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RESUMO 
Este artigo visa buscar o sentido para a sociedade oitocentista brasileira diante das ações do 
Estado para a constituição da escola pública brasileira sendo analisada na perspectiva de 
demonstrarmos a importância da memória histórica para a formação e atuação docente. 
Traçamos como objetivo a construção do conhecimento histórico acerca das primeiras 
décadas do império brasileiro relativo à institucionalização da instrução pública no Brasil, em 
especial, a província da Paraíba do Norte nos anos de 1834 a 1849, através da análise de um 
conjunto de documentos e fontes primárias e secundárias da Instrução pública. Espera-se que 
com esse trabalho, por seu caráter embrionário, possa contribuir para as novas análises acerca 
da história da educação e também para a constituição da memória histórica dos profissionais 
da educação do Estado da Paraíba. 
Palavras-chave: Memória. Instrução. Constituição. 
 
RESUMEN 
Este artículo tiene como objetivo buscar el significado en la sociedad brasileña del siglo XIX 
en la cara de las acciones por parte del Estado para compensar la escuela pública brasileña 
está revisando con el fin de demostrar la importancia de la memoria histórica para la 
formación y el desempeño educativo. Nos pusimos como meta la construcción del 
conocimiento histórico acerca de las primeras décadas del Imperio de Brasil en la 
institucionalización de la educación pública en Brasil, en particular la provincia del Norte de 
Paraíba en el 1834 año de 1849, mediante el análisis de un conjunto de documentos y fuentes 
la educación pública primaria y secundaria. Se espera que con este trabajo, por su carácter 
embrionario, puede contribuir a nuevas investigaciones sobre la historia de la educación y 
también para compensar la memoria histórica de los profesionales de la educación del Estado 
de Paraíba. 
Palabras clave: Memoria. Instrucción. Constitución. 
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 Esse artigo parte de um projeto intitulado: A legislação da Instrução Pública Primária 

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

professores. 1835-1849, desenvolvido num plano de trabalho tematizado professores de 

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

 Nesse período a constituição da escola pública brasileira foi analisada na perspectiva 

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

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

décadas do império brasileiro relativo à institucionalização da instrução pública no Brasil, em 

especial, a província da Parahyba do Norte entre os anos de 1834 a 1849, através da análise de 

um conjunto de documentos, de fontes primárias e secundárias da Instrução pública, 

encontrados, catalogados, transcritos e, em alguns casos, já publicados pelo Grupo de História 

da Educação no Nordeste Oitocentista- GHENO, relativos à formação e carreira docente e à 

criação de aulas. Na documentação pesquisada, encontramos informações sobre a criação, 

restauração e supressão de cadeiras; os métodos de ensino; horários das aulas; férias dos 

alunos; ordenados dos professores; concurso e exigências para ocupação do cargo de 

professor. 

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

a independência do Brasil, analisaremos o período entre os anos de 1834 a 1849, 

considerando, nesse primeiro momento, o contexto histórico da incipiente institucionalização 

da instrução primária e da carreira docente na Parahyba do Norte. 

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

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

independência política do Brasil foram demarcados pelos debates acerca da unidade territorial 

do país, a perspectiva de conceder, ou não, a autonomia das províncias, bem como de que 

forma deveriam ser organizadas as forças armadas brasileiras (ANANIAS, SILVA e COSTA, 

2009, p. 02). 

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

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

consenso entre as elites demonstrara essa incapacidade. As reformas constitucionais, num 

primeiro momento, em especial, tiveram a intenção de conciliar as diversas orientações 

políticas existentes. O Ato Adicional de 1834 atendera a essa necessidade, pois, ao mesmo 

tempo em que diminuía o poder exercido, em representação pela Coroa, proibindo o uso do 

Poder Moderador e suprimindo o Conselho de Estado, continuava designando os presidentes 

das províncias. 
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 Outro grande fato que marcou o início do século XIX foi a consolidação da 

Independência do Brasil, a qual alguns afirmar que não foi fácil, mas existem críticos que 

salientam o contrário, que esse processo decorreu de um consenso e não de lutas. Há autores 

que afirmam ainda que a Independência se fez em poucos anos, sem grandes desgastes de 

ordem social e econômica, ou de forma de governo. Independente dessas posições, a 

Independência do Brasil foi um marco que favoreceu a Abertura dos Portos e a expansão 

econômica do Rio de Janeiro, sede da Família Real, de Minas Gerais e São Paulo tornando 

essas províncias, gradativamente, bases da economia brasileira da época. 

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

econômica, a legislação foi usada para o apaziguamento dos conflitos. Iniciaram-se os 

rumores acerca da aprovação de uma Constituição. Muito se questionou sobre formação da 

Assembléia Constituinte e entre julgamentos e contestações, Dom Pedro I dissolve a mesma. 

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

imposta pelo Rei à minoria de brancos e mestiços que votava e que se de algum modo tinha 

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

Constituição fora feita para esses, não para todos. Sobre isso Fausto (2006) ressalta dois 

pontos que merecem destaques, quais sejam:  

 

Um contingente ponderável da população – os escravos – estavam excluídos 
de seus dispositivos. Deles não se cogita, a não ser obliquamente, quando se 
fala dos libertos. O outro ponto se refere à distância entre os princípios e à 
prática. A Constituição representava um avanço, ao organizar os poderes, 
definir atribuições, garantir direitos individuais. O problema é que, 
sobretudo no campo dos direitos, sua aplicação seria muito relativa. Aos 
direitos se sobrepunha a realidade de um país onde mesmo a massa da 
população livre dependia dos grandes proprietários rurais, onde só um 
pequeno grupo tinha instrução e onde existia uma tradição autoritária. 
(FAUSTO, 2006, p. 149). 
 
       

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

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

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

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

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

correspondentes hoje à maioria dos eleitores, votavam em um corpo eleitoral, nas chamadas 

eleições primárias – elegendo os deputados. Censitário, porque só podia votar, fazer parte de 
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um colégio eleitoral, ser deputado ou senador quem atendesse a alguns requisitos, inclusive de 

natureza econômica, chamados de “censo”. (FAUSTO, 2006, p. 151).  

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

seguinte forma: 

 

Nas eleições primárias, votavam os cidadãos brasileiros, inclusive os 
escravos libertos, mas não podiam votar, entre outros, os menores de 25 
anos, os criados de servir, os eu não tivessem renda anual de pelo menos 100 
mil-réis provenientes de bens de raízes (imóveis), indústria, comércio ou 
emprego. Os candidatos, por sua vez, só podiam ser pessoas que, além de 
requisitos dos votantes, tivessem renda de, no mínimo, 200 mil-réis anuais e 
não fossem escravos libertos. Os escolhidos nessas eleições primárias 
formavam o corpo eleitoral que elegeria os deputados. Para ser candidato 
nessa segunda etapa as exigências aumentavam: além dos requisitos 
anteriores era necessário ser católico e ter uma renda mínima anual de 400 
mil-réis. Não havia referência expressa às mulheres, mas elas estavam 
excluídas desses direitos políticos pelas normas sociais. (FAUSTO, 2006, 
p. 151). 
 
 

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

ainda vigorou, até o fim do Império, com algumas modificações. Modificações essas que 

continuavam beneficiando os nobres. Tais foram: definiu o governo como monárquico, 

hereditário e constitucional; o império teria uma nobreza, mas não uma aristocracia, ou seja, 

existiriam nobres por títulos concedidos pelo imperador, porém esses títulos não seriam 

hereditários; a religião católica romana como sendo religião oficial, permitindo-se apenas o 

culto particular de outras religiões, sem forma alguma exterior de templo. Aproveito para 

chamar atenção para essas modificações, pois elas serão fundamentais para o entendimento do 

enredo desse trabalho. 

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

imperador. Este último assegurava os direitos individuais, entre eles a igualdade perante a lei, 

a liberdade de religião, com restrições e a liberdade de pensamento e manifestação. Claro que 

com ressalvas, pois esses direitos foram realmente efetivados no século XX. 

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

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

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

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

regencial esteve em jogo a unidade territorial do Brasil, a centralização/descentralização do 

poder, o grau de autonomia das províncias e da organização das Forças Armadas. 
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 É num cenário de conflitos que o povo brasileiro, ora insatisfeito com as dificuldades 

da vida cotidiana, ora com as incertezas da estrutura e organização política, inicia, a partir dos 

anos 1830, uma série de revoltas, tendo como protagonistas as tropas e o povo.  

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

província da Paraíba e do material: a legislação – realizou-se um cotejamento com outras 

fontes, tais como: os Ofícios e Correspondências trocados entre os professores e as 

autoridades provinciais, os relatórios dos professores enviados às essas mesmas autoridades, 

os da instrução pública, anexados e/ou cotados nos relatórios dos presidentes da província 

anualmente apresentados à Assembléia Legislativa, com a intenção de mostrar a ação do 

Estado nas relações com a instituição da instrução pública (FUNESC, 2008). 

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

pelos governadores são considerados evidências históricas que sobreviveram além de seus 

criadores e permaneceram como testemunhas do processo histórico real da sociedade e da 

época em que foram geradas. (THOMPSON, 1981, p. 37). 

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

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

do resultado final do texto legal. 

 Com essa orientação, optamos pela ampliação da própria concepção de legislação que 

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

buscou avançar na noção de legislação apenas como expressão ideológica que as camadas 

dominantes, na sociedade dependente, revelam a respeito da educação (GARCIA, 1995, p. 

224) para uma visão que considera a lei no âmbito das suas contradições (NUNES, 1994, p. 7) 

nas relações da sociedade que a produziu. 

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

bibliográficos apresentados, antes, um levantamento da documentação produzida pelo império 

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

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

investigação. Seguimos, de acordo com Cardoso e Brignoli em “Os Métodos da História” 

(2002, p. 485), as orientações necessárias para a realização desse trabalho. 

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

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

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

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

 A partir dessa orientação, a narrativa constitutiva desse artigo foi pretensamente, 

dentro dos limites das fontes e do período estudado, erigida a partir dos atores – professores – 

que paulatinamente constituíram a instrução pública na Paraíba.  

 Ao analisarmos as questões referentes à formação e profissionalização docente na 

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

construir a história a partir da mediação não só da legislação, mas dos atores envolvidos no 

processo. As ações do Estado para os nossos primeiros mestres foram consideradas, também, 

na relação demonstrada pelas fontes, que esses professores mantiveram com os governos 

provinciais. 

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

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

Já nesse momento é possível vislumbrar que as leis elaboradas pelo Estado sobre essas 

questões apareceriam imbricadas justificando a necessidade de reformas para a incipiente 

educação pública. Numa associação entre os problemas enfrentados pela educação e a 

formação de professores, a ordenação para a carreira docente representava uma parte 

significativa dessas determinações legais: estão contidas nela a conduta moral, as jubilações, 

as licenças, os processos, os salários, as formas de suspensão, demissão, remoção, 

aposentadorias, concursos, exames e habilitações necessárias para a admissão dos professores, 

bem como os horários e as divisões das aulas em razão da localização das classes dos alunos. 

(CURY; PINHEIRO, 2004). 

 Para tanto, a documentação analisada desse período demonstra uma intensa atividade 

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

registros que indicavam a atuação do Estado provincial como órgão fiscalizador tanto do 

cotidiano das aulas quanto dos seus protagonistas.  

 A mesma documentação evidencia a importância desse mecanismo oficial na 

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

as leis que dizem respeito à organização da instrução pública que cria, remove, fecha e abre 

escolas, leis que determinam as matérias e os métodos de ensino, a forma de inspeção das 
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aulas, a caixa escolar; os materiais didáticos, os recursos financeiros, a proibição dos escravos 

freqüentarem as aulas. Mas o nosso foco principal nesse artigo é a organização da carreira 

docente e a formação dos professores. 

 Na legislação consultada, encontramos que os docentes da época deveriam ser pessoas 

que tivessem conhecimentos básicos para o ensino das cadeiras de Primeiras Letras. Ou seja, 

a formação, de acordo com a legislação estudada e analisada, não era algo rigoroso para se 

exercer a docência. O que ainda nos chama atenção é que mesmo com algumas informações 

encontradas nos documentos, não se define, claramente, que tipo de formação se fazia 

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

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

conhecimento, mas um tipo de formação específica não. 

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

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

de admissão desses docentes que visava atender aos interesses do próprio governo e os da 

sociedade. Para tanto afirmava que esses professores deveriam, em alguns casos, fazer uso do 

ensino vulgar e exigia de acordo com a Lei nº 116 – de 19 de maio de 1835 que fazia 

referência ao ensino, e a Lei nº 20 – de 6 de maio de 1837, Art. 6º que determinava que os 

professores seriam examinados e obrigados a ensinar as matérias seguintes:  

 

Ler, escrever, as quatro operações de aritmética prática, de quebrados 
decimais, proporções, as noções mais gerais de geometria prática, [sem 
demonstrações], gramática da Língua Nacional, os princípios de moral cristã 
e da doutrina da religião Católica Apostólica Romana, proporcionada a 
compreensão dos meninos. Para a leitura dos alunos serão proferidas as 
constituições do Império O Resumo de História do Brasil, e o opúsculo – 
Palavras de um Crente. (PARAHYBA, Província da. Lei 6 de Maio de 1837, 
2004).   

 

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

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

Além dessa diferenciação em destaque, as professoras ainda seriam obrigadas a ensinar 

também as prendas domésticas que diziam respeito à economia domestica. Para o exame das 

professoras, o Presidente da Província, além de examinadores para as matérias declaradas, 

convidava uma ou duas matronas peritas em prendas domésticas para avaliar o desempenho 

dessas, aprovando ou não seu desenvolvimento. 

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

bons costumes. Com isso, o Estado relatava as denúncias contra alguns professores e 
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encaminhavam ao Presidente da Província. Mas como forma de inspecionar as aulas, a 

Câmara Municipal era a responsável pela fiscalização do Estado, que acompanhava algumas 

exigências para atuar no cargo de professor. Muitas delas encontradas nos Documentos 

Diversosi que descrevia: 

 

Esta câmara conhecendo as obrigações que tem de inspecionar sobre as aulas 
públicas, não pode deixar de levar ao conhecimento de Vossa Excelência, a 
má conduta com que se tem por todo o Professor de Primeiras Letras 
Gaudêncio Gonçalves Chaves, convencido publicamente de incontinência 
habitual, com uma mulher traída e mantida escandalosamente, dando mau 
exemplo aos inocentes alunos, além de se ter portado parcial a entregar, 
falta de respeito as autoridades constituídas, e não convindo a esta 
câmara semelhante emprego tão precioso a Moral Pública e a 
tranqüilidade vai rogar a Vossa Excelência a sua suspensão e 
substituir outro de melhor moralidade e conduta. (PARAHYBA DO 
NORTE, Província da. Documentos Diversos, caixa 10, 2008).  

   

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

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

aula de primeiras letras da cidade do Brejo de Areia fora analisada a partir dessa justificativa. 

O professor fora oficialmente apresentado com “desleixado” e não cumpridor das suas 

obrigações com o ensino. As argumentações acusavam o professor de divertir-se em passeios 

denominados ilícitos pela Câmara. (PARAHYBA DO NORTE. Província da. Documentos 

Diversos, Caixa 11, 2008). Podemos observar que no documento acima citado, fora atribuído 

ao professor o decadente estado no qual se encontrava a aula de primeiras letras daquela 

região. 

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

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

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

cumprimento de alguns professores com as obrigações dos seus deveres eram reafirmadas 

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

ensinar, desobedecendo assim a legislação vigente. (PARAHYBA DO NOTE, Província da. 

Documentos Diversos, Caixa 11, 2008). 

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

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

desta vila. A professora foi considerada aprovada após exame pela Câmara e pelo Presidente 

da Província, porém não encontramos quais matérias ou procedimentos foram utilizados para 
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ela ser considerada apta ao exercício do emprego. (PARAHYBA, Província da. Documentos 

Diversos, Caixa, 13, 2008).  

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

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

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

professores, não ocorria o prescrito, comprometendo, dessa forma, a proposta estatal de 

formar o alunado para o respeito à Pátria e para uma educação calcada na obediência. 

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

de professor, que somente fora encontrada na legislação consultada a partir do ano de 1835, 

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

como já citado anteriormente, estabelece os concursos públicos, as obrigações dos professores 

e alunos, as aposentadorias, jubilações e ordenados. A normalização dos salários dos 

professores ocorreu, anteriormente, na 1ª Lei Geral da Instrução Pública de 12 de outubro de 

1827, pré determinando a conduta a ser cumprida pelo professor. (PARAHYBA DO NORTE, 

Província da. Documentos Diversos, Caixa 10, 2008). Essa fiscalização, conforme indicação 

documental, passava, não só pelo controle das aulas, mas, também, pelo acompanhamento da 

vida privada do professor, considerada base para a incipiente atuação profissional 

 Numa possível tentativa de resolução dos problemas com os não cumprimentos das 

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

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

e que mais interesses mostrassem em ver progredir a instrução, considerada uma forte arma 

contra a ignorância da população. Mas, essa Comissão, que expôs o resultado de seus 

trabalhos, fora barrada pela Fazenda Nacional por motivos como: a Fazenda Nacional não 

achou útil à instrução o resultado dos trabalhos da Comissão e o orçamento para aplicação dos 

trabalhos. Contudo, leis continuavam a ser criadas e aprovadas para a criação de cadeiras e 

ordenado de professores pelos presidentes da Província. 

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

requerimento de um professor substituto endereçado ao Presidente da Província pedindo 

ordenado igual à de um professor de cadeiras do 1º ano. Porém, a Lei Provincial de 18 de 

abril de 1835 proibia a acumulação de dois ou mais ordenados em um mesmo sujeito, não 

implicando a idéia de conceder ao substituto do vencimento de ordenado do professor 

responsável pela aula durante o impedimento deste pela Assembléia Provincial. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. Documentos Diversos, Caixa 12, 2008). 
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 No ano de 1837 com a Lei de nº 20 – de 6 de Maio de 1837, nos seus Artigos 1º, 2º e 

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

Província para a ocupação do cargo de professor nesta cidade. Nesses artigos encontramos, de 

acordo com a legislação da época, pré requisitos para os opositores que quisessem concorrer a 

uma vaga no cargo de professor. Estava prescrito na legislação que primeiro eram lançados os 

Editais pelo Presidente da Província. Logo, os inscritos tinham que obedecer aos critérios 

exigidos para habilitação no cargo. Eis, as exigências:  

 

1º terem de vinte e um anos de idade para cima, sendo casados, e de vinte e 
cinco se forem solteiros: 2º acharem-se no gozo de seus direitos políticos e 
civis; apresentando folha corrida: 3º terem regularidade de conduta tanto 
civil, como moral; a prova desta última circunstância será por atestado da 
Câmara Municipal e do pároco, a cujo termo, e freguesia pertencer o 
opositor. (CURY; PINHEIRO, 2004, p. 16). 
 
 

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

exames públicos perante o Presidente da Província, precedendo editais em todos os 

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

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

concurso e nomeava duas pessoas inteligentes nas matérias de exame, ou professores, para 

examinar os opositores. Havendo dois ou mais opositores, a mesma cadeira destinada (no 

caso de igual capacidade) o casado ao solteiro, o domiciliário do lugar ao que não for. 

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

 Os professores da época recebiam ordenados diferenciados, ou seja, em algumas 

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

acordo com o tipo de aulas o mesmo ensinasse. E se ainda ensinasse uma língua estrangeira, a 

exemplo do Latim e/ou francês, o mesmo receberia gratificações. Além disso, esses 

professores somente poderiam cobrar os seus ordenados, caso comprovassem atestação de 

freqüência de seus alunos ao respectivo Juiz de Paz e provado junto a Câmara Municipal. A 

não comprovação desse número de alunos acarretava o não pagamento dos ordenados. 

(PARAHYBA DO NORTE, Província da. Lei de 19 de Maio de 1835, 2004). 

 Ainda, quanto ao ordenado a mesma lei, em seu Artigo 4º, determinava que os 

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

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

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

impedimento físico que os inabilite para ensinar, poderiam ser jubilados com um ordenado 
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proporcional do tempo que tivessem. No Artigo 5º da mesma lei o Presidente da Província 

ainda poderia conceder aos professores licença para permutarem as suas cadeiras, ou seja, os 

magistrados que solicitassem a troca de uma cadeira por outra poderia ser atendido. 

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

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

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

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

atendida rapidamente, passou por várias sessões na Câmara para ser efetivada (PARAHYBA 

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

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

 

Tanto os professores, como as professoras de fora da cidade, além do 
ordenado, que vencerem, receberão aluguel das casas em que derem aula; 
perceberão, porém, a metade se habitarem a mesma casa, o que tudo constará 
ao Presidente da Província oficialmente, e da maneira que o mesmo, sobre 
este objeto detalhar A disposição deste artigo só terá lugar onde não houver 
Edifício Público, que possa para isto ser aplicado. (PARAHYBA DO 
NORTE. Província da. Lei de 6 de Maio de 1837, 2004). 
 

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

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

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

realização das aulas. 

 Contudo, entender esse momento histórico nos fez refletir sobre a cultura escolar que, 

à época, encontrava-se diretamente ligada a uma ação estatal verticalizada, ou seja, ligada 

diretamente ao Presidente da Província, o qual tentava, embrionariamente, construir 

mecanismos de controle dos nascentes espaços escolares. 

 Com esse entendimento, percebemos a partir do levantamento e mapeamento da 

bibliografia e da documentação a presença marcante da Igreja Católica e das origens das 

ações estatais para a instrução perceptíveis nas linhas e entrelinhas da legislação. A 

documentação analisada nos demonstrou uma intensa atividade legal para a 

institucionalização da instrução pública. Foram inúmeras leis criando, removendo e até 

mesmo fechando escolas. A forma de inspeção que fiscalizava os docentes da época e a 

normalização da carreira docente, através da conduta moral, das licenças, dos concursos, dos 

salários, dos horários das aulas e idade dos alunos. 
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 Quanto ao controle do Estado, esse foi constantemente analisado nos documentos, 

também, em relação à vida cotidiana dos professores. Estes eram acusados por inúmeras 

irregularidades ou deficiências das aulas de primeiras letras, sendo responsabilizados e até 

mesmo, afastados de suas atividades. Além da baixa remuneração e a forma de funcionamento 

das escolas e outros problemas da instrução pública da província da Parahyba do Norte, tais 

como a escassez de materiais didáticos, e a pouca existência de salas de aulas, espaços 

imprescindíveis para o exercício da profissão. 

 A exigência da realização da inspeção das aulas e dos professores, por meio dos 

diversos agentes ligados, mesmo que indiretamente à presidência da província, era 

freqüentemente citada nos documentos, seja por meio das Câmaras Municipais ou pelos 

Inspetores de distritos que tinham por funções comunicar todos os fatos ocorridos nas escolas 

de primeiras letras ao Presidente da Província. 

 Aponta-se também que existiu uma frágil profissionalização docente desses 

professores, apesar da constante e grande responsabilidade neles depositadas quanto à 

educação e a formação dos jovens da sociedade. Nesse último, não encontramos na legislação, 

nem nos documentos diversos, quem eram esses jovens, apenas a Lei de 1847 prescrevia que 

os escravos estavam proibidos de freqüentarem as aulas, ou seja, a grande maioria da 

população, indícios da composição da população que freqüentava as aulas.  

 Uma das contribuições desse artigo parte da tentativa de contribuir para a formação e 

criação de uma memória dos professores, pois através de um estudo bibliográfico e histórico, 

baseados em relatórios, legislação, requerimentos, dentre outros da época, podemos melhor 

entender a atual escola que conhecemos e, ainda, termos referências que expliquem a atual 

desvalorização da carreira docente, a falta de apoio do Estado, os baixos salários que ainda 

assolam esses docentes, a falta de infraestrutura, a deficiente formação dos professores e, até 

mesmo, a ainda presente influência da igreja católica nos espaços escolares, apesar da 

laicização do ensino. 

 Nesse trabalho, também tentamos compreender o período de transição de uma escola 

doméstica, caracterizada pelo método individual com a constante presença do professor, para 

um ensaio legal de construção de uma escola marcada pela racionalidade, através da 

regulação e do controle do incipiente Estado provincial. 

 Sobre o controle do Estado na época, nos reportamos para a atualidade, nos 

questionando sobre a profissionalização docente, pois muito se tem falado sobre a formação 

de professores pelas instituições formadoras, no Brasil, as Instituições de Ensino Superior 

(IES), porém, essas discussões, trazem à tona, necessariamente, a relação entre educação e 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

 

13 

 

sociedade ou entre educação e Estado, na medida em que remete à questão da transformação 

social e da luta pela construção da democracia. Democracia que é tão proferida pelos nossos 

governantes, mas que ainda é muito ausente ou distante de ser efetivada na realidade. 

 Nas sociedades contemporâneas, o Estado continua a fazer a mediação entre 

necessidades educacionais e meios de atendê-las, e essa mediação é feita em torno de projetos 

político-sociais que impõem ou obtêm adesão em conjunturas determinadas, que expressam 

interesses e se concretizam por intermédio de propostas e ações de governos. 

 Nesse debate, foi ficando cada vez mais claro que a escola constituiu, e ainda 

constitui, a instância social que apresenta o conhecimento produzido ao longo da história da 

humanidade, tendo, portanto, uma tarefa a cumprir na organização do pensamento de novas 

gerações, fundamento do exercício da cidadania e da ação consciente na consecução de um 

projeto de sociedade. 

 Portanto, o docente da educação básica, em especial o dos anos iniciais do ensino 

fundamental, tem, de uma parte, a sua atuação posta sob suspeição, transformando-se em 

mero agente da preservação e expansão da sociedade capitalista, e, de outra, tem o seu papel 

supervalorizado ao ser percebido como elemento importante na organização de alunos e 

comunidade, em prol de um projeto de sociedade em favor das camadas populares. 

 Com base nessa realidade atual e na tentativa de construção de uma escola moderna, a 

legislação para a instrução pública primária foi entendida como parte de uma proposta de 

formação de uma estrutura jurídica para o nascente Estado Nacional. 

 Dessa forma, espera-se que esse trabalho possa contribuir para novas análises acerca 

da história da educação. Busca-se, também, que com a demonstração das iniciativas 

governamentais para a paulatina institucionalização da instrução publica primária na Paraíba, 

tenha se atendido a hipótese da regulação e controle do Estado provincial, além de demarcar o 

período de transição entre a escola doméstica para o incipiente nascimento da escola moderna 

contribuindo para a construção de uma memória histórica da escolarização e da carreira 

docente do estado da Paraíba. 
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i
  São os Ofícios e Correspondências trocados entre os professores e as autoridades provinciais, os relatórios dos 
professores enviados às essas mesmas autoridades, os da instrução pública, anexados e/ou cotados nos relatórios 
dos presidentes da província anualmente apresentados à Assembléia Legislativa, com a intenção de mostrar a 
ação do Estado nas relações com a instituição da instrução pública 


