 

3° Ministrar os esclarecimentos que lhe forem exigidos pelas autoridades 
competentes. 

4° A participar qualquer alteração feita no regimento em caráter do 
estabelecimento no pessoal empregado e mudança residência. 

 5° A remeter, no dia 30 de novembro de cada ano ou antes, se o diretor 
geral requisitar, o mapa da matrícula e freqüência dos alunos com 
declaração do aproveitamento dos mesmos.”38 
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De uma maneira geral os dispositivos acima transcritos revelam o controle e o disciplinamento 
sobre o funcionamento das escolas particulares na província da Parahyba do Norte. Contudo, também 
é perceptível a pouca ou nenhuma dificuldade que essas escolas teriam para o seu funcionamento. Os 
dispositivos punitivos caso as regras acima fossem desobedecidas eram: 

“Art .88° Aos diretores de colégios e professores particulares, que se 
recusarem a cumprir as disposições do artigo precedente e sem §§. Será 
imposta pelo diretor geral ou inspetores escolares, a multa de 10$ até 50$ 
réis, e o dobro na reincidência, com recurso em última instância para o 
presidente da província. 

Art. 89º Se não permitirem a visita e exames do estabelecimento aos 
encarregados da inspeção e fiscalização do ensino, o diretor geral 
determinará o fechamento do colégio ou escola por 15 dias. 

Art. 90º O presidente da província poderá mandar fechar o estabelecimento 
por 3 meses, por 6 na reincidência, e definitivamente no caso se reproduza o 
motivo que determinou o fechamento. (...) 

Art. 92º O ensino dado no domicilio particular é isento da inspeção, 
devendo comunicar – se ao inspetor geral o nome e residência do professor 
assim o número dos alunos.”39 

 

Ao se perpetuar, pelo menos até o final do regime imperial, a convivência dos setores particular 
e público da instrução tem-se a vitória do modelo liberal que assegurou a utilização desse importante 
segmento social como mais um espaço para gerar lucro com maior visibilidade no que tange as escolas 
particulares não vinculadas às ordens religiosas e com menor visibilidade às escolas e colégios 
confessionais, vinculadas não raras vezes a importantes e riquíssimas congregações religiosas. A 
Igreja Católica, por exemplo, sempre utilizou a doutrina cristã para justificar as suas ações 
pedagógicas, colocando-se sempre como uma instituição que contribuiu com o processo civilizador. 
Os seus lucros obtidos com a educação nunca de fato foram assumidos pelos seus dirigentes. 

 

3 - Considerações finais. 

 
Findou o regime monárquico tendo produzido uma elevada gama de regulamentações e 

normatizações acerca da instrução pública e particular. Foi a grande contribuição para engendra o 
processo de construção da nação brasileira. No entanto, a grande quantidade leis e regulamentos 
geraram certo descontentamento entre os próprios gestores públicos que questionaram a sua eficácia 
para a melhoria, de fato, da qualidade da instrução na Parahyba do Norte. Em uma das últimas 
avaliações produzidas, antes da implementação do regime republicano, essa questão ficou evidenciada 
na fala do presidente da província durante a abertura da Assembléia Provincial, em 1887. 
Observemos: 

 
“entendo que não devemos nos lançar a novas reformas, salvo alguns 
retoques, que a experiência apontar como necessárias às tendências do meio 
social em que vivemos e às solicitações da prática; porquanto uma 
instituição que se reforma a pequenos espaços como se há feito com a 
instrucção da província desacredita-se, torna vacilante os direitos que se 
propões garantir, põe em desespero as obigações creadas pela mobilidade 
de seu cumprimento e raras vezes não interpreta a ostentação da vaidade.  
Respeito a ultima como producto de maior critério.” (PARAHYBA DO 
NORTE, 1887, p.44) 

 
Nesse sentido, todo o aparato legal contribuiu muito precariamente no sentido de implementar 

mudanças culturais e política que superasse, ou pelo menos minimizasse, os perversos efeitos de uma 
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estrutura político-social extremamente hierarquizada, assentada no escravismo, no latifúndio e no 
modelo agro-exportador.  

Com o fim da escravidão e a instauração do regime republicano esperanças novas foram tecidas 
visando à melhoria das condições sociais e culturais do povo brasileiro.  Mas o que de fato se 
processou? Essa é uma outra longa história... 
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