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RESUMO 
 
Este trabalho visa buscar o sentido para a sociedade oitocentista, a partir das ações do Estado 
provincial com a mediação da legislação, da escolarização de uma parte da população da 
Província da Parahyba do Norte. Para tanto, em conjunto com a pesquisa documental, buscou-
se ler e refletir sobre a bibliografia referente ao período. Inicialmente entrelaçamos a pesquisa 
bibliográfica com a documental com a intenção de demonstrar, a partir das iniciativas 
governamentais, a lenta institucionalização da instrução pública primária na Paraíba. Por fim 
concluímos 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, indicaram 
a utilização da instrução primária, em especial, a partir da criação e manutenção das aulas de 
primeiras letras, como um dos mecanismos da constituição do Estado Nacional Brasileiro. 
Palavras-chaves: Parahyba. Instrução Pública. Legislação. 
 
 
ABSTRACT 
This work aims at seeking the direction for the nineteenth-century society, from the actions of 
the state with the mediation of provincial legislation, education of the population of the 
Province of North Parahyba. For that, together with documentary research, we attempted to 
read and reflect on the literature on the period. Initially the research literature interwoven with 
documentary intended to show, from government initiatives, the slow institutionalization of 
public primary education in Paraíba. Finally we conclude that the regulation and control of 
the state provincial, and demarcate the transition from school to home for the incipient birth 
of the modern school, said the use of primary education, particularly through the creation and 
maintenance of classes of first letters, as one of the mechanisms of formation of the National 
State Brazilian. 
Keywords: Parahyba. Public Instruction. Legislation. 
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 Este artigo é fruto de um projeto de pesquisa do Programa Institucional Voluntário de 

Iniciação Científica – PIVIC, da Universidade Federal da Paraíba, o qual nos oportunizou 

novos conhecimentos, discussões e resultados acerca do oitocentos. Nossos estudos e 

pesquisas circundaram sobre as fontes bibliográficas e fontes documentais, além de uma 

acervo de informações que nos levaram a descoberta das primeiras escolas na província da 

Parahyba do Norte. Sua finalidade é refletir sobre o século XIX e os acontecimentos 

ocorridos, especificamente na província da Paraíba do Norte entre os anos de 1833 e 1849. 

Com isso, buscamos o sentido para a sociedade oitocentista e as ações por parte do governo 

no Estado Provincial. É essa busca por conhecimento, por fatos, do que ocorrerá no passado 

que nos motiva a pesquisar e descobrir ou pelo menos tentar entender o que ocorreu no 

passado.  

 Diante dessa busca, consideramos a história como, 

 

um campo de produção de conhecimentos, que se nutre de teorias 
explicativas e de fontes, pistas, indícios, vestígios que auxiliam a 
compreender as ações humanas no tempo e no espaço. É um trabalho 
de pensamento que supõe o estranhamento da análise, da produção de 
argumentos que possam validar, no presente, determinadas leituras da 
realidade passada... (STEPHANOU, 2005). 
 
 

 De acordo com esse autor a história é cheia de fatos que marcam uma sociedade, 

sejam eles grandes ou pequenos feitos. Assim, toda história traz conhecimento e sobre tudo a 

história de um povo, de uma nação.   

 Inicialmente elencamos as informações obtidas por meio das fontes bibliográficas e as 

entrelaçamos com as fontes históricas encontradas em ofícios, documentos, cartas encontradas 

no arquivo histórico da fundação espaço cultural (FUNESC) e a legislação. A partir daí, 

fizemos uma “comparação” para obtermos os resultados e conclusões acerca do período. 

 Para Thompson, 

   
 

 Tanto a legislação como os documentos oficiais produzidos pelos governos 
são considerados "evidências históricas" que sobreviveram além de seus 
criadores e permaneceram como testemunhas do processo histórico real da 
sociedade e da época em que foram geradas. Como "fatos estão ali, escritos 
no registro histórico, com determinadas propriedades, mas isso não implica, 
de certo, uma noção de que esses fatos revelam seus significados e relações 
(conhecimento histórico) por si mesmos”. (1981, p.37). 
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 Os acontecimentos históricos nos mostra como o passado têm sua importância e como 

ele pode contribuir para um conhecimento mais amplo sobre a história em especial na 

província da Paraíba do norte. 

  Segundo Fausto (2005) esse período é considerado como um dos mais agitados e 

importantes da história politica do país. A unidade territorial do país, a centralização e 

descentralização do poder, a esperança de se ter ou não a autonomia das províncias e ainda 

como as forças armadas brasileiras deveriam ser organizadas, tudo isso ocorreu nos anos após 

a independência politica do país. 

 Em toda a historiografia, especialmente na província da Parahyba do Norte houve 

inúmeros acontecimentos, dentre eles podemos citar as Regências – um período em que o país 

fora governado por um pequeno grupo de pessoas em nome do imperador.  

 As revoltas do período entendendo-se o largo espectro entre a Revolução de 1817, 

passando pela confederação do Equador, Balaiada, Sabinada até a Revolução Praieira, em 

1848 demonstravam a luta, em conjunto com outras províncias como Pernambuco e Rio 

Grande do Norte, contra um modelo centralizado de poder. 

MELLO (1996, p.35), cita a promulgação da Lei de 15 de outubro de 1827 e a Lei de 

Criação do Liceu Paraibano, em 1836, como iniciativas dessas elites na construção da 

“nacionalidade” brasileira. Dessa forma, a literatura selecionada para análise confirma as 

nossas hipóteses iniciais de que a instrução pública era considerada, também, um dos 

elementos de constituição do Estado Nacional Brasileiro e, em especial, o paraibano. 

 Falar sobre história não é tema fácil principalmente em si tratando de história da 

educação. Os estudos sobre a historiografia da educação, especificamente no oitocentos, são 

por muitos, tratados apenas como história, embora saibamos que a história de um povo, de 

uma nação não pode ser relatada apenas como uma história. Os anos do império 

especificamente os anos entre 1833 a 1849 nos mostra uma história que é pouco conhecida e 

também estudada.  

 Os primeiros estudos apontavam que havia inicialmente a necessidade de criação de 

espaços de escolarização como uma das garantias proclamadas pelo governo da época de uma 

melhoria na educação. Numa associação entre os problemas enfrentados pela educação e a 

falta de espaços destinados a instrução e a criação de aulas representava uma parte 

significativa dessas determinações legais.  

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

bibliográficos apresentados, antes, um levantamento da documentação produzida pelo 

Império brasileiro: os poucos trabalhos sobre esse tempo e espaço mostram a inexorabilidade 
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dessa afirmação. Nesse sentido, a pesquisa documental tornou-se decisiva para a realização 

dessa investigação. Seguimos, de acordo com Cardoso & Brignoli em Os Métodos da 

história (1979, p. 485) as orientações necessárias para a realização desse trabalho. 

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

procedimentos. Primeiro: escolher o tema e justificá-lo de acordo com as intenções que se 

pretende alcançar; definir as hipóteses, bem como escolher a metodologia e as técnicas 

adequadas; realizar, na fase da documentação, a coleta de dados, considerando as fontes 

existentes para a pesquisa e, por fim, processar os dados e redigir a narrativa histórica 

(CARDOSO; BRIGNOLI, 2002, p. 483-488).  

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

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

fontes impressas. As secundárias são a documentação bibliográfica: livros ou artigos sobre o 

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

  Na análise dos documentos encontramos leis que fizeram referência à supressão, 

restauração e criação de aulasiii, transferência e conduta dos alunos e dos professores, além de 

castigos, horário das aulas, cotidiano, etc. 

 Os documentos apontam ainda a existência de métodos de ensino, férias, recompensas 

e metodologias. Os resultados apresentados abaixo são referentes á criação e manutenção das 

aulas de primeiras letras que eram mantidas pelo governo da Província da Parahyba do norte 

entre os anos de 1834 a 1849, nesses documentos oficiais, encontramos as seguintes leis: Nº 

116 – de 19 de maio de 1835 no artigo 1º; Nº 7 – de 14 de março de 1836; Nº 13º - de 25 de 

junho de 1846; Nº 4 – de 1º junho de 1847- Essas leis estão contidas na legislação com a 

seguinte descrição:  

 
 

Criação de aulas de primeiras letras nas povoações de São José, da vila nova 
de Souza, Catolé do Rocha, da de Pombal, Misericórdia, da de Piancó, Santa 
Luzia, da de Patos, Congo, da de S. João e de Boa Vista, da de Campina 
Grande e de Latim nas vilas Nova de Souza, Pombal, Brejo de Areia, 
Campina Grande, Mamanguape e Pilar. (CURY; PINHEIRO, 2004, p. 15) 
 

 

 Nos Ofícios, Correspondências e relatórios da época, ou melhor, nos Documentos 

Diversos como assim chamaremos, encontramos nas caixas 11, 18 e 22 nos anos de 1837, 

1840; 4 e 7 de fevereiro de 1840 e 1842 a existência de 17 cadeiras de primeiras letras. 

  Em relação à restauração de cadeiras encontramos registros nas seguintes Leis N° 13 

– 25 de junho de 1846 e Nº 4 de 1º de junho de 1847 Essas cadeiras foram restauradas nas 
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seguintes localidades: Santa Rita, Itabaiana, Pilar. Já com relação à supressão de cadeiras a 

Lei N.º 12 – de 20 de junho de 1846 no Artigo 1º descreve as cadeiras suprimidas no 

município de Conde, Serra da Raiz, no município de Gorabira (atual Guarabira), e a do Coité 

(Cuité) e Bananeiras. 

 Em relação aos castigos eram diversificados, tais quais: Uma ou mais notas más; a 

perda do lugar alcançado em diversos exercícios; a restituição ou privação de um ou diversos 

prêmios; a privação de uma parte ou da totalidade das recreações com aumento de trabalho e; 

os rótulos com as palavras “falta de verdade”, “indisciplinada”, “falador”, “preguiçoso”, entre 

outros, dependendo da natureza do erro cometido pelo aluno. Segundo a legislação, esses 

rótulos eram colocados em papelão e pendurados ao pescoço do aluno que desobedecesse aos 

regulamentos. 

 Por castigo, a legislação consultada o entendia, como tudo quanto é capaz de 

manifestar às crianças a falta que cometerão, de lhes causar vergonha e arrependimento, e de 

servir de expiação ao passado, e de preservativo para o futuro. 

 Encontramos referência sobre a localidade das aulas nas seguintes Leis: Nº116 – de 19 

de maio de 1835 e Nº 11 – de 2 de outubro de 1848, no Artigo 3º que informava que as aulas 

estavam distribuídas na capital e nos povoados. Já nas caixas 14 e 15, dos anos de 1835 e 

1848, continha: as aulas estavam localizadas em Vilas, povoados e cidades. A documentação 

contemplava as aulas em dois turnos - das 8 as 11 da manhã e das 2 ás 5 da tarde segundo o 

regulamento de 20 de janeiro de 1849. 

 O método de ensino presente na Lei Nº 7 de 14 de março de 1836 e no Regulamento 

Nº 7 – de 14 de março de 1836 aparecia como sendo vulgariv ou simultâneo (PARAHYBA 

DO NORTE, província da. Lei de 24 de março de 1836, 2004). Porém, vários outros métodos 

também apareceram com precisão e de forma mais significativa. Na Província fazia-se uso do 

método vulgar, do método mútuo e do método simultâneo. 

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

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

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

comuns à época. 

 O ensino religioso era presente nos espaços escolares do período. Além dele, 

compunham as aulas os seguintes ensinamentos: leitura, caligrafia, a aritmética até 

proporções, a gramática portuguesa, noções gerais de geometria prática sem demonstrações. 

 As escolas a partir do regulamento de 20 de janeiro de 1849 passariam a ser 

organizadas em 3 divisões, como mostra o quadro abaixo: 
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TABELA 1 – DIVISÃO DA ESCOLA PRIMÁRIA 

 
DIVISÕES IDADE CONTEÚDO 

 
1º DIVISÃO 

 
6 E 8 ANOS 

Leituras em voz alta, 
recitações de reza, ler, 
escrever, e as primeiras 
noções do cálculo verbal. 

 
2º DIVISÃO 

 
8 a 10 anos 

Instrução moral e religiosa, 
continuação dos exercícios 
de leitura, escrita e cálculo 
verbal. 

 
3º DIVISÃO 

 
Após os 10 anos 

Doutrina cristã, continuação 
dos exercícios de leitura, 
cálculos e língua portuguesa. 

Fonte: PARAHYBA DO NORTE, Província da. Regulamento de 20 de Janeiro de 1849. 
 
 
 De acordo com LESAGE (1999, p. 11-12), ao se pensar a escola a partir das 

orientações do método mútuo, percebe-se que a monitoria era uma das bases de sustentação 

dessa orientação pedagógica, já que os alunos mais aplicados e mais estudiosos eram 

colocados como monitores sob a orientação do professor. 

 Sobre os utensílios para as aulas de primeiras letras encontramos referência apenas na 

caixa 11 dos Documentos Diversos do ano de 1834 que continham: 8 classes, 8 bancos, 8 

louzas, 1 carteira, 1 taboa de operações aritmética, 4 (moedas) ?, 7 (telégrafos) ?, Cadeira do 

professor, tornos para chapear e 8 semicírculos com ponteiros. 

 Para cada escola, deveria, segundo a legislação, existir um livro de matrícula dos 

alunos, com informações sobre a filiação, idade e nacionalidade. 

 Essa mesma descrição aparece no regulamento de 20 de janeiro de 1849 no artigo 7º 

anuncia:  

 
 

Todo professor da Instrução Pública, terá que ter um registro de instrução 
dos discípulos, onde se declare o dia de sua matrícula, idade, naturalidade, 
filiação, moradia e estado de instrução, contendo igualmente os termos de 
exames. Todos os meses o professor era obrigado entregar a autoridade 
competente um relatório sobre o estado da instrução na escola no 
antecedente mês (PARAHYBA DO NORTE, Província da. Regulamento de 
20 de janeiro de 1849, 2004). 

 
 



7 

 

 No regulamento – de 20 de janeiro de 1849, no artigo 26, encontramos informações 

sobre as férias dos alunos que seria no natal, páscoa, nos 3 dias do Entrudo, dias santos, o 

natalício do Imperador, aniversário da Independência, do juramento da constituição, e o da 

abertura da Assembléia Legislativa Provincial. 

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

descrevia, para a Assembléia Legislativa, a situação da instrução primária pública: 

 
 

Se vê que a instrução pública tem tido grandes irregularidades, já por 
effeito de licenças aos professores, à que fui levado por elles mesmos os 
haverem pedido, pretextando, alem de outras causas, impossibilidade de 
assistência no lugar das escolas, já por ficarem ellas desprovidas de 
discípulos os quaes tiverão de acompanhar seos Paes e família, que se 
havião mudado para outros pontos da província, onde menos sofressem 
dos efeitos da sêcca (PARAHYBA DO NORTE, Província da. 1846). 
 
 

 A seca era um dos problemas dessas aulas visto que por falta de condições ou mesmo 

de alunos, as aulas não poderiam acontecer. Segundo Pinheiro (2002),  

 

o referido presidente, ao mesmo tempo em que avaliava os constantes 
deslocamentos dos habitantes das zonas sertanejas e agrestinas paraibanas, 
ocasionadas pela seca, solicitava permissão á Assembleia Legislativa para “a 
transferência, e mesmo a supressão d’aqueles [professores] que nos lugares 
em que ora se acham [sem alunos], forem de nenhum proveito público” 
(PARAHYBA DO NORTE apud PINHEIRO, 2002, p. 47-48). 

 
 

A legislação para a instrução pública primária fora entendida não só como mediadora 

da constituição daquela que viria a ser a escola pública contemporânea, mas também, como 

conformadora da estrutura jurídica para o nascente Estado Nacional.  

Neste incipiente nascimento da ordenação legal, a instrução penetrava na Província da 

Paraíba, em especial, através da tentativa do Estado provincial em controlar os espaços de 

escolarização e a atuação desses primeiros professores. A própria existência das Aulas/salas 

era condicionada a essa fiscalização. 

 A documentação disponível demonstra uma intensa atividade legal para a instituição 

dessa instrução pública anunciada e defendida. Evidencia a importância desse mecanismo 

oficial na construção do que, paulatinamente, viria a ser a escola púbica contemporânea. 
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 Entendemos que num período de tantos movimentos e revoltas a Paraíba começava a 

estruturar, em passos lentos, uma proposta de organização e construção do que viria a ser a 

escola pública tal como concebemos na contemporaneidade. 

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

primária fora entendida como parte dessa proposta de formação, também, de uma estrutura 

jurídica para o nascente Estado Nacional. 

 Por fim entendemos que as ações por parte do governo foram na tentativa de 

construção de uma nação forte, centralizadora e autoritária, a qual excluía a grande maioria da 

sociedade desse período.  

 Procuramos acima de tudo demonstrar as iniciativas do governo para a lenta 

institucionalização da instrução pública primária na Paraíba. 

 Por fim concluímos 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, indicaram a utilização da instrução primária, em especial, a partir da criação 

e manutenção das aulas de primeiras letras, como um dos mecanismos da constituição do 

Estado Nacional Brasileiro 
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