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RESUMO

Este trabalho objetivou analisar as principais discussões em torno da educação durante o
governo de Camillo de Hollanda (1916-1920). Para isso foi necessário mapear os sujeitos
envolvidos e analisar os principais debates em torno da rede de sociabilidade destes. A
periodização justifica-se porque, nesse período, houve uma maior abertura na discussão e na
efetivação de ações voltadas para a educação no estado da Parahyba, em que foi possível
observar um intenso debate a respeito das questões educativas, principalmente sobre os novos
ditames pedagógicos propugnados pelo ideário escolanovista que se formava e
operacionalizava-se nos vários grupos escolares criados a partir de 1916 no estado. Imbuído
dos preceitos modernos e guiado pelos ideais sanitaristas, esse governo desenvolveu uma
proposta de organização do estado baseada nesse ideário, reverberando especialmente na
legislação do ensino. Sobressaíram-se mudanças na arquitetura da capital – abertura e
alargamento de ruas, construção de praças e prédios públicos, e no âmbito educacional, a
Reforma da Instrução Primária Parahybana, oficializada pelo decreto 873, de 21 de dezembro
de 1917 como um desdobramento das discussões sobre o higienismo e o embelezamento da
cidade. Utilizamos como fonte, sobretudo, os documentos oficiais – legislação, mensagens
presidenciais, almanaque do estado e os escritos produzidos pelos sujeitos do período em
jornais, relatórios, atas, correspondências, livro e boletim. Em tais veículos, os professores
primários e os secundários, tomados em nossa pesquisa como intelectuais, discutiram sobre
temas como a higiene escolar, a educação física, a ginástica, a educação moral e cívica, a
inspeção médica escolar, entre outros assuntos imersos no rol de discussões do período.
Observamos que, engajados nas discussões no plano das ideias, inseparáveis do campo
político, os intelectuais criaram formas de ação política para intervir na sociedade. As
categorias sociabilidade, geração e itinerário, utilizadas em nosso trabalho e extraídas do
pensamento do historiador francês, Jean-François Sirinelli, auxiliaram-nos a entender os
sujeitos numa perspectiva social e histórica e em suas trajetórias intelectuais. De modo geral,
os elementos apontados nas fontes derivaram de várias iniciativas preocupadas por inserir o
país na modernidade sob os ideais de higiene, beleza, progresso e civilidade. Rever as
discussões de intelectuais nesses espaços nos ajuda a entender o complexo processo de
escolarização brasileira e, em particular, o lugar ocupado por intelectuais paraibanos nesse
cenário.
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ABSTRACT

This study aimed to analyze the main discussions on education during Camillo de Hollanda
government (1916-1920). This required map the involved subjects and analyze the main
debates around the sociability network of these. The periodization is justified because in this
period there were greater openness in the discussion and effective actions aimed for education
in the state of Parahyba, it was possible to observe an intense debate on educational issues,
especially on new teaching dictates propounded by the New School ideals that formed and
operated up in various school groups created from 1916 in the state. Imbued with the modern
principles and guided by the sanitarists ideals, this government has developed a proposal for a
state organization based on that ideology, reverberating especially in education legislation.
Excelled changes in the capital‟s architecture - opening and enlargement of streets,
construction of squares and public buildings, and in the education sector, the reform of
Parahybana‟s Primary Education, officiated by Decree 873, of December 21, 1917 as an
offshoot of the discussions on the hygienism and the beautification of the city. We used as a
source, above all, the official documents - legislation, presidential messages, State' almanac
and writings produced by the subjects in newspapers of the period, reports, minutes,
correspondence, book and newsletter. In such vehicles, primary and secondary teachers, taken
in our research as intellectuals, discussed issues such as school hygiene, physical education,
gymnastics, moral and civic education, school medical inspection, among other things
immersed in the list of discussions of that period. We observed that, engaged in discussions in
terms of ideas, inseparable from the political field, intellectuals created forms of political
action to intervene in society. The sociability categories, generation and itinerary, used in our
work and extracted from the thought of the French historian, Jean-François Sirinelli, helped us
understand the subject in a social and historical perspective and their intellectual trajectories.
In general, the elements mentioned in the sources derived from several concerned initiatives
to insert the country in modern times under the ideals of health, beauty, progress and civility.
Reviewing the intellectual discussions in these areas helps us to understand the complex
process of Brazilian education and, in particular, the role played by Paraíba‟s intellectuals in
this scenario.
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CAPÍTULO 1

As imagens demonstram algumas das fontes e os sujeitos do nosso trabalho: Jornais A União e Diário do
estado; Coleção de Leis e Decretos de 1917; Mensagem presidencial apresentada por Camillo de Hollanda em
1918; Fotografia de Mathias Freire – à esquerda, retirada do livreto em homenagem ao intelectual (Tavares,
1982); Fotografia de Alcides Bezerra - à direita, retirada do site do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano.
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EDUCAÇÃO E INTELECTUAIS: QUESTÕES TEÓRICOMETODOLÓGICAS DA PESQUISA EM HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO

[...] entre a pesquisa histórica propriamente dita e a obra
oriunda dessa operação, existem diferenças relevantes, embora
a segunda comporte vestígios da primeira. Passar da pesquisa
para a escrita é transpor um Rubicão [...]. (PROST, 2008, p.
238).

Na esteira do pensamento de Prost (2008), transformar a pesquisa histórica para a
escrita é um processo que implica duas operações distintas e, ao mesmo tempo, imbricadas.
Durante o desenvolvimento da pesquisa, o pesquisador não tem a real noção do que já tem
feito, pois está imerso no manuseio dos materiais em sua prática técnica. Certeau (2011)
também atenta para essa relação, quando afirma que a operação historiográfica se constitui na
combinação do lugar social (recrutamento, meio, profissão), de práticas científicas
(disciplina) e de uma escrita (literatura). De acordo com esse autor, a passagem da prática
para o texto escrito é um momento de organizar estruturalmente as ideias e de delimitar o que
vai ser dito, tendo em vista que,

[...] enquanto a pesquisa é interminável, o texto deve ter um fim, e essa
estrutura de parada chega até a introdução, já organizada pelo dever de
terminar. Também o conjunto se apresenta como uma arquitetura estável de
elementos, de regras e de conceitos históricos que constituem sistema entre
si e cuja coerência vem de uma unidade designada pelo próprio nome do
autor. Finalmente, para ater-se a alguns exemplos, a representação
escriturária “plena”; preenche ou oblitera as lacunas que constituem, ao
contrário, o próprio princípio da pesquisa, sempre aguçada pela falta.
(CERTEAU, 2011, p. 90).

A partir da argumentação sobre a dificuldade de passar a pesquisa para o texto, isto é,
de transformá-la em unidades de sentido por meio da escrita, iniciamos o primeiro capítulo.
Com esse entendimento, reiteramos a importância de estarem bem definidos os elementos
fundamentais da prática historiográfica, com vistas a diminuir os problemas de ordem
metodológica durante o percurso e no momento da escrita do texto. Apresentamos, então, os
caminhos que percorremos neste texto dissertativo, desde a inserção no campo da História da
Educação, até a justificativa, as questões norteadoras, os objetivos, o recorte histórico, as
fontes, os conceitos e a abordagem metodológica.
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O percurso na área de História da Educação iniciou-se no Curso de Pedagogia em
2010, quando da inserção no Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica –
PIBIC - para a vigência 2010/2011, cujo título era “Itinerários intelectuais e formação
nacional no Brasil moderno: escravidão, educação e reformas sociais no Projeto de
Modernidade de Joaquim Nabuco”. Nessa pesquisa, dedicamo-nos a Joaquim Nabuco,
personagem conhecido nacionalmente pelo seu engajamento em prol da abolição.
Permanecemos no Programa ainda nas vigências 2011/2012 e 2012/2013, “Circulação de
ideias, intelectuais, educação e modernidade na Parahyba (1870-1889)”, agora com atenção
para o contexto paraibano.
Concomitantemente a essas atividades, participamos dos Grupos de Pesquisas que têm
se debruçado sobre a História da Educação e o papel desenvolvido pelos intelectuais
brasileiros na construção da educação nacional: História da Educação no Nordeste
Oitocentista – GHENO1 - e o Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação
no Brasil" – HISTEDBR2.
Em 2013, como trabalho final na graduação em Pedagogia, desenvolvemos um estudo
também voltado para a História da Educação, intitulado “História dos Intelectuais e Instrução
Pública no Brasil Império: uma análise da obra A Província (1870) de Tavares Bastos”, em
que falamos sobre esse intelectual alagoano e seu projeto de instrução pública. No mês do
término do Curso, a fim de continuar nossos estudos sobre intelectuais e educação,
ingressamos no Programa3 de Pós-Graduação em Educação, na Linha de Pesquisa História da

1

O Grupo de Pesquisa História da Educação no Nordeste Oitocentista (GHENO), desde 2004, discute sobre
temas relacionados à instrução pública e particular do período Imperial brasileiro (1822-1889). Participam
alunos do Programa de Pós-Graduação em História e em Educação e dos Cursos de Graduação em História e em
Pedagogia.
2
O Grupo de Estudos e Pesquisas "História, Sociedade e Educação no Brasil" - HISTEDBR, é coordenado
nacionalmente pelo Prof. Dr. Dermeval Saviani, da Universidade Estadual de Campinas – Unicamp, e
coordenado, em âmbito local, pelo Prof. Dr. Jean Carlo de Carvalho Costa. No Estado, tem se concentrado nas
pesquisas históricas sobre a educação local, através do levantamento e da catalogação das fontes, discussões
sobre história, fonte e documento, organização de mesas e palestras que incitam os debates sobre a História da
Educação nacional e paraibana e suas interfaces. Cabe ressaltar que a vinculação ao grupo, por meio do GT
Paraíba, desde 1992, propulsionou novas pesquisas e contribuiu para o crescimento da área na Universidade
Federal da Paraíba, particularmente no Programa de Pós-Graduação em Educação.
3
O Programa de Pós-Graduação em Educação – PPGE, da Universidade Federal da Paraíba – UFPB, foi criado
em julho de 1977 e vinculava-se ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas – CCSA. Denominado de Curso de
Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, contava apenas com o Curso de Mestrado. Só em 2002, com o nome
alterado para Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação, ofertava os Cursos de Mestrado e
Doutorado, com a área de concentração: Educação Popular, Comunicação e Cultura. Na época, contava com
cinco linhas de pesquisas: Fundamentos e processos em educação popular; Educação de jovens e adultos;
Políticas públicas e práticas educativas; Educação e movimentos sociais, e Estudos culturais e tecnologias de
informação e comunicação. Após processo de restruturação iniciado em 2007, e com a necessidade de abrir o
leque de possibilidades da pesquisa em Educação, o programa redimensionou sua tradição de pesquisa, antes
fortemente atrelada à educação popular, diluindo-a nas outras áreas de concentração criadas, quais sejam:
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Educação, da qual fazem parte doze professores pesquisadores, entre eles, o orientador deste
trabalho, o Prof. Dr. Jean Carlo de Carvalho Costa.
A referida Linha de Pesquisa na qual esse trabalho se insere esteve vinculada, de 2002
a 2007, à Linha de Pesquisa Fundamentos e Processos em Educação popular. Após processo
de restruturação do PPGE, a Linha denominada no projeto inicial de reformulação de
“História, Sociedade e Educação” passou a ser chamada de Linha de História da Educação e
se institucionalizou em 2007 como resultado do trabalho de professores, pesquisadores e
estudantes, empreendido desde a criação do HISTEDBR-PB, em 1992. (PINHEIRO;
ANANIAS, 2012).
O trabalho que ora desenvolvemos insere-se no âmbito do HISTEDBR – PB, no eixo
História Intelectual e dos Intelectuais, (auto)Biografias e Estudos de Gênero, uma vez que o
estudo investiga, de forma geral, a ação dos intelectuais na sociedade brasileira por meio da
ideia de modernidade do país, pensamento configurado no contexto da Primeira República
Brasileira, e em contexto particular, na ação dos intelectuais que participaram dos debates
educacionais na Parahyba4, durante o governo de Camillo de Hollanda.
É importante salientar que nosso interesse, desde a graduação do Curso de Pedagogia,
e agora, com um olhar mais atento à História da Educação, parte do entendimento de que os
estudos históricos nos ajudam a pensar sobre nós mesmos e sobre a sociedade que queremos.
Nesse sentido, considerando os homens como seres históricos que apreendem a educação
necessária na medida em que são capazes de compreender o processo de construção da vida
(SAVIANI, 2003), fomos levados a perceber o quanto é importante refletir sobre as questões
histórico-educativas, porque contribuem para formar não só um indivíduo observador, mas
também sujeito do processo. Sobre essa questão, Saviani (2003) destaca que

[...] o papel da educação é a formação humana e se o homem se define pela
sua historicidade, então o educador só pode desempenhar adequadamente a
sua função na medida em que se enraizar historicamente. Se para formar
homens, é necessário um profundo conhecimento da realidade humana e se a
realidade humana é essencialmente histórica, então o educador precisa
dominar, precisa conhecer a história. (SAVIANI, 2003, p. 21).

Educação Popular, História da Educação, Políticas Educacionais, Processos de Ensino-aprendizagem e Estudos
Culturais da Educação.
4
A delimitação temporal desta dissertação é compreendida pela chamada Primeira República. Nesse período, o
hoje chamado estado da Paraíba era denominado nos documentos oficiais de Parahyba do Norte ou Parahyba.
Optamos por utilizar a nomenclatura Parahyba na escrita do trabalho quando nos referirmos aquele momento
histórico. Cabe destacar, também, que utilizamos, nas citações das fontes, a grafia da época.
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Na esteira desse argumento, Pinheiro (2011) afirma que, “se o mundo se tornou mais
complexo, as nossas questões sobre o passado também se tornaram e, nesse caso, o campo da
história da educação muito tem a contribuir para melhor nos entendermos”. (PINHEIRO,
2011, p. 261). Assim, pretendemos aproximar as discussões entre a historiografia, a educação
e o papel de alguns atores sobre a instrução paraibana, e por que não dizer nacional, a fim de,
em certa medida, refletir sobre o que fomos, o que somos e o que podemos ser.
Inicialmente nos propusemos a analisar as ideias do intelectual Manoel Pedro Cardoso
Vieira, personagem conhecido por meio das pesquisas como bolsista do Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC. Nosso interesse era de, com base em
seus dezessete discursos políticos, publicados em Cardoso Vieira e o Bossuet da Jacoca:
Notas para um perfil biográfico (1979), de Eduardo Martins, e em cinco jornais em que,
possivelmente, encontravam-se os seus escritos, haja vista sua participação, no período,
nesses periódicos, analisar como a questão educacional foi pensada por Cardoso Vieira no
contexto paraibano.
Nos primeiros três meses de ingresso no Mestrado, realizamos pesquisas nos jornais e
nos arquivos públicos da cidade e fizemos uma análise minuciosa dos discursos políticos
desse intelectual. Constatamos que não teríamos condições de realizar um trabalho
dissertativo com esse sujeito por falta de fontes que tratassem de maneira mais direta dos
temas da instrução e da educação. No entanto, apesar desse relativo hiato, ainda publicamos e
apresentamos, em 2012, um artigo5 sobre as principais ideias contidas em seus discursos
políticos. Para o desenvolvimento de nosso atual estudo, na Pós-Graduação, as fontes de que
dispúnhamos não contemplavam os objetivos.
Nesse sentido, a partir da familiaridade com atividades de pesquisa, no âmbito da PósGraduação, desenvolvidas no Grupo em torno dessa transição do Império à Primeira
República e dos estudos sobre as reformas educacionais instituídas no estado da Parahyba ao
longo desse período, nosso horizonte foi sendo ampliado gradativamente. A partir de indícios
encontrados nos livros de História da Paraíba (FREIRE, 1976; LEWIN, 1993; MARIZ, 1994;
MELLO, 1956; TRIGUEIRO, 1982) sobre a atuação de alguns personagens na agenda
política do estado, decidimos analisar as ideias e as ações dos sujeitos engajados no debate
público sobre educação, durante o governo de Francisco Camillo de Hollanda, médico e
político.
5

Apresentamos o artigo História intelectual, imprensa e atuação parlamentar: uma análise preliminar do
pensamento de Manoel Pedro Cardoso Vieira, no IX Seminário Nacional de Estudos e Pesquisas “História,
Sociedade e Educação no Brasil”, realizado no período de 31 de julho a 03 de agosto de 2012 na UFPB.
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O trabalho que ora elaboramos insere-se na periodização da chamada referência
política ao período da Primeira República. Algumas pesquisas em história da educação
demonstram que o período da Primeira República tem sido, nos últimos anos, o mais
frequente nos trabalhos da área. Esse tempo histórico é objeto de vários estudos, com
diferentes enfoques, como exposto no artigo de Faria Filho e Vidal (2005), História da
Educação no Brasil: a constituição histórica do campo e sua configuração atual. Esses
autores pesquisaram, em alguns balanços já elaborados da área, o recorte temporal e temático,
as fontes e os aportes teórico-metodológicos mais recorrentes, e elaboraram importantes
considerações em um balanço geral das pesquisas na história da educação. Sobre o período
estudado neste trabalho, de acordo com esses autores, tem estado, desde a década de 1980, no
centro da atenção dos pesquisadores, e embora tenha havido uma dispersão nos tempos
pesquisados a partir dos anos 1990, o século XX ainda é o período de efervescência de
trabalhos, sobretudo sua primeira metade.
Com o objetivo de situar as produções que perpassam o período da Primeira República
na história da educação, em esfera local, tecemos algumas considerações, por meio de dados,
sobre como esse período tem sido explorado no campo de saber citado.
Sobre as produções locais na História da Educação, pensando a partir do momento de
restruturação da linha de pesquisa História da Educação, no Programa de Pós-Graduação em
Educação da UFPB, dado em 2007, realizamos um levantamento em três suportes da mesma
instituição, a fim de comparar e completar a lista dos trabalhos apresentados ao Programa para
um possível balanço. Recorremos à lista de dissertações depositadas na Biblioteca Setorial do
Centro de Educação; ao site da Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da UFPB,
<http://bdtd.biblioteca.ufpb.br> e ao site do Programa de Pós-Graduação em Educação no
Sistema

Integrado

de

Gestão

de

atividades

acadêmicas

–

SIGAA,

<http://sistemas.ufpb.br/sigaa/public/programa/defesas.jsf?lc=pt_BR&id=1906>.
A partir dessa busca e considerando o período compreendido entre 2007 e 2014,
identificamos 48 trabalhos dissertativos na linha - 14 deles tiveram como recorte histórico o
período da Primeira República. São trabalhos sobre grupos escolares, educadoras, intelectuais
e livro didático. Percebe-se que em sua maioria o período é, em certa medida, analisado para
um melhor entendimento do leitor em relação ao objeto imerso nessa conjuntura. Esse
movimento é observado no trabalho de Bruna Paiva (2010) sobre o ensino noturno na
Primeira República paraibana.
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[...] o advento da República reiterou o poder da educação, que foi destacada
como instrumento de consolidação do novo regime político e ao mesmo
tempo de manutenção da ordem social. [...] Foi nesse cenário de busca pela
consolidação do regime republicano que o ensino noturno passou a se
constituir um espaço importante para a ampliação do processo de
escolarização. (PAIVA, 2010, p. 16-17).

Como o nosso trabalho está envolto no discurso e na ação dos intelectuais, os estudos
com intelectuais, em âmbito nacional, tem crescido na última década. O Congresso Brasileiro
de História da Educação – CBHE - apresentou o tema como eixo temático dos debates dos
eventos, realizados a cada dois anos. Considerando o período de 2001 a 2015, teve os
seguintes títulos: Intelectuais e memória da Educação no Brasil (2002); Intelectuais,
pensamento social e educação (2006); Políticas educacionais, intelectuais da Educação e
pensamento pedagógico (2008); Impressos, intelectuais e história da Educação (20116, 2013
e 20157).
Na esfera local e nacional, têm sido recorrentes os trabalhos que procuram
compreender a produção intelectual, e alguns sujeitos têm sido investigados - Bonifácio,
Manoel Bonfim, Joaquim Nabuco, Rui Barbosa e Gilberto Freyre, são alguns deles. Na
Paraíba, o professor Jean Carlo de Carvalho Costa tem consolidado esforço investigativo8 no

6

No VI CBHE, realizado na Universidade Federal do Espírito Santo, em 2011, apresentamos, em coautoria com
Jean Carlo de Carvalho Costa e Dalva Regina Araújo da Silva, a comunicação oral O charme da modernidade e
a utopia da hybris: o discurso pedagógico radical de Joaquim Nabuco no Brasil dos Oitocentos (1879-1884);
Em 2013, no VII CBHE, realizado em Cuiabá – MT, em coautoria com Jean Carlo de Carvalho Costa, a
comunicação oral Intelectuais, instrução e esfera pública no Brasil Império: uma análise do pensamento político
e educacional de Tavares Bastos.
7
O VIII CBHE 2015 – Matrizes interpretativas e internacionalização, ocorrerá na Universidade Estadual de
Maringá, entre os dias 29 de junho a 02 de julho. Nesse evento, iremos apresentar o trabalho “A higiene escolar
no discurso de intelectuais paraibanos na Primeira República: os impressos como veículos de divulgação de
ideias educacionais”. Em parceria com a mestranda Evelyanne Cavalcanti de Luna Freire, também será
apresentado o estudo “O uso da imprensa como fonte nos trabalhos em história da educação do PPGE/ UFPB
(2007-2014): alguns apontamentos”.
8
Sobre os trabalhos recentes desenvolvidos pelo Professor Jean Carlo de Carvalho Costa, no Curso de
Pedagogia e na Pós-Graduação em Educação (PPGE), cito as monografias: Manoel Bomfim intelectual da
primeira república: Educação, formação nacional e o Brasil moderno (GALVÍNCIO, 2010); O projeto
abolicionista de Joaquim Nabuco: formação nacional, reformas sociais e universalização da instrução pública
(SILVA, 2010); História dos Intelectuais e Instrução Pública no Brasil Império: uma análise da obra A
Província (1870) de Tavares Bastos (BISERRA, 2013); História da Educação e História dos Intelectuais: Uma
análise da atuação política de Silvino Elvidio Carneiro da Cunha na Parahyba (1874 - 1876) (COSTA, 2014);
Um intelectual na Primeira República: Coriolano de Medeiros e sua trajetória na Escola de Aprendizes
Artífices da Paraíba (MAGALHÃES, 2014); A relevância do estudo dos intelectuais da história local nas séries
iniciais: uma análise preliminar das contribuições de Antônio Alfredo da Gama e Mello para a educação
paraibana no Século XIX (VEIRA, 2014); e as dissertações: A trajetória intelectual de Silvino Olavo: uma
análise histórica, cultural e educacional (BATISTA, 2011); Primeira república, Intelectuais e Educação: entre
a utopia e o (des)encantamento de Castro Pinto (1886-1915) (ESPINDOLA, 2012); Um projeto reformista no
Brasil do Oitocentos: a questão educacional na agenda política de Joaquim Nabuco (1879-1888). (ALMEIDA,
2013); Atuação educacional de Carlos Dias Fernandes na Parahyba do Norte (1913-1925): jornalismo,
literatura e conferências (GALVÍNCIO, 2013).
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Curso de Pedagogia e na Pós-Graduação em Educação (PPGE) sobre alguns desses
intelectuais tanto de projeção nacional quanto local.
No decorrer deste capítulo, abordaremos os caminhos do nosso estudo – questões,
objetivos, recorte, fontes, conceitos, abordagem teórico-metodológica - como um esforço por
compreender como o presente trabalho foi desenvolvido.

1.1 Recorte histórico, questões norteadoras e objetivos

Como parte do problema, instaura-se a questão das escolhas
efetuadas ao longo da pesquisa. (ALVES, 2012, p. 129).

Na esteira da argumentação de Alves (2012), percebemos, durante a pesquisa e a
escrita, que alguns fatos/ eventos são mais relevantes, e outros chegam a desaparecer. A
escolha por esse ou aquele caminho está relacionada com o que se busca na pesquisa, isto é,
com o objetivo do trabalho. Nesse sentido, com o interesse nas ideias, nas ações e nos sujeitos
envolvidos no debate em torno da educação paraibana, elegemos o caminho que nos disse
mais sobre o contexto e as discussões do período. Assim, como planejamento e orientação do
estudo, delimitamos nossa justificativa, o recorte histórico, as principais questões e os
objetivos.
Para explicar a escolha do recorte histórico (1916-1920) e justificar a relevância do
próprio trabalho, corroboramos a tese de Pinheiro (2001), em que ele aponta o período de
1916-1929 como o primeiro momento da Era dos Grupos Escolares – dividida em um período
de passagem (1916-1929) e um período de euforia (1930-1949), no estado da Paraíba.
Segundo o autor, a partir de 1916, o modelo de organização escolar predominante,
dado pelas cadeiras isoladas, foi, gradativamente, sendo substituído por outro modelo de
organização escolar, os Grupos Escolares. Em 1916, foi criado o Grupo Escolar Thomas
Mindello, que marcou o início da Era dos Grupos Escolares na Parahyba. Segundo Pinheiro
(2001, p.128), “em suma, nesse primeiro período, os grupos escolares não apenas atenderam
as exigências estéticas da elite, mas também se prestaram a modernizar e embelezar a capital
paraibana”. Esse aspecto dos grupos escolares como parte do projeto de modernização do
ensino e da cidade estende-se às discussões derivadas por intelectuais e, consequentemente, às
ações empreendidas, por exemplo, no âmbito normativo.
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Esse movimento de modernização e embelezamento da cidade e da escola chamou-nos
a atenção no governo de Camillo de Hollanda. Observamos que, nesse período, o ambiente
urbano foi reorganizado baseado nos ideais sanitaristas de higiene e beleza, de forma que
foram empreendidas diversas ações de remodelamento da cidade – prédios, praças,
normativas legais. A educação, envolta nesse auspicioso projeto moderno, foi uma das
questões centrais. Entre outras ações, foi construído o edifício da Escola Normal, na Praça
Comendador Felizardo, hoje Praça João Pessoa; decretada a autonomia da escola de
Agrimensura9; inaugurados alguns grupos escolares – Dr. Thomas Mindello (capital),
Epitácio Pessoa (capital), Padre Ibiapina (Itabaiana), Antônio Pessoa (um na capital e outro
em Umbuzeiro); criada a Inspetoria de ensino noturno e lançada uma grande reforma voltada
para a educação na Parahyba, através do decreto 873, de 21 de dezembro de 1917, ação de
maior visibilidade do seu governo. Essas e outras questões fizeram com que debruçássemos
nesse período a fim de compreender as principais discussões e ações empreendidas que
envolvem a educação.
Nosso trabalho perquiriu algumas questões norteadoras que conduziram a
investigação. São elas: Quais os principais temas em discussão e sujeitos envolvidos em torno
do debate público sobre educação no estado? Em que medida as ideias desses personagens
estavam inseridas no debate nacional sobre instrução pública do período? O que as suas
ideias e ações representam para a ampliação do entendimento da História da Educação
paraibana? Desses questionamentos, elaboramos os objetivos da pesquisa:
Principal: Analisar as principais discussões sobre a educação durante o governo de
Camillo de Hollanda (1916-1920).
Específicos: Mapear os sujeitos envolvidos no debate educacional do período e os
temas recorrentes; Analisar a gestão de Camillo de Hollanda, especialmente no tocante às
ideias de higiene e de beleza empreendidas no estado; Apresentar o debate sobre os principais
temas nos jornais da época, especialmente em torno do higienismo; Analisar a Reforma da
Instrução Primária Parahybana, oficializada pelo decreto 873, de 21 de dezembro de 1917,
9

O Curso de Agrimensura foi criado pela Lei nº 406, de 23 de outubro de 1914, e funcionava no Liceu. Na
gestão de Hollanda, foi transformado em Escola de Agrimensura, sob a diretoria do Liceu. Os dados que temos
referentes a essa escola são os descritos nas mensagens presidenciais. Segundo o relatório do diretor do Liceu
Odilon Coutinho, presente na mensagem de Camillo de Hollanda, em 1917, ano em que o curso foi transformado
em escola, havia apenas dois lentes nessa instituição. De acordo com o diretor do Liceu, na época, “[...] a Escola
deverá comprehender três secções, sendo a 1ª de revisão de mathematicas, trigonometria espherica e elementos
de astronomia, com dois lentes; a 2ª de topographia, geodesia e pratica de campo, com dois lentes; e a 3ª de
legislação de terras com um lente, e para o desenho topographico e cartographico um professor”. (COUTINHO
Apud HOLLANDA, 1917, p. 33). Em 1929, a escola foi extinta, entre outras razões, por falta de frequência de
alunos.
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como um desdobramento das discussões a respeito do higienismo e do embelezamento da
cidade.
Nos diversos arquivos públicos de João Pessoa, procuramos informações do período e
fizemos um levantamento das fontes passíveis de utilização a partir de bibliografia sobre a
história do estado nesses arquivos. São eles: o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano
(IHGP), o Arquivo Histórico Waldemar Duarte (Fundação Espaço Cultural - FUNESC), a
Fundação Casa de José Américo e a Biblioteca Central (UFPB).
Fizemos a leitura e o registro através do fichamento, onde utilizamos as fichas do tipo
citações que reproduz de maneira “[...] fiel as frases e sentenças consideradas relevantes ao
estudo em pauta”. (MARCONI; LAKATOS, 2007, p.59), e as fichas de resumo, que
“apresentam uma síntese bem clara e concisa das ideias principais do autor”. (MARCONI;
LAKATOS, 2007, p. 60), com o objetivo de compreender e cruzar as informações acerca do
período estudado.
Elencados nosso recorte e os objetivos, na próxima seção, apresentaremos nossas
fontes e as principais discussões teóricas em torno delas.

1.2 Fontes para a escrita da História da Educação: documentos normativos e
imprensa

A renovação de temas, abordagens e objetos no campo da história da educação,
articulada a um movimento de renovação historiográfica mais amplo, ocorreu no Brasil,
especialmente, a partir das discussões no espaço acadêmico da Pós-Graduação, no Grupo de
Trabalho de História da Educação da Associação Nacional de Pesquisadores da Educação –
ANPEd, criado em 1984, no interior do HISTEDBR, criado em 1986, e na Sociedade
Brasileira de História da Educação – SBHE, criada em 1999. De acordo com Pinheiro (2011),
a partir dos anos de 1990, as novas abordagens sobre o campo da história da educação, no
país, foram legitimadas quando o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais –
INEP - promoveu alguns eventos em que pesquisadores da área discutiram e publicaram
trabalhos sobre novas tendências teóricas e metodológicas articuladas a esse movimento.
Desde então, essas pesquisas e as outras que seguiram têm contribuído para diversificar as
fontes no campo da pesquisa em história da educação no país. A reinvenção das fontes, ou
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para Le Goff (1994), a revolução documental, contribuiu para que, cada vez mais, as
pesquisas ultrapassassem os muros da escola, e novos materiais de investigação contribuíssem
para analisar o espaço escolar e o entorno, dando atenção a lugares antes não considerados
educativos, como por exemplo, os jornais. Tem-se discutido sobre as políticas, as teorias, os
métodos, as memórias, o cotidiano, os materiais didáticos, a iconografia, os saberes e as
práticas, as pedagogias, as construções de gênero, os intelectuais, a infância, o urbano/ rural,
entre tantos outros temas.
Considerando a análise dos documentos históricos como indícios de certa época, e
assim considerados pela importância atribuída a eles em determinado tempo e espaço,
utilizamos hoje, partindo do presente, uma noção ampliada de documento como fonte para a
história da educação. Em nosso estudo, recorremos, principalmente, a dois tipos de fontes10,
as consideradas normativas - leis, decretos, relatórios e mensagens presidenciais do estado
(FARIA FILHO, 1998), e a imprensa, especialmente com o jornal A União, órgão oficial do
governo do estado da Parahyba, e o jornal dito de oposição, Diário do Estado.
Como um dos objetivos do nosso trabalho é de analisar o decreto 873, de 21 de
dezembro de 1917, usamos a legislação, entendendo-a como um espaço, um objeto e um
objetivo de lutas políticas. Esse esforço de trazer à tona, depois de tempos de rejeição ao
trabalho com as fontes oficiais, está inserido num triplo movimento interpretado por Faria
Filho (1998, p. 98):

[...] inicialmente, uma crítica às concepções mecanicistas da legislação, que,
grosso modo, a entende como campo de expressão e imposição, única e
exclusivamente, dos interesses das classes dominantes; em seguida, creio
que permitiria surpreender a legislação naquilo que, me parece, ela tem de
mais fascinante: a sua dinamicidade; e, finalmente, abriria uma possibilidade
de inter-relacionar, no campo educativo, várias dimensões do fazer
pedagógico, às quais, atravessadas pela legislação, vão desde a política
educacional até as práticas da sala de aula.

Compreender e trabalhar com as leis em suas várias dimensões – como ordenamento
jurídico, linguagem, prática social (momento de produção e momento de realização da lei),
prática ordenadora das relações sociais, campo de expressão e construção das relações e lutas
sociais, permitiu-nos compreender, não isoladamente, mas em cruzamento com outras fontes,
nesse caso, com a imprensa, oficial e não oficial, a dinâmica do processo de escolarização a
partir do repertório discursivo oferecido pela legislação (FARIA FILHO, 1998).
10

As fontes analisadas neste trabalho estão mais bem discriminadas ao final, na seção intitulada Fontes, a partir
da página 157.
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No palco de discussões sobre as pesquisas no século XX, analisamos como a imprensa
se configura em determinados contextos, porquanto é considerada lugar de manifestação das
diferentes vozes da sociedade – salvaguardando as relações de poder inclusas, e, “[...]
provavelmente, o local que permite um melhor conhecimento das realidades educativas, uma
vez que se manifestam, de um ou de outro modo, o conjunto de problemas dessa área [...]”.
(NÓVOA, 2002, p. 131). Especialmente os trabalhos em história da educação, em que se usa
a imprensa como fonte e/ou objeto, passam pelo entendimento de que
[...] o reconhecimento da imprensa como importante fonte histórica tem nos
presenteado com a possibilidade de resgatar momentos passados do cenário
da nossa vida cotidiana. A imprensa registra, comenta, forma opiniões,
distrai; através de suas palavras e imagens reencontramos valores e
comportamentos perdidos. A consciência dessa riqueza documental fez
aumentar a quantidade de estudos que usam a imprensa como suporte [...].
(LIMA, 2007, p. 222).

Concordamos com Zanlorenzi (2010, p. 65), quando afirma que o uso da imprensa nas
pesquisas em história da educação vem “[...] contribuindo para novas interpretações sobre o
pensamento educacional, em virtude de que a palavra escrita pode em qualquer tempo e lugar
ser utilizada na construção de interpretações histórica”. Nessa perspectiva, segundo Sena
(2014, p. 78-79), a imprensa, em qualquer período histórico, “deve ser considerada como o
lugar da recepção e difusão dos discursos múltiplos, onde e quando os debates culturais,
políticos e literários se criavam e/ou se firmavam através da escrita”.
Quando falamos em imprensa, entendemos ser ela um conjunto diversificado de meios
midiáticos, isto é, de suportes que tenham a finalidade de construir e difundir sentidos na
sociedade. Os diferentes grupos que a compõem produzem seus instrumentos de afirmação e
reconhecimento e dispõem de uma gama de meios para isso – impressos, rádio, televisão,
internet (VIEIRA, 2007). Na categoria de impressos, os jornais e as revistas são suportes
amplamente trabalhados nas pesquisas da área nos últimos anos.
De acordo com Luca (2010), é possível perceber, a partir dos anos de 1970, o aumento
das pesquisas que abordam o jornal como objeto da pesquisa, e não, somente como fonte.
Foram pioneiros os seguintes trabalhos: a Tese de Doutorado de Arnaldo Contier, Imprensa e
ideologia em São Paulo (1973); as Dissertações de Maria Capelato e Maria Lígia Prado
(1974), fundidas no livro O bravo matutino (1980) e A pesquisa de Vavy Pacheco Borges,
Getúlio Vargas e a oligarquia paulista (1979).
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Sena (2014) assevera que o aumento dos estudos que utilizam, por exemplo, o jornal
como fonte e/ou objeto nas pesquisas em diversas áreas, entre as quais a educação, pode ser
bastante útil no sentido de desvelar facetas antes não analisadas.
A partir dos anos 2000, verifica-se o crescimento da produção acadêmica
tomando o jornal como objeto e fonte para as pesquisas na área de História,
Literatura, Sociologia e Educação. No que tange a essa última área, esse
suporte apresenta questões que revelam dados para a história da educação,
tais como livros didáticos, alunos, professores, instituições, diretores da
instrução pública, inspetores, recursos financeiros etc. (SENA, 2014, p. 77).

A utilização do jornal nas pesquisas em história da educação passa pelo entendimento
de que o jornal é “[...] lugar de produção, veiculação e circulação dos discursos [...] tem a
força de tornar coisas visíveis ou invisíveis, de criar efeitos de verdade e objetividade”.
(VIEIRA, 2007, p. 16). Tomando-os como suporte e lócus de discussão, as pesquisas
consideram que

os impressos também selecionam, ordenam, estruturam o acontecido, os
fatos. Estrategicamente, narram aquilo que passou, selecionando interesses,
atuando num jogo desequilibrado de forças. Forjam, legitimam e retificam
valores, ideias, projetos, mobilizam discursos na produção de verdades.
Operam na eleição dos fatos que chegam ao público, e na forma como os
mesmos devem ser recebidos. (LIMEIRA, 2012, p. 369).

A imprensa participa da história, produz discursos, legitima e exclui outros, registra,
comenta, ressalta, convence e forma opiniões. É lugar de produção e circulação de ideias, e
como tal, passa pela educação, em seu sentido amplo e restrito. Nesse sentido, cabe ressaltar
os estudos com os impressos, em que a atividade jornalística também contém uma faceta
educativa, “[...] percebida quando se analisam suas posições frente aos debates sobre a
política e legislação educacionais, ocasião em que eles se colocam como expressão da opinião
pública e, sem dúvida, como momento mesmo de sua constituição”. (FARIA FILHO, 1998, p.
107).
Considerando o jornal como um elemento também educativo, em especial, nos séculos
XIX e XX, vemos como ele caminhava ao lado da escola. Por ele passavam leis, nomeações,
romances, anúncios, textos científicos, poesias, crônicas, debates, convites, enfim, a sociedade
também circulava ali. É pensando nisso que podemos tecer ligações entre imprensa e gênero,
literatura, política, infância, intelectualidade, educação, modos de viver e conviver, por
exemplo. Entendê-la como termômetro da ilustração de um país incita novos estudos numa
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área em que ainda há muito por se desenvolver e, certamente, contribuir ainda mais com os
estudos em História da Educação Brasileira.
Selecionar os impressos como fonte e/ou objeto de pesquisa implica analisá-los como
um suporte que tem uma materialidade própria. Alguns elementos são essenciais numa
pesquisa que utiliza a imprensa. Alguns deles são: a atenção que deve ser dada à grafia da
época, a condição de produção dos impressos, a influência da política, as entrelinhas, a
tipografia (se não tiver acesso a informações sobre os dados oficiais da tipografia, atentar para
a possibilidade de perquirir a memória de editores, redatores e agentes participantes do
processo de produção do periódico para perceber tais elementos), as tiragens, por onde
circularam, os agentes da imprensa e o contexto do momento histórico estudado. É necessário,
segundo Vieira (2007, p. 17), considerar

[...] o lugar da notícia/ matéria no interior do suporte (primeira página, notas,
seções), a forma como ela é diagramada/ apresentada (tamanho dos tipos,
presença de fotografias, mapas, desenhos ou caricaturas), bem como os
meios discursivos utilizados na produção das notícias e das manchetes
(léxico e retórica).

Nessa perspectiva, Luca (2010) cita alguns aspectos que devem ser levados em
consideração no trabalho com os impressos. São eles: as motivações da publicação, o
destaque dado aos acontecimentos, os significados dos discursos, a ênfase em temas, o tipo de
linguagem, o conteúdo, o público-alvo, o grupo responsável pelo impresso, os principais
colaboradores, o título, os textos programáticos e as ligações com os poderes e os interesses
financeiros. Esses aspectos nos auxiliaram sobremaneira a perquirir uma análise crítica do
impresso no tempo em que circulou.
Camillo de Hollanda, por exemplo, em sua primeira mensagem como presidente do
estado, aborda o jornal A União11 da seguinte maneira:
A Imprensa Official, fundida n‟A União, por haver sido extinto pelo meu
antecessor o Correio Official, realiza um typo sui generis de orgão de
publicidade. Assim é que assume todos os encargos das gazetas officiaes,
estampando os actos do govêrno e expediente de secretarias e resume no seu
contexto de jornal politico e mais ou menos de livre opinião todo o
movimento civico e intellectual da Parahyba do Norte. (HOLLANDA, 1917,
p. 33)

11

O jornal A União foi criado em 1893, como parte do projeto republicano no estado da Parahyba. A partir de
1910, passou a ser o órgão oficial do governo e noticiava, principalmente, os atos do poder público.
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Em suma, queremos destacar que as fontes utilizadas neste estudo nos auxiliam a
investigar as principais discussões propostas sobre instrução. O pesquisador francês, Sirinelli
(2003), observa que a abundante documentação, própria do campo da história dos intelectuais,
pode ser um obstáculo no trabalho com as fontes. O autor adverte que o pesquisador que
trabalha com os intelectuais precisa estar atento ao volume da documentação de que dispõe.
Usá-la de forma coerente requer um exercício do historiador, que não deve deixar-se levar por
muitas e diversas informações, mas pelo que realmente é importante e necessário à sua
pesquisa.
A história política dos intelectuais passa obrigatoriamente pela pesquisa,
longa e ingrata, e pela exegese dos textos, e particularmente de textos
impressos, primeiro suporte dos fatos de opinião, em cuja gênese, circulação
e transmissão os intelectuais desempenham um papel decisivo; e sua história
social exige a análise sistemática de elementos dispersos, com finalidades
prosopográficas. Aberturas conceituais e progressos do conhecimento
custam esse preço [...]. (SIRINELLI, 2003, p. 245).

Essa afirmação de Sirinelli (2003) nos é importante uma vez que um dos objetivos do
nosso trabalho é de apresentar os principais sujeitos e as discussões a eles atreladas no recorte
especificado. Nesse sentido, entendendo os intelectuais como sujeitos da História da
Educação, é necessário compreender, ainda que de forma breve, como se desenvolveu o
tratamento do conceito de intelectual ao longo do século XX, como entendemos a categoria de
ação política (Alonso, 2002) articulada a ele e o modo sugerido por Sirinelli (2003) para
tratar, metodologicamente, dos intelectuais.

1.3. História dos Intelectuais e História da Educação: breves considerações

Com o objetivo de situar o trabalho no debate sobre essa subárea da História da
Educação, que é a história intelectual, optamos por inserir uma breve discussão sobre a
interseção entre esses campos de saber, sem, com isso, almejar uma problematização mais
aprofundada dessa relação.
A história da Educação brasileira apresenta uma expressiva produção de estudos
acadêmicos sobre o tema „Intelectuais‟, contidos em congressos e publicações da área. Apesar de

essa área estar presente no palco das discussões acadêmicas, “a existência de narrativas
interessadas na ação dos intelectuais não significou um exercício, sempre necessário, de
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refinamento conceitual” (VIEIRA, 2006, p. 01). Isso implicou o fato de que algumas
pesquisas talvez não tenham sistematizado conceitos e teorias que problematizassem mais
profundamente o papel desses personagens no âmbito educacional brasileiro. Na
contracorrente dessas pesquisas, estudos recentes relacionados a intelectuais, gestados por
autores como Faria Filho; Chamon; Inácio (2009); Vieira (2006, 2008, 2011); Costa (2012,
2014) estão preocupados com as novas abordagens teóricas desse campo.
Helenice Rodrigues da Silva, ao longo de sua trajetória acadêmica, desenvolveu
trabalhos12 sobre a História intelectual e o personagem intelectual atrelado aos seus contextos
históricos. Segundo a autora, a noção de intelectual é uma especificidade francesa e tem um
caráter polissêmico, porque se modificou ao longo das diferentes épocas. A representação do
intelectual tem sua gênese na Idade Média, com os chamados clérigos – com marcada função
sacerdotal, e os escritores juristas, devotos da razão. No século XIX, a partir do caso Dreyfus,
os intelectuais são designados indivíduos que lutam pela verdade e a justiça, que têm direito à
palavra pública e à intervenção política. Eles participam do debate público e político, atuando
em diversas frentes, como imprensa, parlamento e manifestos (SILVA, 2002).
Atentar para a própria heurística do termo nos ajuda a pensar sobre o simbolismo que
carregou esses sujeitos nos diferentes contextos e épocas. O termo inteligentsia, por exemplo,
popularizou-se em 1884, na Polônia, com a obra do filósofo KarolLibelt (O milosciojczyzny On Love oftheFatherland), e foi utilizado para representar os personagens bem educados da
sociedade que pensam e assumem as responsabilidades de defender os interesses da nação e a
educação do povo. Na Rússia, o termo intelligentsia destacou-se através das obras de Ivan
Turgeniev, que criou o personagem Dimitry, na novela Rudim (1856), que tinha o perfil da
intelligentsia: culto, possuidor de boa oratória, nacionalista e defensor de mudanças sociais.
Nesse momento, o termo intelligentsia associou-se à ideia de elite, definida pelo grau de
educação e formação, e se vinculou à ideia de grupo - em contraste com as elites de sangue,
portador de capacidades superiores de reflexão sobre a nação, capaz de elaborar propostas
sociais e ser o portador da consciência nacional (VIEIRA, 2006).

Na segunda metade do século dezenove, na literatura russa, a palavra
intelligentsia representou a elite culta que defendia reformas sociais e
reivindicava as posições de guia do povo e de grupo portador da consciência
12

Como alguns dos seus trabalhos, podemos citar: Texte Action Et Histoire: Refléxions Sur Le Phénomène de
L'Engagement. Paris (França): L'Harmattan, 1995; Fragmentos da história intelectual: entre questionamentos e
perspectivas. 1. ed. Campinas: Papirus, 2002; O intelectual no "campo" cultural francês - Do "Caso Dreyfus" aos
tempos atuais. Varia História, UFMG - Belo Horizonte, v. 21, p. 395-413, 2005; A gênese da sociologia crítica
de Pierre Bourdieu. Revista Espaço Acadêmico (UEM), v. 1, p. 1-10, 2010.
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nacional. Da Rússia para a França do final do dezenove a palavra
intelligentsia foi preterida em favor do termo intelectual. As histórias desses
vocábulos revelam a variação dos seus significados, ora conotando
positivamente, ora negativamente o papel social dos letrados. (VIEIRA,
2011, p. 02).

De acordo com Vieira (2006), o marco simbólico da emergência do termo deu-se com
o Manifesto dos intelectuais, publicado em 1898, pelo jornal Aurora. O manifesto afirmou a
posição de um grupo de intelectuais influentes sobre o affaire Dreyfus13. Esse fato balizou a
ação pública de artistas, cientistas e escritores contra o Estado, que reivindicaram a quebra de
normas jurídicas no processo que ele movia contra o capitão Alfred Dreyfus, acusado de
espionagem em favor da Alemanha em 1894. Alfred Dreyfus foi encarcerado na Ilha do
Diabo, costa da Guiana Francesa. Esse acontecimento gerou o “recrudescimento do discurso
nacionalista, entre aqueles que se opunham à reabertura do processo na justiça francesa,
fomentou o sentimento antissemita, uma vez que Dreyfus era de origem hebraica” (VIEIRA,
2006, p. 4). Nesse contexto, os intelectuais foram entendidos tanto como defensores da
liberdade e da justiça, quanto como traidores da nação.
Ao longo do século XX, a conotação negativa dada ao termo intelectual – muito pelo
affaire Dreyfus - foi se dissipando e dando espaço para a denominação de um indivíduo
engajado na vida política e comprometido com a nação e seu povo. Ao longo da história, os
intelectuais criaram sua própria imagem, operaram com a palavra, ocuparam espaço na
imprensa, no Estado, nas instituições de ensino e nos círculos de cultura e se tornaram heróis
em defesa dos interesses públicos (VIEIRA, 2006). Em outra seção, abordaremos essa
discussão atrelada a outras categorias, como a de ação política (ALONSO, 2002) e a
abordagem apresentada no trabalho de Sirinelli (2003) sobre a História dos Intelectuais.
Seguindo nessa esteira, de acordo com Galvíncio (2013, p. 24), a atuação desses
sujeitos e seus engajamentos não podem ser dissociados do campo intelectual e político,
ambos estão intrinsecamente relacionados.
13

Coronel do Exército francês, Dreyfus foi acusado de traição ao ter permitido que os alemães obtivessem a
documentação oficial da França. Dreyfus alegou inocência, mas foi preso na Ilha do Diabo, costa da Guiana
Francesa. Visto como traidor da nação, foi condenado à prisão perpétua. Sua esposa e um grupo de pessoas
movimentavam a opinião pública a favor da inocência de Dreyfus. Em 1896, o Tenente-coronel Picquart, ao
assumir posição de comando no serviço secreto da França, reviu as provas do processo e julgou Dreyfus inocente
e o Major Walsin Esterhazy como traidor. Porém, o governo francês não reabriu o processo,
pois, se o fizesse, assumiria seu erro e desmoralizaria o Exército e, como consequência, a França. Em reação, foi
lançado, em janeiro de 1898, o Manifesto dos Intelectuais, em que políticos e intelectuais franceses, como
Marcel Prost e Jean Perrin, assinaram o documento em favor de Dreyfus. O personagem foi novamente julgado
e, em 1899, condenado novamente, mas não foi enviado para a Guiana Francesa, fato que agitaria os ânimos
políticos. Em setembro de 1899, um mês depois de ser julgado e condenado, foi libertado pelo governo em
função da pressão interna e externa, porém não foi reintegrado ao Exército. (GONDRA, 2009).
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No contexto brasileiro, as pesquisadoras Alonso (2002) e Gomes (2009)
definem os intelectuais, atuantes na segunda metade do século XIX e nas
primeiras décadas século XX, enquanto indivíduos que se encontram num
espaço fronteiriço: campo político e intelectual. As autoras enfatizam a
impossibilidade de separar essas duas atividades naquele momento, pois,
mesmo na Europa onde há muito tempo existiam instituições como
universidades, museus, arquivos e associações literárias, essa separação
precisa ser relativizada.

Em geral, esse modelo perdurou até a Primeira Guerra Mundial, quando “[...] as
simbólicas divisões esquerda/ direita, universalistas/ nacionalistas tendem a se confundir sob
o pano de fundo de virulentos patriotismos”. (SILVA, 2002, p. 16), e esses sujeitos
subordinaram-se, moral e intelectualmente, a um partido ou a uma ideia política. Ainda de
acordo com Silva (2002, p. 16),

essa tendência de subordinação do pensamento ao político, ou seja, a
abnegação dos princípios morais em detrimento das paixões políticas,
determinou um novo modelo de intelectual: o chamado “intelectual
engajado”. [...] O intelectual legítimo, em razão da ideologia dominante da
época (comunismo e marxismo), passa a ser da esquerda, quer dizer,
engajado em um combate político e convicto na força do sentido da história.

Só nos anos 1980 esse modelo foi dando lugar à representação de um intelectual que
fala por si e em causas pontuais. Pesquisas recentes associam os sujeitos denominados
intelectuais em fins do século XIX e nas primeiras décadas do XX, à esfera cultural e
política, indicando um cruzamento entre esses dois campos. A educação, como inerente à
construção da sociedade e presente durante toda a vida dos indivíduos, fazia parte dos
debates desses sujeitos. O argumento era o de que, por meio dela, o país entraria no rol das
nações civilizadas, segundo os padrões europeu e americano.
Trabalhamos numa perspectiva de fazer uma intersecção entre a história dos
intelectuais e a história da educação, quando buscamos apresentar, nesta dissertação, um
grupo de sujeitos que, na Parahyba, entre os anos de 1916 e 1920, agiram em prol da questão
educacional. Foram “[...] professoras e professores, literatos, jornalistas e políticos que,
atuando como intelectuais, lançando-se na esfera pública e abraçando a causa da instrução,
contribuíram para a constituição da educação como uma preocupação de primeira grandeza”.
(FARIA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2009, p. 07).
Como nosso objetivo não é de analisar em detalhe a representação dos intelectuais nos
diversos momentos históricos, tampouco sistematizar todas as pesquisas que envolvem esse
tema, agora adentramos uma discussão que atravessa todo o nosso trabalho, mas que não é o
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nosso problema de pesquisa. Ainda assim, é essencial para embasar nossos argumentos: Os
personagens paraibanos do século XX que estavam inseridos no debate educacional podem
ser chamados de intelectuais? O que os define nessa categoria? Qual a relação entre os
intelectuais e a ação política?

1.3.1 Intelectuais e ação política

Durante o desenvolvimento da pesquisa, tornou-se uma premissa compreender se os
sujeitos envolvidos no debate educacional paraibano poderiam ser considerados intelectuais
ou não. Para além das abordagens que apontam para a separação entre os campos político e
intelectual, que consideram intelectuais aqueles voltados para a produção de conhecimento e
apartados do processo político, o pressuposto do nosso trabalho dissertativo é de que não há
como separar, principalmente na segunda metade do século XIX e início do XX, a produção
política da intelectual. Concordamos, então, com a tese da Professora Ângela Alonso,
transformada no livro intitulado Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do BrasilImpério (2002), em que ela defende, entre outras questões, que
Os autores das “obras filosóficas” e das “obras políticas” não seriam tão
facilmente discerníveis”. Empiricamente, os dois círculos são parcialmente
sobrepostos, com membros duplamente alocados. A intersecção, no entanto,
tem sido sistematicamente escanteada pelos intérpretes. Já o pressuposto da
autonomia do campo intelectual é de validade duvidosa para o Brasil da
segunda metade do século XIX. A separação entre um campo político e
outro intelectual estava ainda em processo mesmo na Europa. Na França e na
Inglaterra, o próprio termo “intelectual” só se firmou nos anos 1870. Mesmo
lá onde já se formaram instituições acadêmicas, a intervenção dos
intelectuais na política era massiva. (ALONSO, 2002, p. 29-30).

Havia um imbrincamento entre os campos, e muitos intelectuais estavam inseridos na
política ou, ainda, no que Alonso (2002) chama de ação política. Muitos postos “intelectuais”
eram ocupados por políticos, e no momento em questão, não havia como separar os dois
campos. Na verdade, não só os dois campos, mas outros também, uma vez que uma das
características dos intelectuais desse momento era o caráter multifacetado desses sujeitos que,
geralmente, exerciam variadas funções na sociedade. Esses personagens eram padres,
professores, deputados, médicos, militares e bacharéis.
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De acordo com Gomes (2009, p. 27), o imbrincamento entre o campo intelectual e o
político precisa ser pensado a partir de

[...] uma concepção que não se restringe à atuação formal em termos de
funções representativas (executivas ou legislativas), podendo-se estender: 1)
à defesa de ideais e/ou à formação de projetos político-culturais, mais ou
menos bem acabados, que se manifestam pela produção de obras dos mais
diferentes tipos, dirigidas aos mais diversificados públicos; 2) à ocupação de
cargos/funções em locos privilegiados, fossem eles públicos (o
funcionalismo público, uma espécie de segunda “pele” do intelectual desse
período), ou privados, menos valorados pela bibliografia, mas não
necessariamente menos importante.

Essa ação plural, descrita como característica dos intelectuais, é perceptível em muitos
sujeitos que circularam no período. Eles exerciam funções variadas, eram médicos, deputados,
diretores, professores, advogados, jornalistas e escritores. Nesse sentido, pensar a política
dissociada das outras esferas é um movimento inconcebível. Alonso (2002, p. 30) refere que,

Observando as trajetórias individuais e o conjunto de obras publicadas nos
anos de 1870 e 1880, é impossível distinguir “intelectuais” de “políticos”.
No Brasil da segunda metade do XIX não havia um grupo social cuja
atividade fosse a produção intelectual. A existência de uma única carreira
pública centralizada no Estado, incluindo desde empregos no ensino até
candidaturas ao parlamento, fazia da sobreposição de elites política e
intelectual a regra antes que a exceção.

Segundo Vieira (2011, p. 02), a própria heurística do termo intelectual remonta a um
caráter político, isto é,

[...] ao movimento de agentes reconhecidos na esfera cultural que se
movimentaram em direção ao campo político. Segundo Edgar Morin,
quando os filósofos descem de sua torre de marfim ou os técnicos
ultrapassam sua área de aplicação especializada para defender, ilustrar,
promulgar idéias que têm valores cívico, social ou político, eles se tornam
intelectuais. Embora o uso e o significado prosaico do termo sejam mais
amplos, nas pesquisas histórica e sociológica ele está ligado à atuação dos
representantes da chamada república das letras na esfera pública.

Na esteira dessa discussão, o papel político dos intelectuais foi explorado nas obras de
Mannheim (1968), que entende o intelectual como mediador dos conflitos sociais; de Antônio
Gramsci (1977), que define o intelectual como dirigente e organizador da cultura e, por
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último, de Pierre Bourdieu (1974; 2003), que concebe os intelectuais como produtores de
capital simbólico (VIEIRA, 2006).
Para explicar o conceito de intelectual, Vieira (2011, p. 02) delimita quatro aspectos:

1) sentimento de pertencimento ao estrato social que, ao longo dos séculos
dezenove e vinte, produziu a identidade social do intelectual; 2)
engajamento político propiciado pelo sentimento de missão ou de dever
social; 3) elaboração e veiculação do discurso que estabelece a relação
entre educação e modernidade; 4) assunção da centralidade do Estado
como agente político para a efetivação do projeto moderno de reforma
social.

Essa argumentação foi importante para se compreender em que perspectiva
consideramos um intelectual e se o grupo que fez parte das discussões sobre educação na
Parahyba republicana era, de fato, composto por intelectuais.
Cabe-nos também mencionar que, na Primeira República brasileira, a modernidade, o
Estado e os intelectuais estabeleciam uma relação estreita. Modernidade significava
desenvolvimento, ordem e progresso para a sociedade. Estava atrelada à crença no poder e no
dever do Estado como agente político protagonista da transformação, e os intelectuais seriam
a “[...] intelligentsia responsável por elaborar o projeto nacional capaz de dar unidade cultural
ao país”. (VIEIRA, 2011, p. 09). Esse discurso no protagonismo do Estado estava relacionado
aos debates sobre o atraso nacional, unidade e política nacional. De acordo com Vieira (2011),
os intelectuais acreditavam na modernidade por meio da ação política vinculada à ciência. Ele
afirma que
A modernidade foi representada como uma espécie de éden que se
conquistaria a partir de investimentos em diferentes frentes, mas, de forma
especial, a cultura e a educação representaram áreas estratégicas nesse
projeto. A análise do discurso da intelectualidade no Brasil, nas
particularidades dos agentes que se destacaram no campo educacional, bem
como nas redes de sociabilidade intelectual criadas através dos jornais,
revistas e instituições culturais confirmaram a tese, bastante difundida na
área acadêmica, sobre a relação estreita entre os ideais de modernidade e a
defesa de investimentos em cultura e em educação. Relação essa que, em
muitos cenários, foi impostada de maneira a supor a conexão propriamente
causal, de maneira que os investimentos em educação implicariam
necessariamente e inexoravelmente na conquista da modernidade. A idéia de
modernidade cativou os intelectuais. A rigor, é possível dizer que esses
foram produtos e arautos dessa crença, de maneira que os diferentes grupos e
gerações terçaram armas na perspectiva de afirmar modos de ser e de pensar
associados aos sentidos do moderno, da modernidade e da modernização.
(VIEIRA, 2011, p. 07).
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O momento histórico da Primeira República demandava a modernidade, até mesmo
para se firmar como novo regime de governo, e acreditava, especialmente, na educação, uma
via de acesso àquela. O estudo desse período nos ajuda a compreender, por exemplo, o acesso
da população à instituição escolar. Para Souza (1998a, p. 18),
O regime republicano instituiu a necessidade social dessa instituição e a
educação popular adquiriu centralidade política como nunca tivera antes no
país. Foi considerada nessa época, condição imprescindível para a cidadania,
um meio necessário para a consolidação da nova ordem social e o maior
problema da Nação.

A educação foi compreendida, nas primeiras décadas republicanas, como “[...] uma
necessidade e, sobretudo, como um dever de cada homem do povo, pois ela significava o
credenciamento para a participação no regime republicano”. (SOUZA, 1998a, p. 28). Foi
amplamente incentivada em programas de alfabetização pelo País por grupos e movimentos
civis, como a Liga Nacionalista, a Liga de Defesa Nacional, a Campanha Civilista, o Grupo
Brasília, a Ação Nacionalista e o Movimento Socialista (BOTELHO, 1999).
O estudo do papel dos intelectuais na educação, particularmente na Primeira
República, período histórico em que este trabalho está inserido, ajuda-nos a pensar e a discutir
sobre o desenvolvimento do processo de escolarização14 no estado e no Brasil. Na esteira das
pesquisas que envolvam os intelectuais e a educação, o estudo desses sujeitos tem-se
desenvolvido de forma a investigar quem foram, o que pensaram, o que propunham para a
educação e o que o faz ser um intelectual da educação. Há um esforço para compreendê-los a
partir de suas práticas sociais, suas redes de pertencimento e seus lugares de enunciação.
(FARIA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2009).
Na mesma perspectiva dos argumentos de trajetória, geração e sociabilidade do
historiador dos intelectuais, Sirinelli (2003), Faria Filho compreende que, no estudo dos
intelectuais, devemos
[...] atentar para os modos de filiação e os lugares de sociabilidade,
institucionalizados ou não, onde ocorriam os debates entre eles, auxilia-nos
na percepção dos conflitos ou afinidades entre os vários intelectuais de uma
14

Estamos compreendendo o conceito de escolarização a partir das duas acepções descritas por Bertucci, Faria
Filho e Oliveira (2010, p. 50): 1º - “Ao estabelecimento de processos e políticas concernentes à organização de
uma rede, ou redes, de instituições, mais ou menos formais, responsáveis seja pelo ensino elementar, seja pelo
entendimento em níveis posteriores e mais aprofundados.” 2º - “À produção de representações sociais (modos de
classificação social, de produção e reconhecimento de identidades), cujos sentidos e significados têm na escola o
locus fundamental de articulação e divulgação. Isso significa entender que a escola não age apenas intramuros, e
sim tem uma ampliada atuação social na medida em que funciona como uma instituição que produz, divulga e
legitima identidades, competências e modos de vida, ao mesmo tempo que deslegitima outros.”
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determinada época. Permite-nos também compreender as condições sociais
de produção e recepção de sua obra e de seus projetos, as possibilidades das
leituras, dos diagnósticos e prognósticos elaborados por eles. Esclarecimento
e baliza, o estudo das redes de relações dos intelectuais nos convida a tomar
como problema os lugares por onde eles circularam, onde estudaram ou
trabalharam, as pessoas com as quais conviveram, seus interlocutores
fundamentais. (FARIA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2009, p. 10).

Nesta dissertação, procuramos pensar sobre os intelectuais a partir dessas questões
expostas e entender sua ação como indissociada do campo político. Isso nos é importante para
compreender o próprio processo de escolarização, por meio dos debates, dos projetos e das
reformas educacionais, e refletir sobre a construção e a consolidação dos modelos de
organização escolar brasileiros.
Outro aspecto substancialmente importante no nosso trabalho é a compreensão de que
os professores primários e secundários podem ser denominados intelectuais. Para embasar
nosso argumento, muito nos ajudaram as ideias de Boto (2005) e Schueler (2008) no tocante ao
professorado primário, e de Gasparello e Villela (2009), ao secundário.
Carlota Boto (2005), analisando os professores primários portugueses entre os séculos
XIX e XX, investiga, com base nas representações do lugar social desses sujeitos, questões
relacionadas ao próprio conceito de intelectual e à figura do professor primário como um
profissional responsável por conduzir mentes e almas, os indivíduos e a Nação.

Formador de mentes, de almas e de corações, o professor primário lida
diretamente com a transmissão - e talvez com a produção - de valores, de
saberes, de normas de conduta prescritas. O professor primário forma o
indivíduo para a civilidade e para o civismo. Sendo assim, ele situar-se-á, no
campo da estruturação do moderno modelo escolar, como o ator privilegiado
de fabricação de visões de mundo, que se deverão traduzir como consensos
para o homem comum. [...] Conclui-se que o professor primário é, assim, o
veículo de propagação intelectual dos valores civilizatórios do Ocidente.
(BOTO, 2005, p. 01).

Boto (2005) considera os professores primários como atores privilegiados na tarefa de
instruir, educar e direcionar normas de conduta da sociedade. Eles eram construtores da Nação,
guardiões de valores e de saberes, das virtudes e da moral e transmitiam isso por meio de suas
obras, compêndios, livros, artigos para revistas e periódicos, nas conferências pedagógicas,
sobretudo em sua prática.
Nessa mesma perspectiva, Schueler (2008), observando o caso brasileiro, afirma que, no
século XIX, tais sujeitos, chamados pela autora de intelectuais urbanos, preocupados com as
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condições do ensino e da educação de modo geral, discutiram suas opiniões, propostas e projetos
em grupos de sociabilidade, em lugares como jornais, revistas e agremiações, por exemplo.

Por meio da imprensa e da participação nos trabalhos das Conferências
Pedagógicas e, ainda, da elaboração de livros e compêndios didáticos, os
mestres não apenas contribuíam para os debates sobre a educação imperial,
mas, principalmente, disputavam entre si idéias, opiniões e propostas
políticas para a sua sociedade. [...] Apresentavam concepções diversas em
relação ao seu próprio papel social, às funções do Estado na promoção da
instrução pública e aos significados da educação formal por intermédio das
instituições de ensino. Atuaram como intelectuais urbanos, como intelectuais
do ensino, envolvidos com as questões da instrução primária, do ofício
docente e da cidade. (SCHUELER, 2008, p. 05).

Falando sobre os professores secundários, Gasparello e Villela (2009, p. 01) também
destacam em sua pesquisa “[...] o processo de constituição de um grupo de intelectuais que
passou a se reconhecer como professores, uma profissão que não os afastava do grupo de
letrados, mas agregava uma conotação específica, o ofício de ensinar.” As autoras destacaram
o caráter plural da formação e da atuação desses sujeitos no século XIX - eles circulavam nas
instancias administrativas, culturais e educacionais e atuavam em diversas atividades, como
na imprensa, na publicação de livros e em associações, por exemplo.
Na corrente dessa discussão, Faria Filho; Gonçalves e Caldeira (2005, p. 241) têm
observado, em suas pesquisas em Minas Gerais, “[...] que os professores e professoras tiveram
uma atuação fundamental na definição dos rumos da escolarização e na criação de inúmeras
formas de operacionalização ou não das inovações educacionais propostas”. Observando os
aspectos destacados pelos autores citados, consideramos os professores primários e os
secundários como atores sociais envoltos nos debates relacionados á educação e aos
problemas da cidade e que, imersos em redes de sociabilidades e engajados em projetos
individuais e/ou coletivos, agiram e usaram de sua ação política para intervir na sociedade.
Na Parahyba, podemos elencar vários professores que se destacaram como agentes de
propagação intelectual, muitos deles exercendo cargos políticos de relevância para o estado e
engajados na redação de periódicos, livros e artigos, como os que participaram da rede de
sociabilidade da Associação dos Professores Primários da Parahyba e/ou da elaboração de
normativas legais para o setor educacional, que serão estudados mais detalhadamente no
segundo capítulo. Alguns destes personagens foram: José Gomes Coelho, José Baptista de
Mello, Eudesia Vieira, Alcides Bezerra, Manoel Tavares Cavalcanti, Celson Afonso Pereira,
Odilon Coutinho, entre tantos outros.
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Esse imbricamento característico do campo dos intelectuais pode ser analisado por
meio de alguns elementos metodológicos que, nesta dissertação, são conduzidos a partir da
abordagem do pesquisador francês Sirinelli (2003).
Na próxima seção, discutiremos sobre os pressupostos teórico-metodológicos que
conduziram nossa investigação.

1.3.2 Jean-François Sirinelli e a História dos Intelectuais

Não há pesquisa histórica empírica sem o apoio implícito ou explícito da
teoria e a teoria é estéril sem a pesquisa histórica. Uma se articula com a
outra e se constituem reciprocamente. (REIS, 2006, p. 07).

Observamos que, engajados nas discussões no plano das ideias, inseparáveis do campo
político, os intelectuais, assim como outros de suas redes de sociabilidade, geração e
itinerário (SIRINELLI, 2003), criaram formas de ação política para intervir na sociedade
(ALONSO, 2002). Nessa perspectiva, com o objetivo de oferecer subsídios para pensar e
analisar o objeto, utilizamos, em nossa análise, algumas ferramentas metodológicas extraídas
do pensamento do historiador francês Jean-François Sirinelli15.

15

“Sirinelli é professor de História Contemporânea da Escola de Ciência Política de Paris, conhecida como
Sciences Po. Trabalha na cadeira de História Política e Cultural do Século XX.” (ALVES, 2012, p. 113). Seus
estudos sobre a História dos Intelectuais tem tomado escopo nas Academias Brasileiras com as traduções dos
seus textos. Alguns autores brasileiros têm se debruçado sobre suas ideias, a exemplo de: ALVES, Cláudia. JeanFrançois Sirinelli e o político como terreno da história cultural. In: FARIA FILHO, Luciano Mendes de; LOPES,
Eliane Marta Teixeira (Orgs.). Pensadores sociais e a história da educação II. Belo Horizonte: Autêntica, 2012;
e CARNEIRO, Ana Marília. Historiografia dos intelectuais no Brasil Contemporâneo. In: AVELAR, Alexandre
de Sá; FARIA, Daniel Barbosa Andrade; PEREIRA, Matheus Henrique de Faria (Orgs.). Contribuições à
história intelectual do Brasil Republicano. Ouro Preto: EDUFOP/PPGHIS, 2012. (Coleção Seminário Brasileiro
de História da Historiografia). Cabe destacar também o livro hoje clássico de Ângela de Castro Gomes,
intitulado Essa gente do Rio...: modernismo e nacionalismo, publicado em 1999, em que a autora utiliza o
caminho teórico-metodológico da história dos intelectuais, pautando-se nas obras de Sirinelli (1986; 1988;
1996). O referido livro analisa a ação de alguns intelectuais que, nas décadas de 20, 30 e 40, no Rio de Janeiro,
então capital da República, discutiram sobre a identidade nacional e a modernidade. Essa investigação da autora
procura, em um sentido macro, pôr em debate a questão dos marcos culturais da identidade nacional. Ela tenta
mostrar que, para além da vertente que, durante muito tempo, postulou a centralidade do modernismo em São
Paulo, na semana de arte moderna de 1922, o Rio de Janeiro também foi palco de um fervescente campo
intelectual que pensou o país, em especial, a modernidade cultural brasileira. Para desenvolver seu argumento,
ela elegeu os lugares de sociabilidade dessa intelectualidade – a Revista Festa e o Boletim Lanterna Verde. Sob a
ótica das redes e dos microclimas dos quais tais intelectuais faziam parte, foi possível analisar o debate
modernista no Brasil, não restrito ao início da década de 20 em São Paulo.
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De acordo com Sirinelli (2003), depois de um longo período de ostracismo enfrentado
pela temática, pesquisadores têm se debruçado com mais vigor nesse campo de investigação.
Ainda timidamente, essa retomada começou quando, em junho de 1957, foi organizada pela
Associations Française de Science Politique uma mesa-redonda, cujo tema era “Os
intelectuais na sociedade francesa contemporânea”, mas o campo ainda estava obscurecido
em um ângulo morto. Só a partir da segunda metade da década de 1970 foi que a história dos
intelectuais voltou ao palco de discussões, e suas pesquisas adquiriram legitimidade científica.
Estudar os intelectuais não era mais um empreendimento de caráter duvidoso, nem mesmo
impressionista, mas um campo de pesquisa legitimado.
O período de ostracismo da história dos intelectuais ocorreu por dois fortes motivos. O
primeiro “[...] remete ao status complexo da história política – e, mais ainda, da história
política do passado próximo [...] o segundo é mais específico e tem a ver com os problemas
próprios da história dos intelectuais na cidade”. (SIRINELLI, 2003, p. 233).
Em relação à primeira crítica, a história dos intelectuais remetia-se à história política,
que estava em ostracismo em razão de seu duplo efeito - o cruzamento da biografia com o
político. Sobre a segunda, a crítica era de que a história dos intelectuais pertencia a um
passado próximo e tinha uma substância ideológica em que o pesquisador estava imerso.
Dessa forma, o pesquisador, “[...] ligado por múltiplas fibras ao ambiente que o cercava, só
podia entregar-se a jogos de memória, logo transformados em jogos de espelhos
deformantes”. (SIRINELLI, 2003, p. 234).
Em relação aos problemas específicos do desfoque dado ao campo, alguns são:
[...] os intelectuais constituem um grupo social de contornos vagos que
durante muito tempo foi pouco significativo em termos de tamanho [...] a
historiografia recente experimentou um entusiasmo pelas “massas”, às quais
os intelectuais não podiam pretender pertencer devido a seu número
reduzido, mas também pelo fato de pertencerem às “elites” [...] o intelectual
ator do político inscrevia obrigatoriamente sua ação no tempo curto do
debate cívico. Ora só a longa e média duração permitiriam as abordagens
férteis e as aberturas conceituais [...] surge obrigatoriamente o problema de
seu papel e de seu “poder”, problema que, de uma forma prosaica, pode ser
assim resumido: teriam esses intelectuais, em determinada data, influído no
acontecimento? (SIRINELLI, 2003, p. 234-235).

Cabe destacar os entraves relacionados aos estudos dos intelectuais antes dessa
emergência do campo, a saber: o historiador estava inserido numa história muito próxima à do
intelectual estudado, o que reverberava em um risco à pesquisa. Isso não foi descartado e
ainda é um perigo, porém é preciso assumi-lo e avaliá-lo, porquanto simpatias e antipatias
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ocorrem com o ofício, mas elas não podem crescer e tomar corpo no trabalho acadêmico. De
fato, o grupo dos intelectuais também cresceu consideravelmente na França, ao longo das
décadas, o que pôs abaixo a limitação posta de que o grupo tinha um número pouco
significativo, e isso o transformava em um grupo de contornos vagos.
Foi nessas condições que o campo foi se desenvolvendo e, nos anos 1980, estabeleceuse cientificamente. Somado a isso, em 1986, Sirinelli defendeu sua tese e publicou alguns de
seus elementos em um artigo com “[...] as principais ferramentas metodológicas que poderiam
renovar o tratamento da pesquisa histórica sobre as temáticas relativas aos intelectuais [...]
Sirinelli defendia a inserção das ideias em seu contexto social e histórico [...]”. (ALVES,
2012, p. 115). Nessa perspectiva, surgiram as categorias itinerário, geração e sociabilidade.

Sirinelli montou uma metodologia de pesquisa responsável por boa parte de
sua contribuição à renovação da abordagem sobre os intelectuais. Essa
perspectiva, sobre a qual alicerçou exaustivo trabalho de pesquisa,
direcionou sua inserção no debate historiográfico sobre a temática,
pontuando questões de uma nova qualidade. (ALVES, 2012, p. 115).

As categorias utilizadas e propostas em seu trabalho trouxeram valiosas contribuições
para analisar os principais sujeitos em questão, uma vez que são recursos metodológicos que
facilitam o trabalho do historiador na pesquisa histórica.
A primeira categoria refere-se aos itinerários, por meio dos quais se podem “[...]
desenhar mapas mais precisos dos grandes eixos de engajamento dos intelectuais”.
(SIRINELLI, 2003, p. 245). De acordo com Alves (2012, p. 116),
Construir itinerários é afinar a capacidade de observação para elementos do
contexto histórico que se traduzem em vivências cotidianas, que marcam a
sensibilidade, as escolhas, as afinidades, as aproximações e os
deslocamentos que conformam o desenho da trajetória do intelectual. Nessa
trajetória ele é tomado como indivíduo inserido em múltiplas dimensões
espaço-temporais.

É necessário observar a formação escolar em seus vários níveis, especialmente o
secundário e o superior, tendo em vista que, nesse espaço, “[...] vocações afloram, laços de
amizade se estabelecem, afinidades com áreas de conhecimento se definem, sensibilidades se
formam”. (ALVES, 2012, p. 116). Todavia, o espaço da escola só tem sentido em ser
observado se for historicizado. Esses estabelecimentos representam forte papel no estudo dos
itinerários, assim como a família, o meio social de origem, os grupos aos quais pertencem e as
adesões duradouras ou temporárias. Esses elementos nos oferecem uma visão mais alargada
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do itinerário do sujeito e do seu processo para se tornar um intelectual. A observação
detalhada dessas questões
[...] auxilia o historiador a evitar o erro da projeção de uma representação
final, fruto de uma carreira já concluída, sobre os anos de gestação, como se
tudo tivesse pronto desde o começo. Pelo contrário, a atenção às escolhas, às
decisões, às formas de inserção, aos embates que atravessam a vida de um
intelectual deve dirigir a pesquisa que queira se pautar por essa noção.
(ALVES, 2012, p. 116).

Na esteira desse argumento, Faria Filho e Chamon e Inácio (2009) observam a
importância de historicizar os meios de produção do sujeito intelectual, uma vez que “[...] o
sujeito e o espaço social que ele ocupa são criados e recriados a todo momento, sendo o
resultado do percurso, das escolhas, das experiências vividas, das relações estabelecidas [...]”.
(FARIA FILHO; CHAMON; INÁCIO, 2009, p. 08). Esse entendimento corrobora a ideia de
que os intelectuais não são parteiros de si, isto é, não nascem intelectuais, e de que as ideias
não os vêm subitamente, mas, ao contrário, tornam-se esses sujeitos ao longo da sua trajetória
de vida.
Para Sirinelli (2003), os itinerários não devem limitar-se às trajetórias dos “grandes”
intelectuais, mas também rever os intelectuais de menor reconhecimento, pois eles também
representaram importância, influência cultural e, alguns casos, política. Então, revisitar o
pensamento dos intelectuais “menores” facilita
[...] a localização de cruzamentos, onde se encontrariam maîtres à penser e
“despertadores”, e o esclarecimento de genealogias de influências – pois em
“despertador” pode ocultar dentro de si um outro, que o marcou uma geração
antes -, tornando mais inteligíveis os percursos dos intelectuais.
(SIRINELLI, 2003, p. 246).

Os itinerários de formação de alguns sujeitos elencados neste trabalho podem ser
analisados levando em consideração a família, a instituição de formação acadêmica, suas
histórias de vida, suas inserções na política e a vinculação a determinados grupos e temas,
como modo de situá-los nas relações com o meio social em que estavam envoltos. A trajetória
de alguns desses sujeitos nos leva a compreender suas relações com o meio social e as
escolhas efetuadas ao longo da vida. Francisco Camillo de Hollanda, por exemplo, teve sua
trajetória marcada por múltiplas atividades – oficial do Exército, médico e político. Esses
elementos influenciaram sobremaneira sua atuação em determinados momentos. Entrou na
vida política por influência de um amigo – Epitácio Pessoa - que, por compadrio, inseriu-o
nas complexas redes dos partidos políticos. Deu-lhe voz e vez, no entanto, quando considerou
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inviável, retirou a influência de Camillo de Hollanda no estado. São essas relações que
precisam ser revisitadas, pois nelas estão contidas as ideias que levam os sujeitos a serem e/ou
a agirem em dado momento.
A elaboração da legislação que reformou a instrução pública do estado em 1917
também foi consequência das afinidades estabelecidas em torno de um partido político e das
relações de amizade. Foram sujeitos que faziam parte do grupo em evidência no estado, os
epitacistas16, e que exerciam cargos públicos ligados à educação. Alguns laços, nesse grupo,
também se firmaram na formação e no exercício de suas profissões – todos eram professores.
Outro conceito importante que, a partir dos anos 1980, passou a atender aos objetivos
da história dos intelectuais, é o de sociabilidade. Cabe ressaltar que a pequena quantidade de
estudos sobre sociabilidades, no campo da história da educação no Brasil (Faria Filho;
Chamon; Inácio, 2009), torna o trabalho com esse conceito ainda mais inovador do ponto de
vista historiográfico.
De acordo com Cláudia Alves (2012, p. 117),

[...] a reconstituição dos elos de ligação com pessoas e lugares demonstrouse indispensável para o novo tratamento da temática [...] Tratava-se de
interrogar que forças de atração orientam e organizam a ação coletiva e
movem as ações dos grupos intelectuais.

O historiador não pode ignorar, tampouco subestimar as estruturas de sociabilidade
presentes no meio intelectual, onde “[...] os laços se atam, por exemplo, em torno da redação
de uma revista ou do conselho editorial de uma editora. A linguagem comum homologou o
termo “redes” para definir tais estruturas”. (SIRINELLI, 2003, p. 248). Segundo Carneiro
(2012, p.170), “as estruturas de sociabilidade seriam as redes aos quais os intelectuais aderem,
como uma revista, um conselho editorial, os partidos políticos, manifestos, abaixo-assinados,
bares, cafés, saraus, cine-clubes, etc”.
Faria Filho; Chamon e Inácio (2009, p. 09) afirmam que,
Para Jean François Sirinelli (2003), o termo sociabilidade comporta duas
acepções distintas, porém complementares: a primeira refere-se a noção de
rede organizacional e a outra, à de microclima. Para o historiador francês,
todo grupo de intelectuais se organiza a partir de uma sensibilidade
ideológica ou cultural comum de afinidades que alimentam o desejo e o
gosto de conviver. Esse encontro com um tipo de estrutura organizacional
(uma espécie de rede) de sociabilidade, que varia conforme as épocas e os
subgrupos de intelectuais, alimenta “microclimas” em meio aos quais as
atividades e os comportamentos dos intelectuais se desenvolvem,
16

Epitacismo é como ficou conhecido o domínio oligárquico exercido por Epitácio Pessoa entre 1915-1930.
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constituindo microcosmos particulares. No âmbito dessas formulações, a
proposta é dar especial importância a todos os elementos que possam
influenciar no funcionamento desse microcosmo, tais como demandas
sociais, afetos e tradição.

A análise das relações entre os sujeitos, estruturadas em redes, isto é, em lugares de
articulação, troca, contato e vínculo, além de situada no tempo histórico dos sujeitos
envolvidos, permite-nos entender traços específicos dos intelectuais. Analisar “[...] a
frequência a determinados lugares, a troca de correspondência, a publicação de textos em
certos periódicos [...]”. (ALVES, 2012, p. 118) nos ajuda a organizar a sociabilidades e “[...] a
superar a armadilha teórica de classificar todas as movimentações dos intelectuais como fruto
de uma ação calculada [...]”. (ALVES, 2012, p. 118).
Além da análise desses lugares de enunciação, a observação atenta às relações pessoais
e as sensibilidades entre o intelectual e os sujeitos que se articula auxiliam a entender as redes
de sociabilidade, por exemplo,
a atração e a amizade e, ao contrário, a hostilidade e a rivalidade, a ruptura, a
briga e o rancor desempenham igualmente um papel às vezes decisivo [...] de
um lado, esse peso de afetividade adquire uma significação específica [...] de
outro lado, a imbricação das tensões devidas aos debates de idéias e desses
fatores afetivos desemboca talvez, em alguns casos, numa patologia do
intelectual. (SIRINELLI, 2003, p. 250).

Sirinelli (2003) observa que as estruturas de sociabilidade são diferentes de acordo
com o período histórico analisado no qual o intelectual e sua „rede‟ estão situados. Então, se
“[...] os “salões”, na fronteira entre os dois séculos, constituíam uma casa importante no jogo
de ludo dos intelectuais, com suas musas da sociabilidade, eles não figuram mais entre os
elementos decisivos que hoje quadriculam e subtendem a intelectualidade”. (SIRINELLI,
2003, p. 249). Entendemos que o olhar atento ao momento histórico pode nos revelar
importantes características sobre o intelectual e suas relações.
Para pensar sobre essa categoria em nosso trabalho, atentamos para a Sociedade dos
Professores Primarios da Parahyba e a Sociedade de homens das letras, ambas criadas em
1917. Por essas sociedades, os intelectuais circulavam, estabeleciam relações, discutiam e
produziam. Além desses lugares, os jornais, especialmente o de oposição ao governo, na
época, o Diário do Estado, também nos auxiliará no entendimento, por exemplo, das
contendas político-partidárias, das alianças e das principais questões em debate.
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Por último, utilizamos a categoria „geração‟ para abrir novos horizontes frente ao
objeto investigado e compreender os intelectuais e suas ideias e ações gestadas no período
estudado. Sirinelli tem tratado dessa categoria desde a década de 1980, com o objetivo de
“[...] situar o indivíduo no grupo, o intelectual no seu tempo, não de maneira abstrata nem
automática, mas perquirindo sobre pregnâncias que se manifestam em suas escolhas”.
(ALVES, 2012, p. 120). Ao utilizar essa categoria, deve-se estar atento aos segmentos
demográficos. “[...] As diferenças de classes sociais, de gênero, a dispersão geográfica, a
inserção profissional, as tradições regionais e o acesso à escolarização são dados a serem
considerados [...]”. (ALVES, 2012, p. 119).
Consideramos que, numa pesquisa ligada à educação, especialmente em história da
educação, o pesquisador deve atentar para o contexto nacional e particular, principalmente na
relação dos estados com a educação e aos componentes do setor educacional (interesses,
atores, mecanismos), com vistas a compreender o seu objeto de estudo numa perspectiva
conjectural e política. A educação não surge e não está no vazio das Instituições. Ela é
pensada para uma época, um contexto regional, político, social e, principalmente, está atrelada
à constituição do sujeito e da sociedade que quer estabelecer.
Pensando nisso, consideramos que atentar para as transformações que ocorreram em
uma geração requer uma análise dos fatos políticos, das mudanças culturais e dos aspectos
econômicos, elementos que fazem parte do desenho de uma geração. No segundo capítulo,
faremos uma leitura do contexto da Primeira República, em seus aspectos políticos,
econômicos e sociais, pois são eles que nos auxiliam a entender as transformações internas à
educação no Brasil moderno. Discutiremos sobre a agenda enfrentada ou priorizada pelos
agentes sociais na Parahyba e que, inseridos em redes de sociabilidade, participaram das
questões emergentes na época e discutiram sobre elas. Um aspecto relevante no debate
tomado para análise refere-se às ideias higienistas, presentes nas discussões e nas ações
empreendidas, principalmente nos jornais.
No terceiro capítulo, nosso principal objetivo é de analisar a reforma empreendida no
Governo de Camillo de Hollanda, sancionada pelo decreto 873, de 21 de dezembro de 1917,
que substituiu o regulamento 241, de 16 de agosto de 1904, implantado no último ano de
vigência do governo de José Peregrino de Araújo. Consideramos relevante o estudo da
legislação de ensino por ser a reguladora oficial das práticas educacionais de determinada
época.
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CAPÍTULO 2

Imagem 1 – Praça Aristides Lobo e Grupo Escolar Dr. Thomas Mindello. (1920). Fonte: STUCKERT FILHO, 2004.
Imagem 2 - Edifício da Escola Normal (1920). Fonte: STUCKERT FILHO, 2004.
Imagem 3 – Palácio do Governo após a reforma. (1920). Fonte: STUCKERT FILHO, 2004.
Imagem 4 – Avenida General Osório. (1920). Fonte: STUCKERT FILHO, 2004.
Imagem 5 – Camillo de Hollanda. (1917). Fonte: Almanach do estado da Parahyba, 1917.
Imagem 6 – Epitácio Pessoa. Fonte: Site do Tribunal de Justiça da Paraíba.
Imagem 7 – José Baptista de Mello. O Progresso, ano I, n. II, 1934, p. 1.
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A EDUCAÇÃO PARAHYBANA NA PRIMEIRA REPÚBLICA:
PERSONAGENS, DISCURSOS E PROJETOS

Em um contexto de desejo de futuro, como sinônimo
simultâneo de democracia e ciência, república foi o nome
brasileiro da modernidade. (MELLO, 2009, p. 31).

De acordo com as ideias reproduzidas em fins do Império e pós-proclamação do novo
regime, o vocábulo república aspirava aos contornos de um país que se desejava, com as
palavras de ordem: democrático, científico, moderno, cidadão, federalista, com o chefe eleito
pelo povo, entre outros elementos, em oposição a um país herdeiro de décadas de Monarquia
constitucional, sob os sinônimos de atrasado, centralizado, tirano e sagrado. Os polos
Monarquia e República, passado e futuro, retrógrado e moderno, conviviam no país que
operava mudanças, ainda que não todas efetivadas (MELLO, 2009).
A escola foi pensada na história da memória educacional brasileira sob a ótica de dois
polos: o primeiro, representado pelo Império, como passado, retrógrado, falido e ineficaz; e o
outro, como moderno e futuro, na figura da República. De acordo com Schueler; Magaldi
(2009, p. 35), “zombando do passado, as escolas imperiais foram lidas, nos anos finais do
século XIX, sob o signo do atraso, da precariedade, da sujeira, da escassez e do “mofo”.” Já o
novo regime que figurava precisava produzir novos marcos e lugares para a educação
nacional, e “[...] sob o manto dessa representação em negativo, era crucial para intelectuais,
políticos e autoridades comprometidas com a constituição do novo regime [...] (re)inventar a
nação, inaugurar uma nova era, novos tempos”. (SCHUELER; MAGALDI, 2009, p. 35).
Na historiografia tradicional brasileira, o período denominado de Primeira República
(1889-1930) foi cercado de representações e diagnósticos:

Por um lado, algumas representações contribuíram para a produção de uma
memória reificadora da ação republicana, na qual a Primeira República foi
tomada como marco zero, lugar de origem da escolarização elementar e das
políticas de institucionalização, disseminação e democratização da educação
escolar no Brasil. Por outro lado, nessa luta de representações, algumas
análises contribuíram para a afirmação e atualização de uma memória de
desalento e decepção causados pelo suposto fracasso e/ ou omissão do
regime republicano no âmbito educacional – memória que reinventa a idéia
de uma República que não foi [...]. (SCHUELER; MAGALDI, 2009, p. 3334).

45
Segundo Botelho (1999, p. 20), “a crença na capacidade redentora da educação parece
mesmo ter constituído um momento fundamental na passagem de uma visão “pessimista”
para outra mais “otimista” quanto a viabilidade do progresso da modernidade no país [...]”.
Esse sentimento entre o velho e a esperança pelo novo inspirou intelectuais a pensarem sobre
o país e seus problemas e a proporem reformas. Mas vale ressaltar que o debate sobre as
questões nacionais e, em particular, sobre educação remonta de outros tempos, portanto, o
período republicano não foi o pioneiro. Podemos, pois, “[...] afirmar que a escola primária
brasileira não foi uma invenção republicana, tampouco uma novidade fin-de-siécle.
Paradoxalmente, tal representação, ainda hoje, pode ser lida em textos e manuais de história
educacional”. (SCHUELER; MAGALDI, 2009, p. 37).
Na Colônia e durante o Império, a instrução foi discutida, especialmente, neste último,
sobre os temas obrigatoriedade, gratuidade, liberdade e laicidade do ensino. A inovação do
período republicano, de acordo com Souza (1998a, p. 26),

[...] foi a articulação orgânica pelas classes dominantes de um ideário liberal
democrático em torno da educação popular e a determinação empreendida a
fim de implantar, efetivamente, um sistema de ensino popular no país,
consoante a nova ordem social.

A partir, especialmente, do movimento da “Geração de 187017”, em conferências,
meetings, cafés, salões, parlamento, literatura e imprensa, os sujeitos discutiam sobre o futuro
da nação. Depois da criação do Partido Republicano (1870), a instrução popular foi usada de
forma intensa no discurso como elemento substancial rumo ao progresso da nação. Como
afirma Boto (1999, p. 256), “é no final do século XIX que o pensamento liberal brasileiro
intensificará seus propósitos com vistas a colocar o Brasil no nível das nações mais
avançadas, superando o atraso cultural que, então, já nos perseguia.”. A educação seria a via
imprescindível do futuro desejado ao país, “[...] e o instrumento de formação do cidadão
republicano vinculava-se, portanto, à sobrevivência e á consolidação do novo regime”.
(SOUZA, 1998a, p. 27).
17

No Brasil, no final do período imperial, formou-se o movimento intelectual posteriormente conhecido como
“geração de 1870” que tinha entre algumas de suas principais ideias, o objetivo de alavancar as propostas e os
rumos a serem desenvolvidos na construção de uma identidade nacional, tomando como pressuposto o
sentimento de atraso em relação às outras nações. Há décadas tem-se discutido sobre o caráter desse movimento,
e surgido várias perspectivas de explicação para este. Uma delas refere-se à interpretação elaborada por Angela
Alonso (2002) com base nas suas pesquisas de doutorado. Seus argumentos baseiam-se principalmente em três
principais noções: estrutura de oportunidades políticas, comunidade de experiência e repertório de ideias. Alguns
conceitos foram desenvolvidos em seu trabalho, por exemplo, o de ação política dos intelectuais partícipes e de
embricamento entre os campos político e intelectual, utilizados nesta dissertação.
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É importante destacar que, enquanto o país visava ao progresso e à modernidade,
mulheres, camponeses iletrados, imigrantes e ex-escravos ainda não tinham direitos políticos.
Todavia, como afirma Mattos (2012), em texto recente sobre a política na Primeira República,
A vida Política, eles não deixaram de agir politicamente e de contribuir com a conjuntura do
país em formação. A tese central da autora é a de que, mesmo sem direito ao voto - porque,
para participar do pleito, um dos elementos centrais, de acordo com a Constituição de 1891,
era ser alfabetizado - isso não impediu que essa cidadania política negada influenciasse a
política do país. Os coronéis, voltados ao catolicismo popular e/ou ao controle cívico, ditavam
as regras do jogo, mas não os jogadores e suas estratégias de jogo. Todavia, o povo, como
elementos do jogo, segundo Mattos (2012), também fazia política nos meios que lhe eram
cabíveis:

Com ou sem direito ao voto, os cidadãos brasileiros faziam política e se
constituíram como atores políticos na Primeira República, em articulação
com as elites oligárquicas, às vezes as combatendo, outras lhe dando
sustentação. Padre Cícero fazia política mobilizando eleitores e não eleitores
no Nordeste; Eduardo das Neves fazia política fazendo música; Monteiro
Lobato fazia política no Parlamento e no cemitério à beira do túmulo de
Patrocínio, comemorando a Abolição; Matilde fazia política ao se aproveitar
das rixas entre mandões locais. A relativa legitimidade da dominação
coronelista se construía na exclusão política do analfabeto e na
impossibilidade prática da expansão escolar alcançar a população rural. A
consolidação de uma cidadania restritiva e autoritária, em uma sociedade
agrária e desigual, não impediu, entretanto, a presença de lutas por sua
ampliação. (MATTOS, 2012, p. 128-129).

De fato, os agentes da sociedade se mobilizaram durante esse primeiro momento do
governo republicano, compreendido entre 1889 e 1930. Podemos citar a Revolução
Federalista (1893-1895), a Revolta da Armada (1893-1894), a Revolta de Canudos (18961897), a Revolta da Vacina (1904), a Revolta da Chibata (1910) e a Revolta do Contestado
(1912-1916).
A institucionalização do regime republicano não findou as fraudes e a corrupção
política, fundada, no discurso, na ideia de democracia amplamente erguida como bandeira de
governo. A República sustentou a premissa de que ao povo deveriam ser dadas condições para
escolher seus governantes, ainda que vivendo, na prática, num governo de oligarquias. De
acordo com Boto (1999, p. 279),
A preocupação com a variante democrática é tônica constante desse
pensamento que teme o voto popular na ausência da instrução como seu
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necessário complemento. A democracia, sem as luzes da escolarização, faz
como criança imaginosa que constrói castelos no ar. Daí o governo de
oligarquias, oligarquias reais, sem retóricas, oligarquias no sentido genuíno
do termo. Sem educação, o povo permaneceria então a eterna criança a ser
tutelada. Democracia em suas mãos poderia vir a se tornar arma de fogo. Daí
o intuito claro de oferecer a sustentação pedagógica imprescindível ao
escrutínio político. A história se encarregaria de demonstrar a dificuldade
histórica no de fato construir a modernidade brasileira, com base na
democracia e na educação. Não por acaso, até hoje, os governantes recordam
com muita recorrência a prioridade da educação como tema do discurso. A
universalização de uma escola democrática e de qualidade é ainda nesse país
projeto de futuro.

Foi assim, como projeto de futuro do país, que a educação foi compreendida na
Primeira República. Difundiu-se a concepção de que a escola era a promotora da equalização
social. Todavia, o que ocorreu, de fato, foi sua consolidação como instrumento de seleção, o
que significa que “[...] a escola primária institucionalizou-se fundamentada na classificação
dos indivíduos determinando, de certa forma, relações específicas dos sujeitos com o mundo
do trabalho e com o universo sociocultural”. (SOUZA, 1998a, p. 18).
Souza (1998a) acrescenta que a escola estava ligada ao ideário das pessoas, ao seu
próprio existir, ao modo de vida, às representações sociais, aos valores, aos projetos, enfim,
ao modo de ser e de se ver das pessoas na sociedade. Esse modo de ser estava imbricado no
projeto de Nação que o Estado Nacional objetivava e tinha na escola primária, segundo
Hobsbawm (1989, p. 213), um poder de formação ideológica em que era possível “[...]
ensinar todas as crianças a serem bons súditos e cidadãos. Até o triunfo da televisão, não
houve meio de propaganda secular que se comparasse à sala de aula”.
Corroboramos o pensamento de Bertucci; Faria Filho e Oliveira (2010, p. 47), ao
afirmarem que

[...] aqui, como em muitos outros países, a reforma social sempre foi
creditada à reforma da escola, ou seja, acreditou-se, e ainda acredita-se
muito, que as transformações sociais no Brasil dependem, em última
instância, da capacidade da escola em tornar disciplinadas, ordeiras e
trabalhadoras as crianças pobres brasileiras.

A educação foi tomada como uma estratégia planejada de homogeneização e
conformação do povo. Foi, porquanto, discurso de avanço e prática de atraso da Nação. De
acordo com Espindola (2012, p. 64),

a educação na Primeira República foi representada, muitas vezes, como
causa do atraso brasileiro. Pois suas ações educativas representavam apenas
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os interesses de uma elite letrada, na qual os intelectuais apenas a utilizam
como elemento retórico para seus discursos, mas na prática essas ideias não
passavam do “papel”.

Na esteira do pensamento da autora, os intelectuais também foram tomados de forma
dual nesse contexto. Ora eram os defensores da Nação, ora manipuladores dela. O que nos faz
reiterar que as ações desses sujeitos eram fruto do seu contexto histórico e marcadas pelos
diversos engajamentos durantes suas trajetórias.
Sob toda aquela agitação republicana, pautada no discurso de mudança, e para além
das inovações da Constituição de 1891, que trouxe, entre outras coisas, como característica
principal dessa norma legal, o presidencialismo e o federalismo,

[...] no que tange ao ensino, cumpre lembrar que a constituição republicana
não apenas deixa de avançar mas, ainda, retrocede em relação ao texto
monárquico. [...] Tudo girou às voltas do ensino leigo. Houve, mais uma vez,
a recorrente dissonância que tantas vezes, em outros momentos, desapontaria
os brasileiros, entre a expressão jurídica e as exigências políticas da
realidade social. [...] A Primeira República constituiria, então, momento
privilegiado do que Jorge Nagle denominou entusiasmo pela educação, a
crença na difusão da escola como estratégia básica para incorporação das
camadas subalternas da população na rota do progresso nacional. (BOTO,
1999, p. 276-278).

A tensão entre os valores herdados da Monarquia e as ideias novas vindas com a
República colaborou para que alguns intelectuais da Primeira República ficassem “frustrados”
com a sociedade que se via desenvolver, em especial, sobre o rumo dado à educação nacional.
Segundo Botelho (1999), era tamanha a desilusão com esse “caminho pedagógico”, uma vez
que não se alteraria substancialmente o quadro em relação à segunda metade oitocentista.
Apesar das reformas “Benjamim Constant” (1890), “Caetano de Campos” (1892), “Sampaio
Dória” (1920), “Lourenço Filho” (1923), “Anísio Teixeira” (1925), “Francisco Campos”
(1927), “Fernando de Azevedo” (1928), entre outras, essas “[...] não alterariam efetivamente o
padrão educacional herdado do Império”. (BOTELHO, 1999, p. 13).
Ainda segundo Botelho (1999, p. 13), “[...] os números relativos ao analfabetismo, ao
longo do primeiro período republicano e dos subsequentes, com efeito, não permitem a
visualização de qualquer modificação estrutural em relação ao quadro imperial [...]”. Pelo
menos no plano do discurso, podemos afirmar que especialmente a alfabetização, à qual se
atribui um critério para a cidadania (MATTOS, 2012), colaborou para que a educação
primária fosse pautada na institucionalização dos Grupos Escolares, a grande propaganda
republicana.
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De acordo com Faria Filho (2000, p. 31), na versão de sua tese transformada em livro,
cujo título é Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana em Belo Horizonte na
Primeira República, “[...] se as escolas isoladas eram tidas e/ou produzidas como locais muito
pouco adequados à instrução, a afirmação da nova forma escolar deveria começar pela
produção de um novo e apropriado lugar para a educação escolar”.
Os grupos escolares foram peças centrais na estratégia republicana de legitimar o novo
regime. Representaram o lócus de vida civilizada, moderna e urbana e foram construídos
como escolas-monumentos voltadas para dar sustentáculo ao regime em suas finalidades
sociais e políticas. Sua institucionalização “[...] representou uma das faces do projeto
republicano de modernização da sociedade e de civilização das massas, pois além de impor-se
aos sujeitos da educação, impunha-se ao conjunto social [...]”. (PAIVA, 2010, p. 38).
Tais instituições modelares, signos de uma cultura urbana, exerceram relevante
importância social na educação brasileira, durante cerca de 80 anos, especialmente na
construção simbólica da escola primária, formalmente substituída em 1971, com a
implantação do ensino de 1º grau, hoje ensino fundamental. Voltados para a demanda de
parcela da elite brasileira e de grupos sociais médios e urbanos e que, posteriormente,
atingiram as camadas populares ao longo de suas fases, os grupos escolares surgiram no
Brasil em fins do século XIX, como sinônimo de modernização educacional. Criados
inicialmente em São Paulo em 1893, tinham organização e métodos próprios, ancorados nas
características de uma escola graduada (SOUZA, 2006).

A escola primária experimental paulista afirmava-se, assim, como parâmetro
para as escolas públicas republicanas, referido, num sentido amplo, à
organização do universo escolar. O modelo formulado e disseminado era o
do grupo escolar, em que assumiam grande relevo aspectos como a
construção de prédios considerados apropriados para a finalidade educativa,
o trabalho escolar apoiado no princípio da seriação e no destaque conferido
aos métodos pedagógicos, entre os quais se situava, especialmente, o método
intuitivo; a divisão e hierarquização da atuação dos profissionais envolvidos
no cotidiano da escola; a racionalização dos tempos escolares; o controle
mais efetivo das atividades escolares, entre outros. (SCHUELER;
MAGALDI, 2009, p. 43).

A criação e a ampliação dos grupos escolares foi um movimento difundido de forma
lenta nos estados, e na Parahyba não foi diferente. De acordo com Pinheiro (2002), a proposta
de criação dos grupos escolares na Parahyba data de 1908, contudo só foi implantada a partir
de 1916 e expandida a partir de 1930.
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Segundo Lima 18(2010, p. 21),

[...] a implantação dos grupos escolares a partir de 1916, na cidade da
Parahyba, atual João Pessoa, constituiu o novo espaço escolar da cidade,
criado à luz do ideário positivista e das reformas educacionais propostas para
aquele momento histórico. A sua instalação é resultado das aspirações
culturais das lideranças políticas e de alguns intelectuais que se tornaram
importantes atores das relações e nos jogos de poder tanto de ordem
econômica quanto política e cultural entre as esferas municipal, estadual e
federal.

Na Parahyba, a educação foi discutida e realizaram-se diversas iniciativas em torno da
escolarização primária. O período em foco nesta dissertação - de 1916 a 1920 - foi de intensos
debates sobre a educação primária, subsidiados por intelectuais que propuseram mudanças.
Dentre elas, destaca-se a Reforma do Ensino Primário (1917), um dos objetos de discussão
deste trabalho. A reforma deliberou normas para o funcionamento dos Grupos Escolares na
Parahyba e veio como consequência de debates em governos anteriores, mas que só foi
consolidada no Governo do Presidente de estado Camillo de Hollanda.
Enfocando discussões, projetos e ações voltadas para a expansão da escola primária,
acreditamos fazer parte do debate relativo à escolarização, em especial, ao momento de
institucionalização da escola primária graduada na Parahyba. De acordo com Schueler;
Magaldi (2009, p. 54), essa proposta de trabalho faz parte de um conjunto de pesquisas ainda
em aberto relacionadas

[...] às especificidades das reformas da instrução pública em cada estado da
federação, os atores envolvidos e os interesses políticos em disputa, o que
implica em considerar não apenas as iniciativas governamentais, mas
também os discursos e projetos educacionais veiculados por intelectuais,
grupos sociais, associações e agências educativas diversas.

Vários intelectuais pensaram e defenderam a educação que, pouco antes da República,
podemos citar em projeção nacional Rui Barbosa (1849-1923), em especial, com a proposta
de Reforma do ensino primário e várias instituições complementares da instrução pública
(1883); e em contexto local, Tavares Bastos (1837-1875), com obras sobre esse “agente
invisível" de que a sociedade precisa, por exemplo, em A Província (1870). Os debates
18

No Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPB, há um relevante trabalho dissertativo sobre o impacto
dos Grupos Escolares, signos da modernidade republicana na vida citadina da Parahyba. Sobre isso, consultar:
LIMA, Rosângela Chrystina Fontes de. Grupo escolar Dr. Thomas Mindello e a cidade: espaços de difusão dos
ideais modernos (1916-1935). 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal da Paraíba,
2010.
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seguiram o século XX adentro, nas figuras de Oliveira Vianna (1883-1951) – Populações
meridionais do Brasil (1920), Carneiro Leão – Os deveres das novas gerações brasileiras
(1926), José Veríssimo (1857-1916) - A educação nacional (1890), Manoel Bomfim América Latina: males de origem (1905), e Através do Brasil, escrito em 1910 por Manoel
Bomfim e Olavo Bilac.

Com o objetivo de efetuar um levantamento dos sujeitos que participaram, no estado
da Parahyba, dentro do recorte temporal especificado, da cena político-intelectual e do círculo
de sociabilidade que a constitui, destacamos alguns sujeitos para análise. Fazer esse breve
esforço por compreender algumas articulações e desdobramentos da relação entre intelectuais
e educação, nesse período, ajuda-nos a produzir entendimentos sobre o lugar da
intelectualidade paraibana, composta por esses sujeitos que, por meio de seus engajamentos,
pensaram, propuseram e produziram sobre educação.

2.1 Circulação de ideias e intelectuais na cena paraibana

De acordo com Heloísa Villela (2011), a partir de meados de 1870, houve um
movimento de organização de docentes como categoria profissional. Contribuíram para isso o
processo de urbanização, os movimentos abolicionista e republicano, a maior circulação da
imprensa e as escolas normais, por exemplo. Embora já houvesse clubes literários e sociedade
de instrução, nesse momento, esse aparato delineia mais seus contornos, e isso se manifesta,
principalmente, por meio de associações de professores, conferências pedagógicas e da
imprensa.
Segundo Galvíncio (2013, p. 151-152), foram as discussões em torno das “[...]
Associações Culturais que desempenharam importante papel na conformação da educação no
estado, movimentando a dinâmica educacional através da circulação de novos impressos –
jornais e revistas – e na realização de conferências públicas.” No período em foco neste
estudo, foram criadas várias sociedades na Parahyba, como o Syndicato Geral dos
Trabalhadores, a Sociedade Parahybana de Agricultura, a União dos Retalhistas, a
Sociedade Postal Beneficente da Parahyba, a Sociedade Artistas e Operarios Mechanicos e
Liberaes, a Associação dos Empregados no Commercio, a Sociedade de homens de letras e a
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Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba. O Diário do Estado demonstra atenção
a esse movimento, em matéria de 1917, que diz:

Estamos em plena época das sociedades. [...] Caminhando como gigante
em procura de maior elevação, de mais luz, do verdadeiro apogeu do
progresso. Sociedades e mais sociedades, associações e mais associações
vão se organisando ao toque acelerado [...]. (A EPOCA...01/08/1917, p.
02).

Nosso objetivo, nesta seção, é o de apresentar os principais sujeitos19 e as discussões
por eles empreendidas nos diversos espaços proporcionados, de acordo com as fontes
disponíveis. Um desses espaços de sociabilidade era a Sociedade dos Professores Primarios
da Parahiba, formada em 16 de junho de 1917, e cujo objetivo era de “[...] tratar de tudo o
que se referia ao desenvolvimento do ensino popular e dos interesses do professorado [...]”.
(SOCIEDADE DOS...,11/07/1917, p. 01).
O jornal Diário do Estado enuncia que a Sociedade dos Professores Primarios da
Parahiba se apresenta como “[...] um novo Sol que vem de illuminar as trevas do
analphabetismo. E‟ uma das sociedades que mais engrandecerá esse recanto da federação
brasílica”. (A EPOCA...01/08/1917, p. 02).
Os membros envolvidos nessa sociedade reuniam-se no Grupo Escolar Thomas
Mindello, como observamos em alguns avisos no jornal A União: “De ordem do Sr.
presidente dessa sociedade ficam os Srs. socios convidados para uma sessão extraordinaria,
que se realizará, hoje, ás 18 horas, no grupo escolar “Dr. Thomás Mindello”.
(SOCIEDADE..., 09/08/1919, p. 01).
Paiva (2010) afirma que a Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba distribuía
mantimentos e roupas com a ajuda da caixa escolar Arruda Câmara, para os alunos que não
tinham recursos suficientes. Na matéria, Fundação de uma caixa escolar na Parahyba, o
jornal A União aponta a ajuda da sociedade dos professores primarios para a criação da
primeira caixa escolar da Parahyba, denominada de Arruda Câmara, em 1919.

Essa obra de beneficiamento escolar foi levada a effeito pela Sociedade dos
Professores Primarios, que muito e bons serviços está prestando ao ensino de
primeiras lettras dessa capital. [...] Não podemos deixar de louvar a fundação
dessa obra de solidariedade e emparo, cujos resultados serão colhidos pela
nossa pauperrima população escolar. A commissão encarregada da reforma
do ensino publico pelo benemerito govêrno do Estado lançou no
19

Elaboramos um quadro com os principais personagens envolvidos do debate público na época. Ver apêndice.
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regulamento respectivo as bases dessa importante instituição, que já florece
noutros Estados da Republica. Cumpre a todos os parahybanos correrem em
auxilio da caixa escolar que se vai fundar, contando com a generosidade
proverbial do nosso povo. (FUNDAÇÃO...25/04/1919, p. 01).

A solenidade de fundação foi realizada no Grupo Escolar Dr. Thomas Mindello, onde
participaram quarenta professores. Em julho de 1917, foi eleita a primeira diretoria20dessa
Sociedade. Participavam dela os professores primários, organizados da seguinte forma:
Presidente – José Coêlho; vice-presidente – Eduardo Medeiros; oradora –
Eudesia Vieira; 1º secretaria – Isabel Cavalcanti Monteiro; 2º secretario –
Lourival Lima; thesoureiro – Elyseu Maul; Vice-thesoureira – Alice Pinto;
bibliothecario-archivista
–
Sisenando
Costa.
(SOCIEDADE
DOS...,11/07/1917, p. 01).

Anualmente, o corpo administrativo dessa sociedade se modificava. Para o período de
1919-1920, foi organizada a seguinte comissão21 administrativa: Presidente – José Gomes
Coêlho; Vice-presidente – Olivina Carneiro da Cunha; 1º Secretário – Elyseu Maul; 2ª
Secretária – Alexandrina Pinto; Thesoureiro – João Baptista L. de Araujo; Vice-thesoureira –
Julita Machado; Orador – José Baptista de Mello; Bibliothecaria-archivista – Jacinta Neves.
Na ocasião da eleição do grupo acima e do aniversário da referida sociedade, José
Baptista de Mello, então seu orador, proferiu algumas palavras num breve discurso, que
20

A fim de situar o leitor sobre quem foram tais professores primários, membros dessa diretoria, optamos por
fazer breves notas sobre os sujeitos a respeito dos quais encontramos informações: José Gomes Coelho – nasceu
em 1898, no município de Esperança – PB, e faleceu em 1954 na capital do estado. Formou-se professor pela
Escola Normal, bacharel em Direito pela Faculdade do Recife e agrimensor formado pela Escola de
Agrimensura da Parahyba. Foi professor e diretor do Liceu e da Escola Normal, professor do Instituto
Underwood e da Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba e exerceu os cargos de inspetor fiscal do ensino,
diretor dos serviços elétricos, secretário da Fazenda, juiz do Tribunal Regional Eleitoral e bibliotecário. Publicou
a obra Escorço de Corografia da Paraíba (1919) e foi colaborador no Boletim da Sociedade dos Professores
Primarios da Parahiba. Eudésia Vieira - nasceu em 1894 em Livramento – PB e faleceu em João Pessoa no ano
de 1981. Exerceu as profissões de professora primária, médica e jornalista. No Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano, exerceu as funções de 1ª secretária (1925-1926), de oradora (1956-1959) e na comissão de contas do
instituto (1959-1962). Colaborou na Revista Era Nova, nos jornais A Imprensa, O Norte, A União, A Gazeta do
Recife e em Novelar. Obras: Pontos de História do Brasil; Cirus e Nimbos; A Minha Conversão e Dom Ulrico
Sonntag; Tese de Doutorado - Síndrome de Schickelé; Terra dos Tabajaras (1955); Mistério de Fátima (1952);
Entre outros. Eduardo Medeiros - foi editor do jornal Correio da Serra em 1907 na cidade de Areia. Professor
primário, inspetor geral de ensino no governo de João Pessoa e diretor do Ensino Primário na gestão de Antenor
Navarro. Publicou o livro: Problemas e Necessidades da Paraíba. João Pessoa. Imprensa Oficial, 1931.
21
Olivina Olívia Carneiro da Cunha - Nasceu em 1892 e faleceu em 1977 em João Pessoa. Foi diplomada pela
Escola Normal, em 1904, e exerceu a profissão de professora. Foi uma das fundadoras da Associação Paraibana
pelo Progresso Feminino, além de poeta e colaboradora nos jornais A União, A Imprensa e nas revistas Era Nova
e Manaíra. Foi sócia do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. José Baptista de Mello - Nasceu em
Teixeira-PB, em 1895, e faleceu em João Pessoa em 1973. Formou-se professor pela Escola Normal Oficial do
Estado da Parahyba do Norte. Foi professor primário, diretor de escolas, inspetor técnico do ensino primário
(1932-1934), diretor do ensino primário do estado, professor e fundador da Escola de Aperfeiçoamento de
Professores (1934). Ocupou a cadeira nº 39 do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Foi diretor e fundador
do jornal O Educador e da Revista do Ensino.
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apontava a honra de participar do grupo, os benefícios que a sociedade vinha realizando para
o ensino e alguns aspectos do atual sistema de instrução do estado, em especial, o
analfabetismo.

[...] a Sociedade dos Professores não tem em mira somente o interesse dos
seus filiados, mas muito mais o interesse do desenvolvimento e o
engrandecimento da Instrucção do Estado. O nosso povo que, sequioso de
saber, vive a reclamar sempre dos poderes competentes medidas que
attenuem a sua sorte, encontrará nessa Sociedade um patrono que, indo ao
seu encontro, o levantará do lamaçal do analphabetismo. Mas não é somente
de escola que precisa esse mesmo povo. Não é somente do mestre que elle
tem necessidade. Falta-lhe o livro, falta a roupa, falta o pão. (MELLO, 1919,
p. 23).

Em seguida, o orador apontou duas principais ações realizadas pela Sociedade desde
sua fundação: a criação do Boletim da Sociedade e da caixa escolar - Arruda Câmara, em 6 de
maio de 1919.

A sociedade dos Professores não deixa a pobreza no abandono, e preencheu
uma das lacunas mais sensiveis de que se resentia a nossa população escolar:
fundou uma das mais benemeritas instituições que se orgulha a nossa capital.
Fez apparecer a primeira Caixa Escolar no Estado, que ahi está e que se
manterá vindo em auxilio daquelles que desejam e não podem frequentar as
escolas. Faltava-nos um meio de contacto com os nossos collegas do
Interior, naõ havia um orgão que lhes levasse as ideias do professorado da
capital e que se fizesse como um meio de propaganda das cousas que dizem
respeito a Instrucção. Mais um artigo dos nossos estatutos foi cumprido e ahi
está o Boletim da Sociedade como um campeão do ensino e propugnador
dos nossos interesses. (MELLO, 1919, p. 23).

Essa sociedade tinha um Boletim lançado trimestralmente, em que professores
escreviam artigos sobre temas relacionados à instrução. Chamou-nos à atenção o artigo de
Celso Affonso Pereira, inspetor do ensino noturno e um dos elaboradores da reforma de 1917,
intitulado A instrucção primaria em confronto com os outros problemas nacionaes, em que o
autor defende que governantes, legisladores, homens de letras e demais seguimentos da
sociedade deveriam focar todas as suas atenções na escola primária, e faz uma crítica ao
ensino primário brasileiro ao afirmar:

Além de pouco diffuso, o ensino primario no Brasil, ainda não se reveste
daquellas exigencias pedagogicas que tornam a escola uma miniatura de toda
a vida humana. [...] No Brasil, até agora, o Estado que muito se preoccupa
com a instrucção só faz baixar decretos creando escolas. Para os estadistas
brasileiros crear escolas é realizar a instrucção. Professor, qualquer um.

55

Predio, qualquer um. Mobiliario, o que tiver. [...] Não se procura estabelecer
um methodo, não se cogita de um modo uniforme de ensino. [...] Cogitemos,
portanto, para real valor de nossa nacionalidade, de crear a escola no Brasil.
(PEREIRA, 1919, p. 07-08).

Nessa mesma edição do Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba,
na sessão Bibliographia, foi exposta a obra recém-lançada na época, Ensaios de Critica e
Philosophia, primeiro livro de Alcides Bezerra22, um dos elaboradores da reforma de 1917 na
Parahyba. Esse artigo, sem autoria, assim descreve a obra:

Enriquece a biblioteca dessa Sociedade, por captivante gentileza do seu
autor, um exemplar dos Ensaios de Critica e Philosophia, publicação suigeneris em nosso meio de, ainda, tão parcas letras sérias. [...] é simplesmente
admiravel a destemida resolução de publicar livro quase todo dedicado a
assumptos de méra apreciação philosophica... [...] Nos Ensaios de Crítica e
Philosophia ha alguns estudos que interessam directamente a escola:
Formação do sentimento do direito na escola, A educação dos sentidos e
Uma classificação das sciencias merecem leitura attenta dos educadores.
(BIBLIOGRAPHIA, 1919, p. 24-25).

Procuramos essa obra nos acervos mais próximos, mas não a encontramos.
Localizamos apenas dois exemplares à venda em todo o Brasil, o que nos possibilitou o
acesso. O livro foi publicado em 1919, pela Imprensa Oficcial da Parahyba, com os seguintes
capítulos: I – Agnosticismo e Pantheismo; II – A concepção do direito do Prof. E. Picard; III –
Restos dos cultos arycos protovedicos na Parahyba; IV – Elogio do silêncio; V- “Se queres
viver, desperta e luta!”; VI – A crítica literária; VII – “A barreira”, Dentro da fé”; VIII –
Carlos Dias Fernandes – I, Carlos Dias Fernandes II, Carlos Dias Fernandes III; IX – Gabriel
D‟Annunzio e os seus typos femininos; X – Metchnikoff; XI – Ensaios de Esthetica – I,
22

João Alcides Bezerra Cavalcanti (1891-1938) nasceu na capital da Parahyba. Foi Jornalista, historiador,
bacharel em Direito, folclorista, novelista, filósofo, procurador da República (1913), inspetor geral do ensino
(1915-1917), promotor público (1917-1918), secretário da imprensa oficial (1919), deputado estadual (19201923), diretor geral da instrução pública (1920-1922) e diretor do Arquivo Nacional (1922 até 1938). Membro
dos Institutos Históricos de São Paulo, Pará, Paraíba (ingressou em 1914 como sócio efetivo e exerceu o cargo
de membro da diretoria entre 1914 e 1923; escreveu vários artigos na Revista do Instituto Histórico e Geográfico
Paraibano) e Ceará. Foi o primeiro diretor do Grupo Escolar Dr. Thomas Mindello, e Inspetor Geral do ensino
entre 1916 e 1921. Em 1922, foi nomeado pelo presidente do país, na época, Epitácio Pessoa para o cargo de
diretor do arquivo nacional. Publicou várias obras durante sua vida: Ensaios de Crítica e Philosophia (1919);
Maria da Glória (novela) (1922); A Paraíba na Confederação do Equador (1925); Os Historiadores do Brasil do
Século XIX (1927); Conferências (1928); Ensaio Biográfico de Marcílio Dias (1928); A Evolução Científica do
Direito (1933); A Filosofia na Fase Colonial (1935); Sílvio Romero, o Pensador e o Sociólogo (1935); Achegas
da História da Filosofia (1936); Biografia Histórica do I Reinado a Maioridade (1936); Vicente Licínio Cardoso
– sua concepção da vida e da arte (1936); O Visconde Cairu – vida e obra (1937) e O Visconde de Taunay – vida
e obra (1937). Ocupa, como patrono, a cadeira nº 5 na Academia Paraibana de Letras. Alcides Bezerra foi objeto
de estudo do trabalho de COSTA, Afonso et al. Alcides Bezerra (Em Memória). Rio de Janeiro/RJ: Pongetti,
1938. Teve uma parcela da sua obra analisada e discutida na produção: SOUZA, Francisco Martins de. O
culturalismo sociológico de Alcides Bezerra. São Paulo: Convívio, 1981.
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Ensaios de Esthetica II; XII – Grammaticas e Grammaticos; XIII – Formação do sentimento
do direito na escola; XIV – A poesia das ruínas e o prestígio do passado; XV – A Opinião
publica; XVI – A educação dos sentidos; XVII – O romance brazileiro; XVIII – A materia e o
espirito; XIX – Hõffding como psychologo; XX – Nos dominios da logica; XXI - Uma
classificação das sciencias; XXII – Contrastes e confrontos – I, Contrastes e confrontos II,
Constrastes e confrontos III, Contrastes e confrontos IV; XXIII – A margem dos Contrastes e
confrontos – I ao XI; XXIV – O Pessimismo; XXV – “La Festa di Solhaug”; XXVI – O
problema cultural brazileiro; XXVII – A paz e os seus problemas; XXVIII – Os pequenos
Estados; XXIX – Epitacio Pessôa.
Um dos aspectos que nos chamou à atenção durante a leitura dessa obra de Alcides
Bezerra foi observar como os sujeitos citados nesta pesquisa estavam envoltos em redes de
sociabilidade, o que se percebe no capítulo VIII, intitulado “Carlos Dias Fernandes”. O fato é
que eles liam e escreviam suas opiniões sobre as obras de outros intelectuais partícipes das
suas redes. Nesse livro, Alcides Bezerra, então secretário da imprensa oficial e inspetor geral
do ensino, em 1919, cujo diretor era Carlos Dias Fernandes23, faz uma expressiva crítica
literária à obra desse escritor e jornalista. Alcides incide seus muitos elogios e algumas
críticas especialmente às obras A Renegada (1908) e Talcos e Avelórios (1915) e tece as
bases teóricas e caráter estilístico de Dias Fernandes.

De facto, a cultura scientifica e literária do nosso elegante estylista e
primoroso causeur é verdadeiramente ampla, methodica e encyclopedica.
São-lhes familiares a filosofia, as literaturas classicas e modernas, as
sciencias jurídicas e sociaes e as da natureza. [...] E não é sómente a fórma,
mas tambéma essência do livro que nos prende a attenção, encanta e seduz.
Quem escreveu A Renegada tem de certo uma rara lucidez philosophica e
em gráo subido aquella clarividência e penetração psychologica que
descobre no tecido dos phenomenos que constitui a vida dos personagens,
focalizados pela imaginação artistica, os motores passionais, os motivos de
obra que os determina, Dir-se-ia que o artista entra nos corações das
personagens que anima. (BEZERRA, 1919, p. 49-52).

23

Carlos Dias Fernandes nasceu em Mamanguape, em 1874, e faleceu na cidade do Rio de Janeiro em 1942. Foi
escritor, jornalista, bacharel em Direito, diretor do jornal A União (1913-1925). Algumas de suas obras são:
Conferência Noção de Pátria (1914), Proteção aos animais (1914); Os Cangaceiros (1914), A Defesa Nacional
(1916); Livro infantil Escola Pittoresca (1918), Infância Proletária (1924), O Problema da instrucção pública no
Brasil (1924); Entre outros livros; Escritor em A Imprensa; Escritor e diretor em A União. Esse intelectual tem
sido revisitado, nos últimos anos, nos trabalhos de Sena (2008) e Galvíncio (2013). De acordo com Galvíncio
(2013, p. 50), “Carlos Dias Fernandes agitou a juventude paraibana do período, movimentou a vida intelectual
do estado, trouxe novos valores e disseminou um bando de ideais novas através dos seus livros e do jornal A
União [...]”.
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No último capítulo da obra de Alcides Bezerra, intitulado “Epitacio Pessôa”, o autor
faz observações sobre a monografia de Carlos Dias Fernandes sobre Epitácio Pessoa24.

Toda a vida de Epitacio Pessôa, desde a sua meninice escolar e adolescencia
até os seus ultimos triunphos na Conferencia da Paz, é apreciada na
monographia com o nitido relevo que caracteriza, de modo inconfundivel,
tudo o que sae da penna adamantina de Carlos Dias Fernandes. [...] Prestou
um grande serviço ás letras e á historia de seu país com fixar no bronze de
sus prosa o retrato desse homem admiravel, cuja vida pode servir de modêlo
aos contemporaneos e aos posteros [...]. (BEZERRA, 1919, p. 274-275).

Percebemos que, ao relatar as ideias, as obras e os posicionamentos de determinados
sujeitos, a opinião pessoal e política de alguns personagens engajados no debate público ficam
evidentes, como no caso de Alcides Bezerra sobre Epitácio Pessoa. Muitos elogios recaem ao
estadista conhecido nacionalmente e revelam seu posicionamento político. Cabe ressaltar que
Alcides era vinculado ao partido do influente senador, na época, Epitácio Pessoa e ocupou
cargos políticos no âmbito da educação, nos governos de Camillo de Hollanda e Solon de
Lucena25. Foi transferido para ser diretor do Arquivo Nacional no Rio de Janeiro quando
Epitácio Pessoa era Presidente da República. Alcides fez elogios ressaltando o caráter, a
inteligência, a escrita e a política de Epitácio Pessoa. Cabe-nos ressaltar que essa escrita

24

Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro – PB, em 1865, e faleceu em Petrópolis em 1942. Fez
o ensino primário no Liceu Pernambucano, o secundário, no Ginásio Pernambucano, e diplomou-se em Direito
pela Faculdade de Direito de Recife. Exerceu vários cargos, incluindo os de promotor, procurador, ministro da
Justiça e negócios interiores, ministro do Supremo Tribunal Federal, secretário de governo, advogado, professor
e jornalista. Na política, exerceu os seguintes mandatos: deputado (1891 a 1893), senador (1912 a 1919),
presidente da República (1919 a 1922) e, novamente ,senador (1924 a 1930). Foi um personagem de grande
prestígio na época e uma forte liderança na Paraíba. Recebeu várias homenagens, como a Grã-cruz da Legião de
Honra, da França, Grã-cruz de Leopoldo, da Bélgica. É patrono da cadeira número 31 da Academia Paraibana de
Letras. Durante o governo de Camillo de Hollanda, foi o chefe do partido da situação, chamado de epitacista, e
amigo pessoal de Camillo e de outros intelectuais da época, como Carlos Dias Fernandes, que escreveu, em
1919, a Monografia de Epitácio Pessoa. Alguns autores interessados nesse sujeito e sua vida e obra foram:
GABAGLIA, Laurita Pessoa Raja. Epitácio Pessoa (1865-1942). São Paulo/SP: José Olympio, 1951; MELO,
Fernando. Epitácio Pessoa: Uma Biografia. João Pessoa/PB: Idéia, 2005. Muitos de seus discursos, cartas e
pareceres foram publicados, a exemplo de: Mensagens Ao Congresso. Tipografia Rio De Janeiro, Instituto
Nacional Do Livro, 1956. 621 P. Il. (Obras Completas); Obras completas de Epitácio Pessoa. vol. XX:
miscelânea. Rio de Janeiro: Ministério da Educação e da Cultura, 1960.
25
Solon de Lucena nasceu em 1878 em Bananeiras/ PB. Exerceu as funções de professor, em Bananeiras,
secretário do Estado e deputado federal no governo de Camillo de Hollanda. Assumiu o governo do Estado duas
vezes, a primeira, em caráter emergencial, em razão da renúncia de Antônio da Silva Pessoa, e a segunda,
quando eleito para os anos de 1920-1924. Implantou o Grupo Escolar de Campina Grande, através do decreto de
nº. 1.317 de 30 de setembro de 1924 (SILVA, 2009a), e transformou a Lagoa dos Irerês em Parque Solon de
Lucena, um dos principais cartões postais da capital da Paraíba atualmente. Era primo de 2º grau de Epitácio
Pessoa e fazia parte do partido liderado por ele. Para mais informações, devido à pouca publicitação da sua vida
pública, é possível consultar, no Instituto Histórico e Geográfico Paraibano – IHGP, a única referência
encontrada por nós que busque, em certa medida, trazer à tona a história desse personagem: LEITE, Severino
Ramalho et al. Solon de Lucena: Democracia e Década de Vinte na Paraíba. João Pessoa/PB: A União, 1979.
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elogiosa não era desinteressada, devido à circulação de Alcidez com a figura pública de
Epitácio Pessoa, e fazia parte das relações em torno de uma política do favor.
A‟ Parahyba pobre e pequenina coube a gloria de dar ao país esse preclaro
typo de homem representativo, fadado pelas suas virtudes, seu temperamento
e seu caracter a abrir novos horizontes á politica nacional. O triumpho de
Epitacio Pessôa representa a victoria das forças moraes, a victoria do
caracter e dos principios. (BEZERRA, 1919, p.279-280).

Outro lugar de debates desses homens públicos no estado foi a Sociedade de homens
de Lettras da Parahyba:

[...] Louvamos a ideia, e de nossa parte prestaremos toda emulação, desde
que os intellectuaes sejam mesmo intellectuaes, relegando-se, no campo da
inteligencia, prevenções, incompatibilidades proprias da politicagem alheia.
Há muito que fazer em nossa terra no dominio das causas intellectuaes: a
historia da Parahyba não está feita; o estudo de sua geographia não existe; a
geologia, a flora, a fauna; a sua vida economica e financeira; tudo vive
embryonariamente. (SOCIEDADE DE...,14/ 07/1917, p. 01).

Em 22 de julho de 1917, houve a primeira sessão preparatória dessa associação, no
salão de honra do Lyceu. Alguns encaminhamentos ficaram acertados, como a organização da
diretoria26 provisória, assim composta:

26

José Rodrigues de Carvalho nasceu em Alagoinha – PB em 1867 e faleceu em Recife – PE em 1935.
Exerceu as profissões de caixeiro, guarda-livros, contador, professor de Geografia no Lyceu, no estado do Ceará,
professor da disciplina „Lógica‟, na Escola Normal desse mesmo estado. Fundou em Mamanguape, com o colega
Castro Pinto, o semanário A Comarca, em 1890. Na capital da Parahyba, fundou, em 1982, o Grêmio Literário
Cardoso Vieira. Projetou-se como jornalista escrevendo em jornais como A União, Gazeta do Comércio,
República, O Comércio, Jornal Pequeno (Recife), A Província do Pará. Foi redator de Fênix Caixeiral (18931903), Revista Acadêmica (1903-1908) e Revista Ceará (1905). O bacharel em Direito, formado em Recife, foi
deputado estadual, procurador e secretário geral do estado da Parahyba, membro dos Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano e Cearence, membro da Academia Cearence de Letras, do Instituto Arqueológico de
Pernambuco e da Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro. Uma de suas obras mais publicitadas foi O
cancioneiro do norte, em 1904, sobre o folclore do país. Para saber mais sobre a vida e a obra de Rodrigues de
Carvalho, consultar: LIMA, Clóvis dos Santos; PEREIRA, Afonso. Rodrigues de Carvalho. João Pessoa: Ed.
Universitária/ UFPB, 1967; PINTO, Luíz. Rodrigues de Carvalho, o jornalista. Rio de Janeiro: Aurora, 1970.
Monsenhor Pedro Anízio Bezerra nasceu em Bananeiras- PB, em 1883, e faleceu em 1979 em João Pessoa –
PB. Padre ordenado em 1907, Pedro Anízio foi capelão, vigário, diretor do Colégio Pio X - em 1918, exerceu o
magistério lecionando as disciplinas „Latim‟ e „Teologia dogmática‟, no Seminário da Paraíba, e no Liceu
Paraibano e na Escola Normal, e foi diretor do Departamento de Educação do estado nos anos 30. Em sua
passagem pela imprensa, foi redator e diretor de A Imprensa. Pedro Anízio também foi sócio efetivo do Instituto
Histórico e Geográfico Paraibano. Foi autor das seguintes obras: A Philosofia Thomista e o Agnosticismo
Contemporâneo. João Pessoa: A Imprensa, 1929; A igreja, o Reino de Deus na Terra: aspectos do corpo místico.
João pessoa: A Imprensa, 1966. Manoel Tavares Cavalvanti nasceu em Alagoa Nova – PB em 1881 e faleceu
no Rio de Janeiro em 1950. Formado pela Faculdade de Direito do Recife, foi Jornalista, deputado estadual
(1907-1908) e federal (1909-1911 e 1921-1929), professor de direito comercial no Liceu, e na Escola Normal,
escrivão de Juízo de Menores e Primeiro Inventariante Judicial, além de professor de Direito Romano, na
Universidade Católica do Distrito Federal. Atuou nos jornais A União, A Notícia, O Combate, O Norte, além da
revista Era Nova e nas revistas do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano. Sua principal obra Epítome de
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Presidente – Dr. Rodrigues de Carvalho, secretario – Dr José Gobat,
Thesoureiro – Padre Dr. Pedro Anisio, orador – o Dr. Alvaro Machado. [...]
Foi approvada a seguinte commissão de estatutos: Drs. Manoel Tavares,
Leonardo Smith, Alvaro de Carvalho e Padre Dr. Pedro Anisio.
(SOCIEDADE DE..., 24/ 07/1917, p. 02).

O jornal A União publicou uma matéria sobre a reunião, que expunha, na íntegra, o
discurso de Álvaro Machado, orador da Associação. Em seu discurso, Machado faz um
apanhado de algumas figuras ilustres do estado que representaram as nossas letras, como
Cardoso Vieira, Gama e Melo, Lindolfo Correia das Neves, Eugênio Toscano e Castro Pinto.
Apontou que a intelectualidade atual precisava fazer um trabalho coletivo de cultura, e essa
associação seria um centro de saber, em que o trabalho socializado poderia gerar grandes
frutos.
O convite que vos fizemos, interpretando os desejos do exmo. Sr. dr.
Camillo de Hollanda, tem a sua justificação e motivos na indeclinavel
necessidade em que nos achamos de congregar os elementos dispersos da
intellectualidade patricia para uma acção conjuncta em prol do
desenvolvimento cultural de nossa gente. [...] Não faremos lettras por amor
ás lettras, senão como um vehiculo de pensamento e de acção, um elemento
de cultura cívica e moral de nossa gente. (MACHADO, 1917, p. 01).

Outro dispositivo de relevante importância, nesse período em que os principais
personagens públicos do estado circulavam, era o Instituto de Protecção e Assistencia à
Infancia. Participavam ativamente dessa instituição sujeitos como Guedes Pereira27 e
Coriolano de Medeiros28.

História da Parahyba (1914) foi um livro didático encomendado pelo presidente do estado a época Castro Pinto
para ser adotado nas escolas primárias. De acordo com Pinheiro (2002, p. 107) essa obra é “ [...] constituída por
quarenta e um capítulos de, aproximadamente, duas páginas cada [...] Em tom sempre ufanista e ressaltando os
feitos dos heróis locais, a citada obra abrange do período colonial até o Governo do próprio Castro Pinto
(iniciado em 1912).”. Álvaro Pereira de Carvalho nasceu em 1885 em Mamanguape – PB e faleceu em 1952
em João Pessoa – PB. Foi bacharel em direito, barbeiro, deputado federal, secretário de estado, professor do
Lyceu (literatura e italiano), jornalista, vice-presidente do estado (1928), assumindo a presidência em 1930 após
a morte de João Pessoa, e um dos fundadores da Academia Paraibana de Letras. Redator de O Combate, diretor
de O Comércio; Autor de: Ensaios da crítica estética (1920), A revolução do eu (1920), Ensaios da crítica
(1924), Educação profissional (1946), Augusto dos Anjos e outros ensaios (1946), Nas vésperas da revolução
(1932).
27
Walfredo Guedes Pereira nasceu em Bananeiras – PB, em 1882, e faleceu em João Pessoa em 1954. Médico
formado pela Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro e membro do Instituto de Proteção e Assistência à
Infância coordenado pelo médico na época Morcovo Filho, Guedes Pereira, envolvido, desde cedo, com a
política, foi eleito prefeito da capital da Parahyba para o exercício nos anos de 1920 a 1924, e entre janeiro e
setembro de 1935. Inaugurou, em 1922, o Parque Zoobotânico Arruda Câmara na capital. Também foi 1º vicepresidente do estado da Parahyba entre os anos de 1924-1928 (LIMA, 2010). É patrono da cadeira nº 40 da
Academia Paraibana de Medicina.
28
Coriolano de Medeiros nasceu em 1875, no território próximo ao atual município de Santa Terezinha – PB, e
faleceu em 1974 em João Pessoa - PB. Músico, professor, historiador, romancista, comerciante, escriturário e
posteriormente diretor da Escola de Aprendizes Artífices, sócio fundador do Centro Literário Paraibano e do
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano, membro da Associação dos Homens de Letras e do Instituto de
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O jornal A União, em matéria intitulada Protecção à Infancia, aborda com muitos
elogios o trabalho de assistência à criança, promovido pelo médico Morcovo Filho, em âmbito
nacional, e apresenta a iniciativa do Departamento da Creança no Brasil, em parceria com
Epitácio Pessoa, então Presidente da República, de realizar, em junho de 1920, o Congresso
Brasileiro de Protecção à Infancia. Esse congresso teria como eixos: Sociologia e Legislação;
Assistência; Pedagogia e Medicina infantil e higiene. O jornal refere, ainda, que o médico
Guedes Pereira iria representar a Parahyba nesse evento.

A representação da Parahyba não podia ficar em melhores mãos. O nosso
mandatario é um nome feito em polyclinica infantil e tem dado mostras
interativas da sua competência e capacidade de trabalho nos arduos mesteres
de fundador e diretor do nosso humilde mas já efficacissimo Instituto de
Protecção e Assistencia á Infancia. (PROTECÇÃO..., 20/03/1920, p. 01).

É possível perceber as sociabilidades intelectuais também nos jornais. A maioria
das matérias ainda não era assinada, e as poucas que eram, muitas vezes, eram revestidas
de pseudônimos. Todavia, a partir de indícios como o corpo editorial, a direção, a
vinculação a partido político, bem como indicações em livros de História da Paraíba, é
possível traçar um mapeamento geral dos sujeitos que ali circularam. Foi o que buscamos
fazer no quadro “Principais sujeitos envolvidos no debate público (1916-1920)” – ver
apêndice.
A partir da leitura do quadro e do cruzamento das informações, podemos elencar
os principais periódicos que circularam na Parahyba nos anos de 1910-1920. São eles: O
Norte, Diário do Estado, A Tribuna, Correio da Manhã, A União, O Educador, A
Imprensa, O Imparcial e A Notícia.
Tomando a experiência da pesquisa das autoras Gasparello e Villela (2009, p. 55)
com um grupo de professores secundários do Rio de Janeiro na segunda metade do século
XIX, é possível estabelecer algumas semelhanças, como por exemplo, a inserção desses
profissionais em atividades jornalísticas e em Associações ou Instituições.
O grupo dos professores que atuavam no ensino secundário e superior
circulava em estruturas de sociabilidade geridas no interior das
Proteção e Assistência à Infância, além de membro fundador da Academia Paraibana de Letras, que dirigiu entre
os anos de 1941-1946. Redator em O Comércio, colaborador em A União Tipográfica, A União e Diário do
Estado; Autor das obras: Dicionário Corográfico do Estado da Paraíba (1914); Do Litoral ao Sertão (1917); O
tesouro da cega (1922); Maestros Que Se Foram (1925); O Barracão (1930); Manaíra nas Trilhas da Conquista
do Sertão (1936); A Evolução Social e Histórica de Patos (1938); O Tambiá da Minha Infância (1942); Sampaio
(1958). Esse personagem foi objeto de estudo de alguns autores, como Martins (1975) e Magalhães (2014).
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instâncias educacionais, culturais e administrativas. Dessa forma,
constituíam um seleto círculo de intelectuais/professores que exerciam
funções docentes nas principais instituições educacionais públicas e
particulares do Rio de Janeiro na segunda metade do século XIX. Foi
comum tais professores desenvolverem atividades na imprensa, em
jornais e periódicos, com artigos, crítica literária e outros. Associações
ou instituições culturais e científicas. Associações ou instituições
culturais e científicas, como o Instituto Histórico e Geográfico
Brasileiro, a Academia Brasileira de Letras e outras, foram espaços de
convivência que também criavam estruturas de sociabilidade e redes de
solidariedade comuns e reforçava a formação de uma identidade de
grupo.

É possível inferir sobre algumas características dos sujeitos que transitavam nesse
meio na Parahyba. A maioria era de homens públicos, médicos, juristas, formados na
Faculdade de Direito de Recife e na Faculdade de Medicina da Bahia e/ou Rio de Janeiro,
Professores do Lyceu e da Escola Normal, membros de Institutos Históricos e da
Academia de Letras. Também é possível inferir ausências e/ou minorias, como a escrita
das mulheres em periódicos, e de professores primários. A maior abertura era dada aos
professores secundários que, na época, eram considerados como um grupo de letrados
que agregava a conotação de ensinar. Outra característica foi a pluralidade de espaços de
inserção social – política (a maioria de deputados); promotores; cargos e/ou funções em
estabelecimentos públicos, como diretor de estabelecimento de ensino e diretor de
instrução. Por último, cabe destacar a influência da origem social nas redes de
relacionamento derivadas desse pertencimento. A maioria veio de família influente da
região. Certamente, isso influenciou e/ou facilitou a trajetória profissional.
Dentro do conjunto de sujeitos da época, tentamos compreender como as ações de
alguns desses influenciadas por diversos fatores tiveram força na agenda priorizada pelo
governo de Camillo de Holanda na Parahyba, visto pela literatura recente como uma
gestão que, imbuída de um ideário modernizador, realizou muitas mudanças no estado,
especialmente no tocante ao remodelamento e ao embelezamento da cidade, na
construção de grupos escolares e na elaboração da legislação, que reformou a instrução
na Parahyba. No item seguinte, adentraremos as principais ações desse governo
elaboradas por sujeitos que, imersos em redes, discutiram sobre tais ações –
principalmente no âmbito da política e na imprensa.

62

2.2 A Gestão de Camillo de Hollanda na Presidência do estado (1916-1920)

Foi construindo, ajardinando, embellesando, que a Parahyba se
transformou, tornando-se, digna de ser vista sem desar para os
nossos foros de povo culto. (HOLLANDA, 1920, p. 14).

Antes de adentrarmos a proposta de governo de Camillo de Hollanda para a Parahyba,
optamos por fazer um breve esforço biográfico por compreender o caminho percorrido por
esse sujeito que o levou a propor várias mudanças para o estado. Vale ressaltar que não foram
encontrados trabalhos acadêmicos específicos sobre ele, mas referências a ele em estudos que
abordam os grupos escolares inaugurados entre 1916-1920 e sobre a Reforma da Instrução
Primária (1917) instituída em seu mandato como Presidente do estado. Alguns desses
trabalhos são: as dissertações Grupo escolar Solon de Lucena: um novo modelo de
escolarização primária para a cidade de Campina Grande-PB (1924-1937) (SILVA, 2009a);
Grupo Escolar “Dr. Thomás Mindello” e a Cidade: espaços de difusão dos ideários da
modernidade (1916-1935) (LIMA, 2010); Escolarização na Primeira República: organização
e funcionamento do ensino noturno na Parayba do Norte (1916 – 1931) (PAIVA, 2010);
Primeira República, intelectuais e educação: entre a utopia e o (des) encantamento de Castro
Pinto (1888-1915). (ESPINDOLA, 2012); Atuação educacional de Carlos Dias Fernandes na
Parahyba do Norte (1913-1925): jornalismo, literatura e conferências (GALVÍNCIO, 2013)
e os artigos científicos “Grupos escolares na Parahyba do Norte (1916 – 1929): reformas que
subsidiaram a organização da instrução pública primária” (PAIVA; LIMA; PINHEIRO,
2006); “Educação sanitária: uma preocupação constante nos grupos escolares” (PAIVA;
LIMA, 2006); “O ensino noturno e os grupos escolares na Parahyba do Norte (1916-1920):
organização e práticas educativas” (PAIVA; LIMA, 2008); “Grupos escolares na Paraíba:
regulamentação e indução para a modernização escolar” (SILVA, 2009b); e as produções já
derivadas da nossa pesquisa: “As normas prescritas para a escola primária parahybana no
novo século: uma análise curricular da reforma n° 873, de 21 de dezembro de 1917”
(BISERRA, 2013); “Um novo modelo de organização escolar: as normas prescritas para a
instrução primária parahybana na reforma de 1917” (BISERRA, 2014).
Francisco Camillo de Hollanda, o sexto filho do tenente-coronel Antônio Camillo de
Hollanda e de Amalzide Meira Henrique, nasceu em 10 de setembro de 1862. Formou-se no
Curso de Medicina da Faculdade da Bahia, em 1886, aos 24 anos, e defendeu a tese intitulada
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Considerações acerca das moléstias fetais que podem obstar o parto. Casou-se com Mariana
Chaves Augusta de Hollanda29 e teve um único filho, Rafael de Hollanda.
Estudou na Escola de Aprendizes Marinheiros entre 1875 e 1879, exercendo também a
função de médico civil; ingressou no Exército brasileiro em 1889, como Tenente-cirurgião, e
serviu ao 27º Batalhão de Infantaria por dois anos; fez parte do corpo de saúde do Exército
durante 35 anos e foi nomeado Coronel em 1920. Em 1891, o personagem em questão foi
transferido para a Província de Minas Gerais, para atuar no 31º Batalhão de Infantaria, da
guarnição de São João d‟El Rei. Com a transferência desse batalhão para o Rio Grande do
Sul, em 1893, Camillo de Hollanda foi novamente transferido, agora para a capital federal Rio de Janeiro, com o objetivo de prestar serviços aos feridos da Revolta da Armada30.
Acometido de beribéri, doença causada, principalmente, pela falta de vitamina B1 no
organismo, recebeu licença para se tratar na Parahyba. Melhor de saúde, voltou a São João
d‟El Rei e logo foi escalado para fazer parte do grupo de médicos convocados para atender no
interior da Bahia aos feridos da Guerra de Canudos. Chegando a Salvador, respondeu pela
direção do Hospital Militar, uma vez que o diretor, Silvino Pacheco, estava em viagem ao
interior da Província. Alguns dias depois, deslocou-se para Queimadas e, por sorte, não fez
parte da expedição de Moreira César, em que todos foram dizimados. Finda a Campanha de
Canudos, serviu à guarnição de Pernambuco e, em seguida, voltou para a Parahyba.
Floriano Peixoto, presidente do país empossado depois de ter deposto Deodoro da
Fonseca, em represália à ameaça de uma tentativa de guerra civil, realizou uma intensa
repressão, e intelectuais como José do Patrocínio e Olavo Bilac foram presos. Alguns desses
sujeitos foram enviados a Fortaleza de Cacuí,

[...] mas, os presos de Cacuí, para sua felicidade, foram assistidos pelo
médico Camillo de Hollanda, frustrando a intenção dos que detinham o
poder. Sem recursos médicos, Hollanda tratava os demais presos, seus
29

Mariana Chaves Augusta de Hollanda nasceu em Belém/ Pará. Depois da morte do seu pai, foi residir em
Salvador com a família do seu tio, então presidente dessa província. Aos 24 anos, casou-se com Camillo de
Hollanda, em Salvador. Mariana é homenageada no livro de CARTAXO, Rosilda. As primeiras damas. Brasília:
Senado Federal, 1989.
30
A Revolta da Armada pode ser analisada em dois momentos. No primeiro, em 1891 teve como motivações a
deposição do presidente Deodoro da Fonseca em razão da crise política/ econômica do país e a tentativa de
fechamento do Congresso Nacional. Nesse momento nomes como o de Custódio José de Mello, articulado com
Floriano Peixoto, vice presidente â época, entre outras coisas, fizeram com que navios de esquadra se
movimentassem acenando para um conflito. Pouco depois Deodoro renunciou. Em 1893 os conflitos decorrentes
da sucessão de Floriano Peixoto à presidência gera insatisfações, e eventos insurgem em alguns estados,
havendo, inclusive, conflitos armados. Em 1894 o conflito estava encerrado. Para saber mais sobre esse
movimento, consultar: ARIAS NETO, José Miguel. Em Busca da Cidadania: praças da armada nacional (18671910). 2001. Tese (Doutorado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2001; MARTINS, Hélio Leôncio. A
Revolta Da Armada. Rio de Janeiro: Biblioteca do Exército Editora, 1997.
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colegas de farda e de infortúnio, à base de remédios homeopáticos, contando
para isso com ervas e raízes da Floresta Amazônica. Esses vegetais eram
fornecidos pelos oficiais carcereiros, que não cumpriam, ao pé da letra, a
recomendação contrária que chegava do Rio de Janeiro. Daí o prestígio que
ele passou a gozar junto a Almeida Barreto e aos Oficiais mais graduados,
especificamente ao Marechal Hermes da Fonseca, que ficou como herdeiro
político do tio, ou seja, Manuel Deodoro. Em 1900 Almeida Barreto, que
tinha sido assistido por Hollanda, em Cacuí, fez força para incluí-lo na chapa
de Deputados Federais, e conseguiu. Reforçou esse pleito Hermes da
Fonseca que era, então, protetor de Epitácio Pessoa, do qual, porém, morreu
inimigo. (ODILON, 2001, p. 34).

Adentrou a vida política, como deputado estadual pela Parahyba, entre os anos de
1900 e 1903. Nessa eleição para o cargo de deputado, acirraram-se as disputas entre os
epitacistas e os alvaristas, no então governo do Presidente de estado, Álvaro Machado, o que
faria com que os epitacistas não tivessem vez. No entanto, o Presidente da República, Campos
Sales, convocou Epitácio Pessoa para o cargo de Ministro do Interior, e isso lhe deu mais
vigor na política. Essa aproximação de Epitácio Pessoa com Campos Sales colaborou para
que o presidente decidisse as eleições ganhas pelos correligionários de Epitácio Pessoa.
Camillo de Hollanda, partícipe da chapa Venâncio-Epitacista, foi eleito. (ODILON, 2001).
Findo o mandato, serviu à guarnição do Pará e, em seguida, foi transferido para o
Hospital Central do Exército, no Rio de Janeiro. Ainda prestou serviços à Força
Expedicionária de Mato Grosso e, depois, em Pernambuco, com a patente de Major, no
Hospital Militar. Posteriormente, foi nomeado Chefe do Serviço de Saúde do 4º Distrito
Militar em São Paulo. Novamente inserido na política, foi empossado no cargo de deputado
federal em 1909 e em 1915. Nesse último mandato, Camillo de Hollanda renunciou por
ocasião da candidatura a presidente do estado. (RODRIGUES, 1989).
Nesse momento, a política31 local era polarizada entre epitacistas e alvaristas. O
primeiro era dividido em duas alas, os Goelas (epitacistas tradicionais) e os Jovens Turcos
(epitacistas genuínos), que defendiam suas opiniões no jornal A Notícia e lançaram nesse
periódico o nome do então deputado, Solon de Lucena, à Presidência do estado, em repulsa ao
nome lançado pelos Goelas, Pedro da Cunha Pedrosa.

31

Cabe destacar que em âmbito nacional durante o mandato de Camillo de Hollanda no estado, três presidentes
exerceram o cargo de chefia maior do Estado. Foram eles: Venceslau Brás (1914-1918), Delfim Moreira (19181919) e Epitácio Pessoa (1919-1922).
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Os alvaristas apoiavam a candidatura de Álvaro Machado. Depois de sua morte,
Monsenhor Walfredo Leal32 continuou a oposição aos epitacistas. Derrotado em 1915 por
alianças políticas de Epitácio Pessoa, os walfredistas não se candidataram às eleições de 1916.
Em face do impasse quanto ao nome do candidato à Presidência do estado, dentro do próprio
partido liderado por Epitácio Pessoa, ele preferiu lançar um terceiro nome – o de Camillo de
Hollanda.
Diante dos embates em torno dos possíveis candidatos à Presidência do
Estado, o chefe político preferiu uma terceira alternativa. Usando das
prerrogativas que lhe conferiam as disposições transitórias das bases
orgânicas do partido, a 09 de maio de 1916, enviou, do Rio de Janeiro, os
nomes que deveriam compor a chapa ao governo do Estado. [...] Camilo de
Holanda, por sua docilidade, parecia concordar com a ascendência ilimitada
do chefe partidário [...]. (RODRIGUES, 1989, p. 209-211).

Segundo Rodrigues (1989), Epitácio Pessoa escolheu Camillo de Hollanda por ser seu
amigo e subordinado. Ele não queria alguém que pensasse diferente dele. Queria um
Presidente para o estado que cumprisse suas ordens, embora tenha mudado de ideia depois.
Esse posicionamento está ligado ao domínio político que Epitácio Pessoa exercia no estado
durante o período, e “suas escolhas para governador entre 1912-1924 [...] refletiram sua forte
preferência por candidatos leais e de trato fácil. Embora ele tenha errado nesses aspectos
quando escolhe Camilo [...]. (LEWIN, 1993, p. 276). Ainda segundo esta autora,

Exceto durante o governo de Camilo de Holanda, entre 1916-1920, Epitácio
tratou pessoalmente de todas as indicações para os cargos políticos estaduais
e federais, assim como da escolha final dos prefeitos na Paraíba. Seus
critérios de “lealdade” e “merecimento” mediam a capacidade de um chefe
para proporcionar os votos locais por vários anos. (LEWIN, 1993, p. 285).

Sobre o caráter de dominação exercido por Epitácio Pessoa nesse período, cabe
destacar que estava atrelado, assim como ocorria em âmbito nacional, a um domínio
oligárquico presente nas primeiras décadas da República, chamado de “política dos
governadores”, isto é, eram firmados acordos e alianças entre o Presidente da República e os
governadores dos estados, a época chamados de Presidentes de estado, estes que por sua vez
exerciam autoridade entre correligionários e “afilhados” políticos.

32

Walfredo Soares dos Santos Leal nasceu em Areia, em 1855, e faleceu em João Pessoa, em 1942. Sacerdote e
político, exerceu vários cargos como os de deputado, vice-presidente, presidente e senador. Em sua homenagem,
na capital, João Pessoa, há uma avenida com seu nome no Bairro de Tambiá.
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De acordo com Gurjão (1994, p. 52), que realizou um importante trabalho sobre as
oligarquias no estado entre 1889/ 1945, “a estrutura de poder na Paraíba durante a Primeira
República constituiu significativo exemplo do movimento de redefinição do mandonismo
local e do apogeu da política oligárquica [...]”. Funcionavam práticas de uma cultura política
marcada pelo coronelismo, sistema político caracterizado pelas relações de amizade,
compadrio, troca de favores, clientelismo, mandonismo e barganha.

A conquista da administração do município corresponde ao corolário do
poderio da oligarquia mais privilegiada localmente. O poder executivo
municipal era constituído por nomeação do governador do Estado. Assim, a
oligarquia dirigente do município ficava atrelada ao compromisso de apoio
incondicional ao executivo estadual e este, em contrapartida, dava-lhe plena
liberdade de atuação. (GURJÃO, 1994, p. 57).

A influência de Epitácio Pessoa era percebida, por exemplo, quando
Ao se aproximarem as eleições, os chefes locais deviam escrever a Epitácio
ou ao governador relatando as suas projeções relativas ao pleito, contendo
estimativas aritméticas precisas de suas forças e das forças oposicionistas, e
proporcionando uma avaliação do grau de violência esperado para o dia da
eleição. (LEWIN, 1993, p. 278).

Em face do domínio de Epitácio Pessoa na política do estado, as eleições eram
momentos de agitação e expectativas quanto às sanções desse político. Nesse sentido,
observamos que a predileção de Epitácio Pessoa por Camillo de Hollanda para presidir o
estado não fora algo tão surpreendente. O jornal O Imparcial, veiculado no Rio de Janeiro,
capital Federal na época, em matéria de 1913 sobre os desejos e as manobras políticas de
Epitácio Pessoa para implantar sua oligarquia na Parahyba, já lançava anúncios de uma
possível candidatura de Camillo de Hollanda no lugar de Castro Pinto, Presidente em
exercício. De acordo com o jornal,

[...] esses movimentos do sr. Epitacio só tem um escopo: fazer seu o
presidente do Estado da Parahyba [...] Já se fala que se o sr. Castro Pinto vier
substituir o sr. Pedrosa, na renovação do terço, o seu substituto será o sr.
Camillo de Hollanda, “enfant gaté” do sr. Epitacio. (O SR. EPITACIO
PESSOA..., 02/11/1913, p. 03).

Camillo de Hollanda foi anunciado, por carta, da sua candidatura às eleições para o
quadriênio 1916-1920. Tomou posse em 22 de outubro de 1916, juntamente com seu 1º vicepresidente, Antônio Massa, e o 2º vice-presidente, João Baptista Alves Pequeno, logo após
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desembarcar do Rio de Janeiro no dia 17 de outubro. Foi montada uma organizada estrutura
para receber o novo presidente do estado nesse dia, como exposto em matéria de A Notícia,
intitulada Dr. Camillo de Hollanda, em 17/09/1916. Segundo o jornal, foram estabelecidas as
seguintes comissões: comissão central de organização geral das festas, comissão de recepção
no Recife, comissão de recepção nessa capital, comissão do banquete, comissão do baile e
comissão de ornamentação de ruas.
Alguns dias antes da sua posse, A Notícia publicou uma matéria reafirmando a
organização elaborada para receber o novo Presidente do estado e afirmou sua simpatia por
ele, dando boas vindas a Camillo de Hollanda.

O partido dominante organizou, a fim de receber o egregio patrício, festas
ruidosas, bastante significativas para traduzir a consideração que a s. exc.
deve o povo da Parahyba. O ilustre concidadão ja de ha muito possuia nessa
sociedade um circulo vasto de affeições pessoaes e politicas, sendo
incontestavelmente um dos nossos prestimosos e festejados homens
publicos. [...] O programma de s. exc. está na linha dessa doutrina fidalga e
superior da democracia. Dentro delle, o sr. Camillo de Hollanda pode ser, e
fiamos que o será, o ponto de equilíbrio da nossa harmonia, a segurança da
ordem e progresso da Parahyba, no quadriênio que se approxima. [...]
Recebendo com estima, sympathia e fundo respeito a novo presidente,
adiantamos a s. exc. as nossas cordiaes saudações. (DR. CAMILLO,
17/10/1916, p. 01).

A oposição, representada agora pelos walfredistas, manteve em circulação o Jornal
Diário do Estado, que apresentava, entre outras coisas, críticas sobre o governo situacionista.

Duas linhas parallelas por mais que se prolonguem não se encontram. São
assim os governos de Venancio Neiva que acabou disposto por ser o
primeiro na Republica, e o de Camillo de Hollanda, que há de ser o ultimo,
embora mal comece. [...] Venâncio foi a Republica, fêz governo de todos
para todos, e por todos, procurando ensaiar o regime. Camillo de Hollanda
vai ser o epilogo. O primeiro tiha responsabilidade, governou por si [...] O
segundo, se é ainda cêdo para julgal-o [...] Não é um mandante, cumpre
ordens em lugar de dal-as, porque o seu secretario é quem vai fazer a
politica. [...] Venancio e Camillo são parallelos que não se encontram, salvo
se formarem um ângulo nullo na Republica. (MELLO, 20/01/1917, p. 02 ).

Próximo às eleições em que Camillo de Hollanda seria eleito Presidente do estado, ele
enviou um telegrama ao jornal A União, que fora reproduzido no jornal A Notícia, em 1º de
julho de 1916. O novo presidente agradecia aos amigos da redação do jornal que enviaram
saudações o apoio e apontou que as intrigas da oposição não o abalariam.
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[...] Aproveito a opportunidade para manifestar á <A União> o meu
reconhecimento pela defesa feita á minha candidatura, como para assegurar
publicamente não me impressionarem as intrigas de adversarios, que
procuram pôr em duvida a sinceridade de alguns correligionarios á minha
candidatura. Não será por taes processos, nem pela malsinação ao meu
dilecto amigo e chefe, senador Epitacio Pessôa, e coronel Antonio Pessôa,
com cujos actos sou inteiramente solidario, que lograrõa chegar até mim.
Saudações cordiais – Camillo de Hollanda. (HOLLANDA, 1916).

Embora, na maioria das vezes, o partido da situação atacasse, também teceu elogios a
algumas ações do governo. Com o título Dr. Camillo de Hollanda, afirma:

[...] Homem operoso, intelligente, dispondo de capacidade administrativa,
pouco commum para guiar a náu do Estado. S. Excia. Em menos de um anno
de governo, tem realizado melhoramentos materiaes sorprehendentes em
nossa capital; tem se interessado grandemente pela instrucção publica e ha
recebido sempre com carinho reclamações de certa monta [...] Deixemos de
lado as questões meramente partidarias, nós hoje apreciamos somente o
administrador. [...] Adversarios, nem por isso, deixemos de o aplaudir, uma
administração honrada e operosa [...]. (DR. CAMILLO..., 11/09/1917, p.
01).

Parecia estranho um jornal de cunho oposicionista, criado em 1915, especificamente
para esse fim, publicar elogios ao Presidente de estado do partido contrário. Assim escreve
Epitácio Pessoa, em uma de suas cartas enviadas a Camillo de Hollanda. Para o chefe do
partido, também soava curioso o fato de o jornal A União não responder às críticas feitas ao
governo, como exposto em carta para o Presidente do estado. Segundo Epitácio Pessoa
(1917),

[...] o que é certo é que a atitude da UNIÃO, órgão do Partido, em face do
DIÁRIO, não tem explicação. É singular que a fôlha oposicionista ataque,
injurie, calunie diàriamente o Partido e seu chefe e o órgõa do Partido se
conserve silencioso, porque... a dita fôlha elogia o Presidente do Estado! Que
significa isto? Incompetência?! Pusilanimidade?! Inépcia?! Acôrdo entre os
dois?! São as perguntas que recebo de vários pontos do Estado [...].
(PESSOA, 1917, p. 285).

Aos poucos, a relação entre Camillo de Hollanda e Epitácio Pessoa se modificava. O
primeiro não cedia às imposições de Epitácio Pessoa e deixava-o insatisfeito. Inês Caminha
Rodrigues, em seu livro, A gangorra do Poder (Paraíba – 1889/ 1930) (1989), traz algumas
das contendas políticas que estremeceram a relação entre os dois políticos. Faz isso por meio
de correspondências – cartas e telegramas, trocadas por ambos e entre seus correligionários.
Algumas dessas correspondências encontram-se na coleção de Obras completas de Epitácio
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Pessoa, organizada pelo Instituto Nacional do Livro, em parceria com o Ministério da
Educação e Cultura em 1962. Apresentamos, abaixo, o trecho de um telegrama de Epitácio
Pessoa para o chefe do governo estadual, em que fica evidente o descontentamento do
primeiro em relação aos atos realizados pelo então Presidente de estado e amigo:

Acabo saber surprêsa Órris nomeado fiscal Liceu, nomeação federal eu
oferecera V. recusara e agora é feita seu pedido minha revelia. [...] É quarta
vez V. desautora minha palavra. Não posso dissimular meu sentimento,
sobretudo quando recordo nossa amizade, suas declarações aqui. Já tenho
mêdo notícias Paraíba, por quanto depois meu melhor amigo assumiu
Govêrno, quase nada mais faço que reclamar contra atos seus [...] (PESSOA,
12/11/1916, p. 261).

Numa longa carta enviada a Camillo de Hollanda, o Presidente do Partido
Republicano, Epitácio Pessoa, envolto nos sentimentos de amizade de mais de 30 anos e da
aliança política entre ambos, aponta algumas ações oficiais que não lhe agradaram e o quanto
isso mexeu com a relação que tinha com Camillo de Hollanda, embora ainda tenha afirmado a
estima que tinha por esse.

Camilo. Nessa carta vou lhe falar com a franqueza que é um dever entre
amigos como nós. Antes de apresentada a sua candidatura, V. dizia sempre
que se fôsse presidente, os seus auxiliares de Govêrno seriam indicados por
mim. [...] Eu estava certo de sua sinceridade, não só porque não tinha o
direito de duvidar dela, mas ainda porque as cousas deviam ser assim
mesmo: os auxiliares de direção nunca foram de confiança pessoal do
presidente, mas da confiança política do partido. [...] Era essa a minha
convicção [...] Qualquer porém que seja a causa dessa transformação, peçolhe, em bem da nossa amizade, que me dê explicações dos fatos que acabo
de apontar/ peço-lhe que me diga com franqueza se quer ou não a minha
solidariedade [...]. (PESSOA, 27/11/1916, p. 256-270).

Segundo Lewin (1993) desde o início do mandato, Camillo de Hollanda contrariou as
expectativas de Epitácio Pessoa. Um dos aspectos se refere a composição do grupo que faria
parte do governo. O chefe do partido esperava que suas indicações fossem colocadas em
prática, pautando-se na política patrimonialista e de patronagem, todavia, “[...] Camillo,
naturalmente, preferiu os seus próprios sobrinhos e o seu grupo de base familiar aos de
Epitácio [...]”. (LEWIN, 1993, p. 296). Além disso, ainda segundo essa autora, a remodelação
dispendiosa realizada por Camillo de Hollanda gerou aborrecimentos em Epitácio Pessoa.
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Intrigas que envolviam Solon de Lucena e Camillo de Hollanda colocavam Epitácio
Pessoa num complicado impasse político-partidário. Para este último, a saída estava em
convidar Camillo de Hollanda para o Senado. Assim o fez, mas ele recusou. Epitácio Pessoa
então deslocou Solon de Lucena para a Câmara Federal, o que acalmou mais os ânimos entre
os dois envolvidos.
Percebemos, na pesquisa, que Carlos Dias Fernandes tinha uma ótima relação com
Camillo de Hollanda. Ambos teciam elogios um ao outro, e Dias Fernandes permaneceu no
cargo de diretor da imprensa oficial durante todo o governo de Camillo de Hollanda e mandou
adotar, via decreto, um livro de Dias Fernandes nas escolas primárias do estado. Em
mensagem de 1917, o Presidente do estado afirmou:

A sua superintendência techina continua sob a criteriosa direcção do
brilhante jornalista e reputado escritor, Sr. Dr. Carlos Dias Fernandes que
exerce também as fucções de administrador da Imprensa Offcial. A
indefectível correcção d´aquele meu immediato auxiliar, os seus predicados
intellectuais ser com justiça reputado um dos melhores órgãos da Impresa do
Norte. (HOLLANDA, 1917, p.33).

O intelectual Carlos Dias Fernandes faz alguns elogios ao governo e a Camillo de
Hollanda no Almanack do Estado da Parahyba, em 1918. Segundo esse personagem
paraibano (1918, p. 179-181),

[...] justo é que inventariemos jubilosos a sua grande obra politica,
administrativa e moral pois que se desdobra nesses três aspectos a incansavel
e perseverante iniciativa de s. exc. E‟ indiscutivel o acressimo da nossa
media de bem-estar e felicidade collectiva [...] quizera que seu governo
reflectisse em tudo a proptidão do seu arbitrio, a elevação dos seus
propositos, a sinceridade das suas convicções, a tempera exaltada do seu
civismo. [...] Quando forem transactas essas actualidades que agora
celebramos e chegar o momento da apreciação historica desse govêrno, dirse-á delle que foi justo, laborioso e honrado, fazendo-se, pois, o mais alto
elogio ao cidadão simples, estoico e modesto em que a Parahyba já
reconhece agradecida um dos seus mais nobres filhos, exornado com todos
os requisitos do homem de Estado por excellencia.

Nesse mesmo almanaque de 1918, foi publicado o hino em comemoração ao
centenário da Revolução Republicana de 1817, cuja letra é de Carlos Dias Fernandes.
Percebe-se que as relações entre ele e o governo, na figura de Camillo de Hollanda, eram
estreitas, e no campo em que atuavam, concediam espaços um para o outro, corroborando a
política da amizade e de compadrio que favorecesse os interesses de cada um.
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Toda essa movimentação fazia parte do jogo político-intelectual da época e teve, na
imprensa, tomando o caso entre Dias Fernandes e Camillo de Hollanda, seu ponto principal. A
imprensa manteve na Primeira República e, posteriormente, seu papel de instrumento do
poder político, exemplo disso é o jornal A União, que sob a diretoria de Dias Fernandes,
publicava notícias elogiosas ao governo e as ocasiões em que ele e o presidente do estado
estavam juntos, como na matéria “Uma festa de Arte”, em que Dias Fernandes lê seu poema,
“Myriam” na residência de Camillo de Hollanda. No texto, sem autoria explícita, os dois
personagens são exaltados e descritos com muitos elogios:

Ante-hontem, á tarde, o exmo. sr. dr. Camillo de Hollanda, presidente do
Estado, abriu os salões de sua confortavel residencia particular para uma
festa de arte, de rara distincção. O eminente homem publico, cujo govêrno se
tem singularizado pela protecção ás lettras, sabendo que o sr. dr. Carlos Dias
Fernandes havia ultimado a feitura do seu poema dramatico Myriam,
convidou-o para proceder á leitura do mesmo num circulo estreito e
affectuoso, composto de sua exma. familia, parentes e alguns dedicados a
coisas de arte. (UMA FESTA..., 25/05/1920, p. 01).

Considerando que trabalhar com a categoria „geração‟ (SIRINELLI, 2003) parte da
compreensão de que os processos de transmissão cultural são importantes e que o intelectual é
herdeiro de uma geração, isto é, tem referências, explícitas ou implícitas e influência dos mais
velhos que, certamente, carrega em seus posicionamentos, a análise, por exemplo, das
preferências literárias e artísticas se tornam questões essenciais na compreensão das
engrenagens realizadas pelos sujeitos. No caso paraibano, os aspectos expostos abaixo por
Odilon (2001) e Chaves (2013) sugerem a vinculação de Camillo de Hollanda às artes e à
literatura. De acordo com Odilon (2001, p. 107), três fatos põem Camillo de Hollanda como
um homem público ligado à cultura:

O primeiro deles é que, enquanto estava no Governo, mandou publicar a
segunda edição do Eu e outras Poesias, de Augusto dos Anjos, pela editora
oficial, ou seja, A União. [...] o fato seria de menor importância, se não fora
essa edição a que imortalizou o poeta, pois a primeira foi publicada no Rio
de Janeiro e, financiada pelo irmão Odilon, ficou encalhada [...] Outro
mérito do Governador, na área cultural, foi presidir as comemorações do
Centenário da Revolução de 1817, quando encomendou ao artista plástico
Parreira, (então residindo em Paris), um quadro a óleo lembrando algum fato
histórico relacionado ao levante libertário, o qual foi colocado no Salão
Nobre do Palácio do Governo. [...] O terceiro ponto positivo do Governo de
Camillo de Hollanda, no que diz respeito a cultura, foi a construção da
Escola Normal, perto do Palácio e que, na época, foi considerada uma obra
suntuosa, caríssima, com dimensões maiores de que o próprio Palácio.
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No artigo, “Artes visuais na Paraíba: 1900-2010”, Dyógenes Chaves (2013) destaca
que as primeiras iniciativas de criação de um espaço que comportasse obras de arte, no estado,
deu-se em 1913, pelo pintor paraibano Aurélio de Figueiredo, irmão de Pedro Américo, artista
nacionalmente conhecido por sua obra “Independência ou Morte” (1888). A convite de Castro
Pinto, então presidente do estado, Aurélio trouxe algumas pinturas para a Parahyba. Alguns
anos depois, o pintor Antônio Parreiras, do Rio de Janeiro, trouxe para o estado uma “[...]
carta de recomendação de Epitácio Pessoa ao então presidente da Parahyba, Camilo de
Holanda, para execução de uma pintura sobre a Revolução de 1817, obra hoje pertencente ao
acervo do Palácio da Redenção, em João Pessoa” (CHAVES, 2013, n.p). A partir desses dois
eventos aparentemente isolados, inicia-se no estado, com a primeira formação de artistas Olívio Pinto, Frederico Falcão, João Pinto Serrano, Amelinha Theorga e Voltaire D‟Ávila - as
primeiras amostras de Arte. Cabe destacar, também, que Camillo de Hollanda ingressou como
sócio efetivo do Instituto Histórico e Geográfico da Paraíba – IHGP, em 19 de fevereiro de
1911.
Epitácio Pessoa chegou ao auge quando foi eleito Presidente da República e o seu
mandonismo local também. Colocou como sucessor de Camillo de Hollanda o nome de Solon
de Lucena, que, nos anos que seguintes, depois da gestão de Camillo de Hollanda, vetou esse
último de qualquer outra eleição local (RODRIGUES, 1989). Uma das possíveis explicações
desse posicionamento entre os dois seria a “disputa” política e pessoal que manteriam para
com Epitácio Pessoa que, durante as eleições para o quadriênio 1916-1920 escolheu Camillo
de Hollanda em detrimento de Solon de Lucena, candidato lançado pelos epitacistas genuínos
do estado, que era primo de segundo grau de Epitácio Pessoa.
Segundo Odilon (2001), Camillo de Hollanda, em 1930, foi novamente convidado a
pleitear o cargo de deputado federal pelo Partido Republicano Conservador. Todavia, pouco
antes do pleito, foi substituído por João Suassuna, e “[...] pela segunda vez, Camillo de
Hollanda foi cortado da chapa. Mas, ao que parece, com seu próprio consentimento, a fim de
permitir fortalecer o partido, do qual participava há dez anos”. (ODILON, 2001, p. 122).
Em nota sobre o falecimento do personagem em questão, o jornal A Tribuna,
descreveu:

[...] Com o seu desaparecimento perde a Paraiba, um dos seus maiores filhos.
Administrador de larga visão foi o general Camilo de Holanda o iniciador da
reforma de nossa capital. Espirito dinâmico e empreendedor, deu ás obras
púbicas do seu Governo honesto e progressista notáveis impulsos, dentro de
um programa bem elaborado que marcou época na historia governamental da
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Paraiba. Politico de grande prestigio e de comprovada honestidade, mereceu
sempre a admiração dos homens públicos de sua terra, ocupando em
mandatos sucessivos uma cadeira de deputado federal como representante,
do povo paraibano nas assembleias legislativas, que ele muito amou e
dignificou com a sua cultura e probidade. (NOTA DE..., 15/08/1946).

Como homenagem póstuma, foi implantado nas Trincheiras33 o busto de Camillo de
Hollanda, feito pelo artista pernambucano, Bibiano Silva, no governo do Prefeito Oswaldo
Pessoa (1947-1951), além do nome de uma avenida da cidade de João Pessoa. Em Cajazeiras,
também há uma praça com o nome do personagem.

Apesar de ser um tanto que esquecido pela historiografia, talvez em
decorrência de divergências com o poder central a época, isto é, com a
oligarquia epitacista, seu nome não tenha se afigurado dentre os políticos
proeminentes do Estado da Parahyba do Norte, tendo exercido um único
mandato. Mas foi, certamente, a partir dos empreendimentos desenvolvidos
no decorrer do governo Camillo de Hollanda que a Capital ganhou ares de
modernização e beleza. (LIMA, 2010, p. 60).

O governo de Camillo de Hollanda é tratado, nos textos sobre a história da Paraíba e
na bibliografia recente citada, como aquele que operou investimentos em diversos setores
públicos e remodelou a capital paraibana aos ares modernos. No conjunto de autores que
consultamos que abordaram o governo de Camillo de Hollanda, apenas Trigueiro (1982)
apontou críticas, denominando-o de Governo do Racha, em alusão à suposta má qualidade de
suas obras urbanísticas. Os pares do Presidente de estado, na época, teceram elogios a ele e a
sua administração, como Carlos Dias Fernandes, Epitácio Pessoa e Mathias freire, mesmo
sendo do partido oposicionista. A maioria deles eram amigos de partido e favorecidos em
cargos públicos ligados ao estado. Aqui talvez esteja implícita a razão de tantas características
elogiosas feitas ao chefe do governo estadual. Imbricavam-se as relações de amizade e de
compadrio, e as redes, muitas vezes, estabeleciam-se em razão disso. As críticas a seu
governo, na época, foram realizadas principalmente pelo jornal Diário do Estado, impresso de
oposição aos epitacistas, e no decorrer da gestão, pelo próprio Epitácio Pessoa, devido às
divergências de posição dos dois e/ou ao centralismo político e suposto não cumprimento de
acordos de Camillo de Hollanda para com Epitácio Pessoa.

33

Trincheiras é um bairro da cidade de João Pessoa, assim como o nome de uma rua desse mesmo bairro. É
assim chamado em razão da “[...] construção de um entrincheiramento naquele local, por volta de 1710, quando
eclodiu a Guerra dos Mascates, em Pernambuco, como complemento à ação de defesa do Forte Balmarte”
(TINEM, 2005, 227). O busto de Camillo de Hollanda foi colocado na Rua das Trincheiras, mais precisamente,
na balaustrada das Trincheiras, uma espécie de mirante, construído em 1918 em sua administração.
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Na seção seguinte, analisaremos, a partir das discussões dos intelectuais e das ações
realizadas pelo poder público, como os ideais de higiene e de beleza propostos inicialmente
para a cidade reverberaram na escola.

2.2.1 Da cidade para a escola: higienização, embelezamento e educação no governo
de Camillo de Hollanda

Rosângela Lima, em seu trabalho dissertativo, intitulado Grupo Escolar Dr. Thomas
Mindello e a cidade: espaços de difusão dos ideais modernos (1916-1935), parte do
pressuposto de que “[...] há uma relação dialética entre a Escola e a Cidade [...]”. (LIMA,
2010, p. 42), entre modernização da cidade e modernidade educacional.

É possível identificar, na capital paraibana, dois movimentos de
modernização. No primeiro momento, verificamos uma política de
embelezamento da cidade, propugnada pelo então Presidente do Estado,
Camillo de Hollanda (1916-1920), na qual se insere a instauração do
primeiro grupo escolar do Estado. Noutro momento, a partir do governo João
Pessoa (1929-1930), há um novo impulso modernizador para a cidade, no
tocante a infra-estrutura, que consequentemente se reflete na escola. (LIMA,
2010, p. 57).

Na mesma perspectiva de imbricamento entre os ideais educacionais e a modernização
urbana, Paiva (2010, p. 47) afirma que “a construção da escola e de sua cultura estava
intimamente ligada à constituição física e simbólica da cidade [...]”. As transformações
urbanísticas estabeleceram uma relação intrínseca com as construções escolares. Os prédios
escolares foram construídos para embelezar e modernizar a urbe brasileira. Souza (1998b, p.
91-92) enuncia que

O grupo escolar fazia parte desse conjunto de melhoramentos urbanos,
tornando-se denotativo do progresso de uma localidade. Ele era um símbolo
de modernização cultural, a morada de um dos mais caros valores urbanos –
a cultura escrita. [...] Eles representavam também sinal de prestígio para a
cidade [...]. Por isso, a sua criação era vista como uma vitória política
decorrente dos esforços das autoridades locais, mediada pelo jogo político.
[...] é preciso ver os grupos escolares no interior dos projetos de
modernização e de construção de novas formas de gestão das cidades e de
seus habitantes [...].
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Esse movimento em torno da ideia de modernidade atrelada à cidade e à educação, a
nosso ver, faz parte também do que Clarice Nunes (2011) denomina de Modernidade
Pedagógica. De acordo com a autora, os espaços e os ritmos da cidade, gradativamente, vão
se integrando à rede escolar. Escola e sociedade caminhavam juntas no auspicioso projeto de
civilizar a nação a partir dos preceitos modernos, isto é, tendo a ciência como elemento
central. Gradativamente, o projeto voltado para o particular – casa, família - se estende ao
público, com a construção de prédios, remodelamento da cidade e reforma educacional.
Nunes (2011, p. 274) afirma que

[...] essa mudança exigiu a intervenção não só nos aspectos materiais da
escola, o que envolveu a produção de um novo espaço com prédios e
material didático pertinente aos novos objetivos educacionais, mas também
em seus aspectos simbólicos, pois almejava-se da escola primária mais do
que carteiras, quadros ou salas. Pretendia-se construir nela um estado de
espírito moderno.

Os projetos de modernização debatidos e implementados pelo poder público,
especialmente no espaço urbano da cidade, tinham, entre outros aspectos, a missão de
disciplinar os corpos, manter a ordem e regenerar a população dos males que a própria cidade
produzia. Uma das instituições responsáveis por esse papel foi a escola, que, no período
estudado, tinha nos grupos escolares o modelo a ser seguido. Tais edificações escolares,
suntuosas no meio da multidão, representavam o progresso, o moderno, o higienizado e o
civilizado. Na corrente desse movimento, as normativas legais da cidade e as voltadas para o
ensino aos poucos foram se adequando. Nesse sentido, entendemos que as discussões e as
ações presentes na Parahyba fazem parte desse amplo projeto de modernização. Assim, a
Reforma de 1917, que analisaremos mais adiante, apresenta-se como consequência desse
debate.
Imbuído do discurso de modernidade da época, o governo de Camillo de Hollanda, na
Parahyba, desenvolveu uma proposta de higienização e embelezamento, presente nas leis
municipais em relação ao espaço urbano. As edificações particulares foram se adaptando ao
novo espaço urbano que se formava, inclusive via textos normativos oficiais. Os códigos de
posturas pensados para a organização da cidade também reverberaram na educação,
especialmente na legislação do ensino.
Cabe destacar que essas iniciativas são decorrentes de um longo debate iniciado no
século XIX, muito em razão da ascenção da medicina social patrocinada pelo Estado, que
buscava adequar a cidade às condições sanitárias, de saúde e de beleza. Era um período em
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que várias doenças assolavam o país, como a cólera e a tuberculose, e o ideário higienista aos
poucos foi se consolidando e ganhando representatividade no espaço público, que teve de ser
reorganizado. (NAYANA; PINHEIRO, 2012).
Aguiar e Octavio (1985, p. 75) referem que, nos primeiros anos da República, a
Parahyba ainda era uma

[...] cidade pequena, antiquada, carente de diversos equipamentos urbanos e
que chama a atenção apenas por aspectos exóticos [...] peculiaridades de
umas poucas edificações. Poucas eram as ruas calçadas e a ocupação do
espaço urbano era descontínua, ficando freqüentemente, entre os prédios,
grandes intervalos desabitados. As casas residenciais eram modestas,
segundo a arquitetura típica das residenciais coloniais e despidas de muitos
dos necessários a prédios urbanos [...] Poucos sobrados ostentavam a
imponência da sua arquitetura e o status mais elevado dos seus moradores.

Na esteira de um movimento de remodelação dos espaços de moradia, lazer e trabalho,
desde o início do século XX, os governos, a fim de transformar os espaços públicos e os
lugares higiênicos, arborizados e que elucidassem ares modernos34, aos poucos,
transformaram o ambiente urbano. Cardoso e Kulesza (2004, p. 02) afirmam que
os impulsos para o progresso, principiados no início do século XX no
governo João Machado (1908-1912), estenderam-se até os anos trinta,
passando pelos governos de tradições liberais e oligárquicas: Castro Pinto
(1912-1916), Camilo de Holanda (1916-1920) e Solón de Lucena (19201924), sustentáculos da política de Epitácio Pessoa. Nesse período destacamse as primeiras implementações de porte no que diz respeito à equipamentos
urbanos e à modernização: abastecimento d'água (1911), iluminação elétrica
(1914) e sistema de bondes elétricos (1914).

Atreladas à modernização urbana, estavam os ideais sanitaristas seguindo um
movimento nacional. Os saberes médico-higienistas fizeram-se presentes nas ações durante o
governo de Camillo de Hollanda. Empreendidas a partir das questões ligadas à saúde, as
transformações urbanísticas e institucionais refletiam essa orientação. A educação, como um
modo de formar as novas gerações, também sofreu intervenção desse modelo.
Como foi observado no decorrer do texto, Camillo de Hollanda fora médico, antes de
administrar o estado. De acordo com Castro (1945, p. 221), “quem estudar a história dos
movimentos políticos, ha de encontrar, com frequência, o nome de nossos médicos antigos,
34

Sobre esse movimento de modernidade e embelezamento da cidade, há um importante trabalho sobre a
Parahyba: ARAÚJO, Edna Maria Nóbrega. Uma cidade, muitas tramas: a cidade da Parahyba e seus encontros
com a modernidade (1880-1920). 2001. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal de
Pernambuco/ UFPE, 2001.
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em posição de destaque, ou jogados ao ostracismo”. Aqui citamos alguns nomes de médicos
militares da Paraíba entre os séculos XIX e XX: Abdon Felinto Milanez, Antônio da Cruz
Cordeiro Senior, Luiz José Correia de Sá Senior, Francisco Antônio Fernandes Júnior, Gastão
de Aragão e Melo, Cincinato Henriques da Silva, Luiz José Correia de Sá Júnior, Afonso
Lopes Machado, Antônio Rogério de Gouveia Freire, Antônio da Cruz Cordeiro Júnior,
Flávio Ferreira da Silva Maroja e Sebastião Ivo Soares (SILVA, 2009).
De acordo com Guedes (2006, p. 120), “sua disciplina e consciência sanitarista,
adquiridas na formação militar e médica, essa pela Faculdade35 de Medicina da Bahia,
certamente o auxiliaram na administração pública do Estado”. Essa é uma visão com a qual
Silva Filho (1998) também concorda, quando afirma que o fato de Camillo de Hollanda ser
general e médico tem intrínseca relação com as suas ações governamentais voltadas para a
saúde. Um exemplo de tais atuações são as primeiras discussões sobre a criação do Hospitalcolônia Juliano Moreira, hoje chamado de Complexo Psiquiátrico Juliano Moreira, na capital.
Embora iniciadas pelo presidente anterior, João Pereira de Castro Pinto, foi no governo de
Camillo de Hollanda que as coisas pareciam se tornar mais concretas, ainda que não
efetivadas no sentido da construção do hospital, que só foi inaugurado em 23 de junho de
1928, no governo de João Suassuna.
Silva Filho (1998) assevera que a história hospitalar da Psiquiatria, no estado, remonta
a meados de 1890, no governo de Venâncio Neiva, quando o Asylo de Sant’ Anna foi
instalado. Em meio às críticas a essa instituição, aos poucos, os médicos e os políticos foram
discutindo sobre as propostas de se criar um hospital voltado para o tratamento dos que
precisavam de ajuda psiquiátrica. Essa preocupação também esteve presente no governo de
Camillo de Hollanda:

Em meados de 1917, o governo do Estado enviou a cidade do Rio de Janeiro
(RJ), o Psiquiatra paraibano Dr. Octávio Ferreira Soares para melhor estudar
uma assistência especializada e condigna aos pacientes psiquiátricos, esse
contou com a ajuda e incentivo do Dr. Waldomiro Pires Ferreira
(conterrâneo da Paraíba), junto ao consagrado Psiquiatra baiano Dr. Juliano
Moreira (na época o maior nome da psiquiatria brasileira), que sensibilizado
enviou uma “planta” do Hospital nacional dos Alienados (Rio de Janeiro –

35

Em pesquisa sobre o título das teses defendidas pelos médicos paraibanos na Faculdade de Medicina da Bahia,
encontramos o artigo: MEIRELLES, Nevolanda Sampaio et al. Teses Doutorais de Titulados pela Faculdade de
Medicina da Bahia, de 1840 a 1928. Gazeta Médica da Bahia, jan/jun, 2004. Nele pudemos elencar os seguintes
médicos paraibanos e teses que eles apresentaram a essa faculdade: Antônio da Cruz Cordeiro Júnior.
Phenomenos mecanicos do parto (1882); Francisco Camillo de Hollanda. Considerações acerca das molestias
fetaes que podem obstar o parto (1886); Sebastião Ivo Soares. Tracheotomia suas indicações e accidentes
(1900).
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RJ) para servir de modelo ao futuro Hospital Psiquiátrico da Paraíba [...].
(SILVA FILHO, 1998, p. 70).

O Imparcial também trouxe uma notícia sobre o fato, ao afirmar, em uma de suas
sessões, que Camillo de Hollanda, “[...] pretendendo reformar o Hospicio de Alienados, por
ser o actual inadequado aos seus fins, solicitou do dr. Juliano Moreira, conselhos technicos
para levar a effeito a sua deliberação”. (A REFORMA...20/05/1917, p. 02). Segundo o
próprio chefe do governo estadual (1917, p. 9), “outro ponto da administração que me merece
cuidados especiaes, no meu duplo caracter de medico e administrador, é a hygiene publica”.
De 1911 a 1928, esteve à frente da Repartição de Higiene o médico José Teixeira de
Vasconcelos (CASTRO, 1945).
Como uma ação para buscar precauções contra certas enfermidades, Camillo de
Hollanda, por meio do decreto n. 953, de 16 de junho de 1918, criou um serviço de profilaxia,
a respeito do qual falou: “[...] muito contra o meu gosto, não poude ser executado no seu
delineamento principal, ficando reduzido a simples assistencia medica aos impaludados ou
opilados e a distribuição gratuita de quinina e do thymol”. (HOLLANDA, 1918, p. 21). Em
1919, foi realizada uma ação preventiva, em que “[...] uma commissão de polícia sanitaria a
serviço do govêrno federal, foi incumbida da prophylaxia da febre amarella. Essa commissão
chefiada pelo illustre Dr. Vital de Mello essa prestando relevantes serviços a Capital [...]”.
(HOLLANDA, 1919, p. 13).
Camillo de Hollanda expressava em seu discurso que a falta de higiene acarretava
doenças e, como consequência, aumentaria a taxa de mortalidade. Em mensagem de 1918,
afirma que a mortalidade infantil aumentava no estado, e uma das providências seria criar um
laboratório de análises clínicas e melhorar o serviço de profilaxia. Segundo o presidente de
estado, “sanear as cidades e sanear os campos é hoje o maior problema econômico do Brasil.
Nesse sentido, a Parahyba precisa fazer alguma cousa [...]”. (HOLLANDA, 1918, p. 22).
Esse serviço era necessário, porque havia,

[...] em todo o Estado, numero considerável de pequenos pantanos tornando
quasi inhospitas certas regiões. Providenciar contra todos será desejo
irrealizavel, mas desseccar ou drenar convenientemente o maior numero
possivel, constitue por si só nobre, fecundo, generoso programma de
governo. (HOLLANDA, 1918, p. 23).

O jornal A União, em sua edição de 8 de julho de 1917, com a matéria intitulada, “A
Hygiene”, aborda a conferência que fora realizada no Rio de Janeiro, sob a organização do
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médico Belisário36 Penna, que tratou do tema da higiene dos campos. Segundo o jornal, assim
como as ideias de Belisário Penna, o governo tem empreendido visitas aos municípios a fim
de observar e melhorar suas condições higiênicas. A partir delas, observou que muito
precisava ser melhorado, para evitar doenças, uma vez que o verão se aproximava e, com ele,
várias doenças típicas desse clima, como o sarampo e a bexiga37, poderiam aflorar.

Duplamente investido em deveres que lhe assistem como clinico e chefe do
Estado, o sr. Dr. Camillo de Hollanda preoccupa-se muito do nosso
problema hygienico, que é um dos que nos pedem mais completa e inadiavel
solução. [...] Do que tem visto e notado infere o sr. presidente que ha muita
facilidade e negligencia nos nossos habitos caseiros em parte incrementada
pela tolerancia dos inspetores de Hygiene. Estamos em fins de inverno:
habitamos uma cidade de fossas fixas, onde os detrictos e as materias
escrementicias em decomposição exhalam gazes toxicos que infeccionam o
ambiente. Já nos espreitam as molestias zymoticas contagiosas, que fazem a
sua eclosão costumada nos calores do estio. Urge-nos, pois, a nós, habitantes
da capital e aos medicos zeladores da Hygiene Publica, estar em guarda
permanente contra o inimigo ameaçador. (A HIGYENE, 08/07/1917, p. 01).

Essa preocupação higiênica atrelada à cidade que reverberaria na saúde dos sujeitos,
foi percebida no discurso dos jornais do período e também nos debates parlamentares. A
necessidade de mudanças do ponto de visto sanitarista estava atrelada as questões de natureza
estética, em que figuravam as ações de embelezamento da cidade. Na Assembleia Legislativa

36

Belisário Penna nasceu em Minas Gerais em 1868 e faleceu no Rio de Janeiro em 1939. Formado pela
Faculdade de Medicina da Bahia em 1890 exerceu vários cargos públicos ligados à saúde. Foi vereador em
Minas Gerais (1903), trabalhou na Diretoria Geral de Saúde Pública do Rio de Janeiro (1904), na Diretoria do
Serviço de Profilaxia Rural (1918), foi diretor de saneamento rural do Departamento de Saúde Nacional (1920),
chefe do Serviço de Propaganda e Educação Sanitária do governo (1927-1928), ministro da Educação e Saúde
(1931-1932), entre alguns outros cargos. Foi um intelectual que participou ativamente em prol do Movimento
Sanitarista que, entre outras coisas, acreditava nas reformas políticas ligadas à educação e saúde como uma via
para melhorar as condições da população. Suas ideias tem sido analisadas por alguns autores, como por exemplo
nos trabalhos de: SANTOS, Luiz Antonio de Castro; FIGUEIREDO, Regina Érika Domingos de. Belisário
Penna, Combatente: um capítulo da história da saúde pública brasileira. Revista Saúde e Sociedade. São Paulo,
v.21, n.4, 2012, p. 848-857; SANTOS, Ricardo Augusto dos. O Plano de Educação Higiênica de Belisário
Penna. 1900-1930. Revista Dynamis. vol.32, n.1, 2012, p. 45-68; THIELEN, Eduardo Vilela; SANTOS, Ricardo
Augusto dos. Belisário Penna: notas fotobiográficas. Revista História, ciências, saúde. Rio de Janeiro, vol.9, n.2,
2002, p. 387-404.
37
A bexiga, também chamada de varíola, é uma das doenças virais mais sérias e devastadoras de todos os
tempos. De fácil transmissão, que passa de pessoa para pessoa, por meio de gotículas de saliva e aerossóis
contaminados pelo vírus Orthopoxvirus, tem o poder de se alastrar rapidamente. Seus principais sintomas são
febre, mal-estar, cefaleia, dores musculares e abdominais, delírio, náuseas e lesões cutâneas severas. Segundo o
Ministério da Saúde, desde 1977, está erradicada no mundo, e seu último caso foi registrado na Somália nesse
mesmo ano. No Brasil, a primeira epidemia registrada ocorreu em 1563, na Bahia, disseminando-se por todo o
país. Em 1804, foi introduzida a vacina em combate à doença, e ainda na década de 1960, o país lutava e fez
investimentos em campanhas de vacinação para erradicar a varíola. O último caso registrado no Brasil foi no Rio
de Janeiro em 197. (BRASIL, 2005).
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do estado da Parahyba, esse aspecto, característico do seu governo, também foi retratado entre
os parlamentares, como observado no discurso de Seraphico Nobrega38, presente na ata da 52ª
sessão, da 25ª reunião da 7ª legislatura, em 30 de outubro de 1916, em que o deputado afirma
a necessidade de melhoramentos em diversos pontos da capital, uma vez que “[...] se acham
as ruas e passeios dessa cidade esburacadas e sem alinhamento [...] cheias de precipicios e
verdadeiros pardieiros [...]”. (NÓBREGA, 1916, p. 51) Para o deputado, “o Sr. Dr. Camillo de
Hollanda, viajado e conhecedor das grandes cidades do Brasil e da Europa, deve, agora que é
governo, se interessar pelo embellesamento e pelos melhoramentos de que essa capital precisa
urgentemente”. (NÓBREGA, 1916, p. 51).
O jornal O Norte, destacou em matéria publicada em 28 de dezembro de 1916, O
embellezamento da cidade:

Já é tempo mais que sufficiente para excogitar-se com afinco e energia dos
melhoramentos e embellezamento da cidade. [...] Prefigura-se hoje um dos
mais importantes capitulos da engenharia e da hygiene, quasi uma nova
sciencia, a arte do embellezamento e edificação das cidades constantemente
acrescido esse departamento com as modernas contribuições estheticas e
medicas,
fructo
vallioso
do
ensinamento
diario.
(O
EMBELLEZAMENTO..., 28/12/1916, p. 01).

Dentro desse plano urbanístico, foram construídas algumas praças na cidade, tendo em
vista que “um programma de remodelação da capital não podia desprezar os diversos trechos
da cidade que se prestavam para logradouros públicos. Assim, voltamo-nos para a
construçcão de praças publicas, tão indispensáveis à vida das populações”. (HOLLANDA,
1920, p. 17). São elas: as praças Aristides Lobo – onde foi colocado o primeiro monumento
público da cidade, em homenagem a Aristides Lobo, encomendado por Castro Pinto; Pedro
Américo, que também contou com um monumento do pintor; Conselheiro Henriques; Rio
Branco e Bella Vista. Também foram feitos melhoramentos na Praça Venâncio Neiva,
atualmente conhecida em João Pessoa como Pavilhão do Chá.
Sobre os melhoramentos realizados no governo de Francisco Camillo de Hollanda,
principalmente sobre o aspecto da modernização da cidade, Paiva (2010, p. 58) afirma:

Foi durante o governo de Camilo de Holanda (1916-1920), que esse
processo de urbanização incidiu mais fortemente na capital, começando a
modificar o aspecto colonial que a cidade tinha. O novo governo, atraindo
38

Seraphico Nóbrega (1863-1935) foi advogado, professor, deputado estadual, federal e sócio fundador do
Instituto Histórico e Geográfico Paraibano.
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arquitetos renomados como os Fiorilo, Di Lascio, Olavo Freire e Clodoaldo
Gouveia, introduziram em diversos trechos da cidade, os elementos
decorativos representados pela art nouveau, com seus jardins e escadarias
frontais, bem como edifícios com linha arquitetônica neoclássica e eclética.

De acordo com o Jornal Diário do Estado, Camillo de Hollanda estava fazendo um
ótimo trabalho como administrador público:
Merece francos applausos a patricia iniciativa do sr. dr. Camillo de
Hollanda, mandando realizar algumas obras publicas com o fim de melhorar
a nossa capital. [...] O aformoseamento da praça da Independencia, hoje
Venancio Neiva; a transformação porque passa a cadeia publica; são faltas
comprovadoras de que a actual administração comprehende que dirigir o
nosso Estado não é somente corresponder ás exigencias dos amigos.
(MELHORAMENTOS Publicos, 04/03/1917, p. 01).

As vias públicas também foram modificadas, a fim de “[...] facilitar o transito de sua
população, corregindo, ao mesmo tempo quanto possível, os defeitos de alinhamentos e
construcção das ruas existentes”. (HOLLANDA, 1920, p. 18). Foram abertas as Avenidas São
Paulo, General Osório, Maximiano de Figueiredo, Epitácio Pessoa, reformadas as Ruas
Maciel Pinheiro, Amaro Coutinho, Rosário, da República, Irineu Joffylli e a Avenida
Beaurepaire Rohan, alargamento da Avenida Cruz das Almas. Também foi ampliada a rede de
iluminação e abastecimento d‟água e reconstruída a ponte sobre o Rio Sanhauá.
Outro aspecto importante foi a mudança dos nomes das ruas, das avenidas e dos
logradouros públicos da cidade. Durante o governo de Camillo de Hollanda, algumas ruas
antigas, antes chamadas de Melão, Portinho e Areia, passaram a se chamar Beaurepaire
Rohan, Amaro Coutinho e Barão da Passagem, respectivamente. Os nomes de personalidades
do estado foram usados para denominar os caminhos da cidade que se transformava
(GUEDES, 2006).
Sobre a questão acima, vale ressaltar que essa característica vista no governo de
Francisco Camillo de Hollanda faz parte de um movimento nacional mais amplo que se
instalava com a República. A invenção de uma tradição republicana fez surgirem vários
elementos para legitimá-la, como hinos, bandeira e heróis. Buscavam-se os construtores da
nação, aqueles que tinham o poder de organizá-la, e os intelectuais, como dito em outro
momento deste trabalho, indissociados da política, faziam parte desse segmento. Abrir
caminhos e neles colocar o nome de homens ilustres fazia parte da tradição que a República
queria deixar como legado (ALONSO, 2009).
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No interior do estado, também foram realizados alguns melhoramentos, como a
construção do reservatório de água em Esperança, e feito o saneamento de Alagoinha. No
entanto, segundo o próprio Presidente de estado, não foi possível atender a uma quantidade
maior de municípios em razão da enchente de 1917 e do surto de gripe em 1918:

Por occasião da terrivel enchente de 1917, prestámos auxilio possivel a
diversos municipios prejudicados com o inesperado mal, e em 1918, quando
se deu o surto epidemico da grippe, que tão incalculaveis damnos causou a
todo o paiz, prestámos assistencia aos municipios attingidos pela
calamidade. Essas despesas elevaram-se a sommas consideraveis, o que
impediu a prestação de serviços a outros municipios. (HOLLANDA, 1920,
p. 23).

Em setembro de 1918, o governo de Camillo de Hollanda promoveu, na capital, um
Congresso de Prefeitos, em conjunto com a Sociedade de Agricultura da Parahyba. Entre
outros assuntos, discutiu-se sobre os orçamentos municipais e a organização da caixa agrícola.

Foi a primeira vez que, entre nós, houve tal certemen. Se os seus resultados
praticos não estiverem á altura das aspirações geraes, pelo menos ficaram
conhecidas as necessidades mais urgentes de cada uma das unidades
municipaes do Estado, seu grao de instrucção, valor das indústrias e cultura e
calculo aproximado da criação. (HOLLANDA, 1920, p. 24).

Em pesquisa sobre os investimentos do governo de Camillo de Hollanda na
urbanização da cidade, encontramos o trabalho dissertativo apresentado ao Programa de PósGraduação em Engenharia Urbana da UFPB, O impacto da nova arquitetura pública na
paisagem na capital paraibana: 1900-1950, de Darlene Araújo (2008). Essa autora analisa as
principais iniciativas dos governos do período nas obras públicas imbuídas do ideário de
progresso da época. Sobre o governo e as obras empreendidas na gestão de Camillo de
Hollanda, ela apresenta uma marca peculiar de sua atuação, a de que “as obras por ele
realizadas tiveram a característica de terem sido produzidas por arquitetos e engenheiros
treinados no exterior e na capital brasileira”. (ARAÚJO, 2008, p. 27). A maioria desses
arquitetos, assim como Hermenegildo Di Lascio, era formada em Paris, cidade com modelo
arquitetônico a ser seguido. A capital federal, então, Rio de Janeiro, também imbuída desse
ideário, iniciou, nas primeiras décadas da República, um processo de urbanização e de
embelezamento, que fora seguido por várias capitais brasileiras, como sinônimo de progresso,
higiene e modernidade.
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Na Parahyba, tais obras eram coordenadas pelo diretor de obras públicas, Raphael de
Hollanda, filho do Presidente de estado, e faziam parte de um plano de embelezamento da
cidade, com prédios modernos dotados de boas condições higiênicas, praças, vias de acesso
alargadas, enfim, obras arquitetônicas que, segundo o discurso oficial do governo, diminuíram
o ritmo em razão de uma crise financeira ocorrida em 1919. A nomeação do engenheiro
incumbido do setor de obras públicas foi assim descrita por Camillo de Hollanda:
Nomeei interinamente ao sr. dr. Raphael de Hollanda para o cargo
impreenchido, firmando-me na recommendação acatável dos seus títulos
profissionaes. Aquelle departamento publico encontrava-se num perfeito
estado de desorganização e manda-me a justiça attribuir ao Sr. Dr. Raphael
de Hollanda o methodo e a presteza com que ora evoluem os múltiplos
serviços confiados á sua operosa atividade. (HOLLANDA, 1917, p. 42).

Ressaltamos, no entanto, que seu governo não foi marcado apenas por elogios. O
historiador Oswaldo Trigueiro de Albuquerque e Melo, de acordo com Odilon (2001),
denominou o governo de Camillo de Hollanda como o Governo do Racha, sentido figurado
dado em referência à suposta má qualidade das obras empreendidas pelo Presidente. Odilon
(2001) não só discordou de Trigueiro, como também explicou o motivo do seu depoimento:

[...] só depois de pesquisar durante algumas semanas, percebi o porquê da
oposição de Trigueiro. Um dos primeiros atos de Camillo de Hollanda, como
Governador, foi demitir da Prefeitura de Alagoa Grande [...] o coronel da
Guarda Nacional Francisco Luiz de Albuquerque e Mello, substituindo-o por
Félix Guerra, dono de um curtume. O coronel demitido era genitor de
Trigueiro [...]. (ODILON, 2001, p. 52).

De acordo com Guedes (2006), sobre a denominação de Trigueiro (1982) ao Governo
de Camillo de Hollanda, “as obras de seu governo não eram de má qualidade. Questionava-se,
todavia, a grande soma de recursos gastos nessas obras [...] que consumisse tamanha soma de
dinheiro público”. (GUEDES, 2006, p. 128).
Crítica similar a essa foi a realizada por Celso Mariz, que caracterizou a administração
de Camillo de Hollanda como dispendiosa. Todavia, esse autor também expõe sobre o quanto
sua gestão trouxe benefícios para o estado. Segundo Mariz (1994, p. 199-200),

O Dr. Camilo fez uma política feia e confusa entre todos os elementos
militantes, mas conseguiu tirar o governo com muito apoio e prestígio,
mantendo até o fim o espírito ativo, desdenhoso e autoritário que se revelou.
Sua administração, se bem que acusadíssima de esbanjamentos e concessões
rendosas, ficou como um surto da Paraíba para a vida do progresso novo.
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Coincidiu a posse do Dr, Camilo de Holanda com a alta dos nossos produtos,
sobretudo do algodão que as fábricas do sul rogavam, no retraimento da
indústria estrangeira absorvida pela chamada de conflagração europeia. [...]
Pôde, pois, esse administrador realizar serviços notáveis, sendo certo que
fomentou a agricultura e renovou a cidade, ficando, sob o aspecto dos
melhoramentos materiais, com as avenidas, praças e edifícios que contribuiu,
ao lado dos maiores realizadores do nosso governo, ao lado de Beaurepaire
Rohan (1859), Felizardo Toscano (1865) e João Lopes Machado (19081912).

Alvo de crítica do Diário do Estado, o início do governo de Camillo de Hollanda foi
bombardeado por denúncias e proposições para que o governo as realizasse. Na matéria
Prédios Escolares, a situação é exposta da seguinte forma:
E‟ realmente uma cousa sobremodo vergonhosa a miseria dos predios
escolares da Parahyba, onde nada existe que denote o interesse do poder
publico em beneficio da saúde dessa florescente geração de pequeninos
cujos paes não possuem recursos para mandal-os instruir e educar [...]
Nenhum melhoramento material a essa capital deveria ter preferencia por
parte do governo á construcção de edificios feitos exclusivamente para as
escolas primarias, obedecendo ás exigencias da pedagogia moderna [...].
(PREDIOS escolares, 20/03/1917, p. 01).

O jornal A União denunciava a situação das escolas da capital e afirmava a
necessidade de mudança, principalmente pautada na construção de prédios escolares. Tais
estabelecimentos de ensino deveriam seguir os preceitos sanitaristas, uma vez que a falta de
higiene poderia causar males às crianças e dificultar o trabalho dos professores.

Com raras excepções, funccionavam as escolas publicas do Estado em
lobregos e anti-hygienicos pardieiros, sem ar, sem luz, nem anseio. Esse
estado de cousas não poderá continuar, dadas as nossas prosperas condições
economicas e o sopro de vida e progresso que a actual administração tem
imprimido em todos os ramos dos serviços públicos. Não precisamos
encarecer, em longa tirada, a necessidade urgente de se construírem prédios
destinados especialmente ás escolas. E‟ preceito esse cemezinho da
pedagogia moderna. [...] Poderosa é a influencia que exerce o meio escolar
sobre os defeitos e taras das creanças. Para isso concorrem, e muito, a má
hygiene dos edificios, a lusanidade das salas [...] Mas, que poderá fazer a
bem dos seus alumnos um professor que mesmo esteja ao par dos resultados
da physio-psychologia, se estiver installado num predio sem nenhum
conforto e rebelde ás normas de architectura escolar? (CONSTITUIÇÃO
DO..., 14/09/1917, p. 01).

A construção de edifícios voltados para o ensino era uma das preocupações dos
estados. Fazia parte do projeto de nação civilizada remodelar e embelezar o espaço urbano das
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capitais e das grandes cidades. Deveriam ser construídos na malha urbana e representar a
partir da suntuosidade de sua arquitetura, um signo de modernidade, progresso e civilização.
Segundo o pesquisador Bencostta (2007, p. 122), que tem desenvolvido importantes trabalhos
sobre a arquitetura no espaço escolar, “[...] a localização desses edifícios deveria funcionar
como ponto de destaque na cena urbana, de modo que se tornasse visível, enquanto signo de
um ideal, uma gramática discursiva arquitetônica que enaltecia ideologias e regimes”.
Ao longo do governo de Camillo de Hollanda, essa preocupação pode ser percebida,
uma vez que vários prédios, inclusive os escolares, foram construídos. Carmem Freire (1976,
p. 76) afirma que o presidente do estado durante o mandato “remodelou toda a cidade,
construindo prédios. Abriu avenidas e praças. Construiu, na capital, vários grupos escolares, e
em Itabaiana, edificou um dos melhores Grupos Escolares”. De fato, mesmo Camillo de
Hollanda, em mensagem ao governo, descreve que

Um dos pontos capitaes do meu programma de governo em relação ao
ensino, foi o da construcção de predios escolares. Não se comprehenderia o
proposito de fazer da instrucção primaria um facto verdadeiramente sério,
sem se tomar em consideração os predios destinados às escolas, a principiar
por aquelle onde se diplomam os professores. (HOLLANDA, 1918, p. 25).

Ao assumir o governo, Camillo de Hollanda transferiu a Escola Normal para o Palácio
Presidencial e construiu umas das maiores edificações lembradas em sua gestão, como afirma
Araújo (2008, p. 43):
A maior edificação construída por Camilo de Holanda foi a Escola Normal,
que realmente impressionava pela beleza e escala. Ocupava toda a extensão
da quadra, no lado sul da Praça Comendador Felizardo, e parece ter sido
feita com dimensões maiores que as necessárias naquele momento. Era
monumental, com quase 900 m² de área em cada um dos dois pavimentos,
que tinham 5 metros de pé direito; ela possuía ainda um porão habitável. Sua
fachada frontal tinha mais de 70 metros de largura, sendo a maior fachada da
cidade na época. Camilo de Holanda justificava o tamanho do
empreendimento dizendo que o prédio visava satisfazer o desenvolvimento
da cidade por longo tempo, mas a sua real intenção era dotar a capital de
edifícios modernos, embelezando-a; afinal a Escola Normal localizava-se na
Praça Comendador Felizardo, a mais importante da cidade.

O jornal Diário do Estado, com a matéria Os melhoramentos da cidade, assinada pelo
Cônego Mathias Freire39, sobrinho do Monsenhor Walfredo Leal, então chefe do partido de
39

Cônego Mathias Freire (1882-1947) foi Professor do Pio X, do Liceu - lente de Geografia, e da Escola
Normal, exercendo o cargo de diretor dos dois últimos, deputado estadual (1908 a 1915), deputado federal
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oposição, elogia as obras empreendidas pelo governo, em especial, a construção do suntuoso
prédio da Escola Normal.

Das obras projectadas pelo govêrno, a de maior destaque é, sem duvida, o
edificio para a Escola Normal. Necessidade de ha muito reclamada pelo
publico, tal melhoramento poderá crear verdadeira benemerencia para o
chefe do Estado que souber realizal-o [...] Desse alcance e desses escrupulos
ha de estar possuido o sr. dr. Camillo de Hollanda: s. exc., certamente, porá
todo emprenho em ligar o seu nome, do melhor modo, a uma obra que será
como um monumento a testimunhar, no futuro, o seu amor á instrução
publica parahybana. (FREIRE, 19/05/1917, p. 01).

A inauguração do novo prédio da escola normal, projetado pelo arquiteto paraibano na
época, Octavio de Gouveia Freire, ocorreu em 19 de março de 1919, conforme o relatório
apresentado pelo diretor da escola normal, Cônego João Baptista Milanez, que apresentou ao
Presidente do estado aspectos sobre suspensão das aulas, exames e matrículas, corpo docente,
inauguração do novo prédio, aulas, Grupo Modelo e administração.

Inaugurou-se solenemente no dia 30 de Março o novo edificio mandado
construir por Vª Excia. para a Escola Normal, sendo distribuidos por essa
ocasião, os diplomas á turma de alumnos que haviam concluido o Curso
Normal, cujo numero foi de 29, sendo 2 homens e 27 senhoras. Nessa
mesma ocasião foram entregues os premios Epitacio Pessôa e “Camillo de
Hollanda” á Professora Dª Odilia dos Santos Formiga que o obtivera por
merecimento. (MILANEZ, 1919, p. 05).

Como demonstrativo das principais iniciativas empreendidas no governo de Camillo
de Hollanda, fizemos um mapeamento das ações que, para nós, estão mais ligadas ao projeto
de modernidade, que une embelezamento da cidade (reformas urbanas baseadas no ideário
higienista) e educação – ver apêndice.
Enfim, mostramos, neste capítulo, a forte influência das discussões sobre a educação
para legitimar o próprio regime e como a análise de alguns aspectos como a política
influenciaram no desenho dos itinerários desses personagens, além das redes que estabeleciam
com seus pares. Também foi importante discutir sobre como a gestão de Camillo de Hollanda

(1935-1937), presidente da Assembleia (1912), jornalista, escritor, padre, membro fundador da Academia
Paraibana de Imprensa, do Instituto Histórico e Geográfico Paraibano e da Sociedade de Geografia do Rio de
Janeiro, Membro da Academia Paraibana de Letras. Colaborador em A União, escritor e diretor dos jornais A
Imprensa, Correio da Manhã e Diário do Estado. Em homenagem aos 100 anos de Mathias Freire, o Instituto
Histórico e Geográfico Paraibano publicou, em 1982, um livreto contendo traços da vida e da obra desse
personagem, cuja referência é: TAVARES, Eurivaldo Caldas. Mathias Freire: 100 anos do “Padre, poeta,
arcanjo e passarinho”. João Pessoa, 1982.
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na Parahyba estava atrelada ao movimento mais amplo em torno do ideário de higiene, de
embelezamento da cidade e das reformas urbanas. Podemos afirmar que a ação que tomou
mais amplitude e visibilidade, durante a presidência do estado, foi a chamada Reforma de
1917 que lançou normas para a educação no estado.
No capítulo seguinte, discutiremos sobre a Reforma de 1917, em alguns de seus
aspectos, dialogando com a agitada imprensa do início do século XX, documentos oficiais,
boletim produzido por professores, almanaque, entre outras fontes decorrentes da análise mais
detalhada.
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CAPÍTULO 3

As figuras demonstram alguns documentos utilizados para diálogo: Leis e Decretos de 1904; Leis e Decretos de
1917; Artigo sobre educação moral, de autoria de Alcides Bezerra, no Boletim da Sociedade dos Professores
Primarios da Parahiba (1919); e Relatório Anual da Inspectoria Sanitaria Escolar, de José de Azevêdo Maia
(1917).
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A REFORMA DA INSTRUÇÃO PRIMÁRIA PARAHYBANA (1917) E O
DISCURSO MÉDICO-HIGIENISTA

Um dos firmes propósitos que trouxe para a administração do
Estado foi o de ser util á instrucção publica, por comprehendela como o único ponto de partida para a bôa e definitiva
organização de uma sociedade. (HOLLANDA, 1918, p. 23).

Toda vez que haja possibilidade de se crear uma escola, não se
vacille creal-a. (HOLLANDA, 1920, p. 06).

Consideramos relevante o estudo da legislação de ensino, por ser a reguladora oficial
das práticas educacionais de determinada época. Atrelada ao seu tempo e aos objetivos da
sociedade, os textos legislativos são, antes, textos políticos. E como texto político, está
atrelado as vozes que o debatem e sancionam. De acordo com Gonçalves Neto (2009, p. 70),

[...] podemos considerar que as representações explicitadas na legislação
não se resumem a prescrições aleatórias, pois estão embasadas numa visão
de escola, conhecida ou imaginada, que se pretender implementar.
Consequentemente, a tentativa de abordar todos os aspectos da vida escolar e
regulamentá-los significa, na prática, a busca da institucionalização de uma
determinada “cultura” escolar. As regras não são genéricas: recaem sobre as
relações que se estabelecem no interior da escola, prescrevendo currículos,
conteúdos, penas disciplinares, requisitos para professores e alunos, horários,
valores morais e cívicos, postura política, etc. Ou seja, a lei contém um
“modelo” de cultura escolar que, obviamente, não corresponde à realidade
da escola, mas pode ser uma interessante porta de entrada para a
compreensão dessa importante categoria de análise da história da educação
brasileira.

Utilizamos a legislação como mediadora do desenvolvimento da escolarização na
Parahyba, como um ornamento jurídico que, via de regra, estabelece conexões entre o Estado
e a sociedade.
Nessa perspectiva, este capítulo analisa a reforma empreendida no Governo de
Camillo de Hollanda, sancionada pelo decreto 873, de 21 de dezembro de 1917, que substituiu
o regulamento de 1904, implantado no último ano de vigência do governo de José Peregrino
de Araújo. Essa última, “[...] de cuja elaboração fôram incumbidos os diretores da Instrução
Pública, Escola Normal e Liceu Paraibano, aprovada por Decreto número 241 de 26 de
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Agosto de 1904, constituiu o Regulamento que vigorou até o ano de 1917”. (MELLO, 1956,
p. 76). A reforma de 1917 só foi substituída pelo Decreto 441, de junho de 1927. Na
Parahyba, os regulamentos gerais que orientaram a instrução no estado, do Império a 1917,
foram os referentes aos anos de 1849, 1852 e 1860, a Lei nº 178, de 30 de novembro de 1864,
1879, 1881, 1884, 1886, 1904e 1917. Segue em apêndice um quadro com tais regulamentos e
sua distribuição em capítulos.
Na seção seguinte, abordamos a reforma de 1917 como uma normativa que fazia parte
de um processo de reformulação das leis de ensino, que ocorria em âmbito nacional, inclusive
sob as ideias da escola nova, buscando perceber como a imprensa a anunciou e quem fez parte
de sua elaboração.

3.1 Novos ares para a educação parahybana: a reforma de 1917

A instrução publica tem sido o objeto principal dos meus
cuidados, pois, como sabeis, é da resolução desse magno
problema que deriva diretamente o aperfeiçoamento dos povos.
(HOLLANDA, 1917, p. 07).

Ao atribuir um regime político descentralizado na esfera da instrução primária, a
primeira Constituição da República (1891) delibera aos estados a incumbência de prover esse
nível de ensino. Com a diretiva de que “cada Estado reger-se-á pela Constituição e pelas leis
que adotar respeitados os princípios constitucionais da União”. (BRASIL, 1891), presente no
artigo 63 da CF, diversas reformas, em âmbito educacional, emergiram no país, que se
remodelava desde a Proclamação da República (1889). Dentre elas, a Reforma da Instrução
Primária de 1917, no governo do então Presidente do estado da Parahyba, Francisco Camillo
de Hollanda.
Lima (2010, p. 57) enuncia que, a partir de 1916, no governo de Camillo de Hollanda,
“o processo de escolarização primária na Paraíba do Norte passou por uma série de
transformações, visto que a criação de grupos escolares inaugurou um momento significativo
do ensino graduado no Estado, contribuindo decisivamente para a sua modernização escolar.”
Nesse processo de modernização da escola pública primária, estavam as leis de ensino,
aparatos legais que comportam dimensões atreladas à dinâmica da sociedade, de forma a
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desvelar aspectos relacionados, por exemplo, às finalidades educacionais de uma dada
sociedade.

As leis do ensino buscaram instituir um discurso sobre a escola,
incorporando concepções sobre a organização espacial, temporal,
administrativa e didático-pedagógica. Na formulação política da
institucionalização de uma nova escola primária para a formação do cidadão
republicano, o Estado valeu-se amplamente de leis de reformas do ensino
público, numa clara ofensiva normatizadora. Todos os aspectos da
organização escolar passaram a ser regulamentados com preciosos detalhes:
prescrições sobre o tipo de escolas, localização e provimento, normas para a
matrícula e freqüência, sobre os programas de ensino e o método, o material
escolar, a forma de fiscalização e controle das escolas, as competências de
professores, diretores e funcionários, a escrituração burocrática, a higiene
escolar, a disciplina dos alunos, prêmios e punições, o calendário escolar e o
emprego do tempo. (SOUZA, 1999, p. 130).

Na corrente de elaboração de propostas educacionais ocorridas em outros estados, a
Parahyba organizava-se para reformar a instrução primária, após 13 anos da última
regulamentação40 geral para o setor. Na ata da 29ª sessão da 7ª legislatura da Assembleia
Legislativa da Parahyba, em 6 de outubro de 1917, verificamos alguns elementos colocados
posteriormente na reforma de 1917, na exposição do projeto nº 5, pelo relator Flávio
Maroja,41 que autorizava o Poder Executivo a reformar a instrução no estado.

A Assembléia Legislativa da Parahyba resolve: Art. 1º - Fica o Poder
Executivo auctorizado a reformar a Instrucção Publica do Estado, dividindo
o ensino em normal, complementar e elementar. Art. 2º - A Escola Normal
será dado novo regulamento de accôrdo com as suas necessidades ficando
40

Segundo o relatório do presidente José Peregrino de Araujo (1914, p. 33-34), a reforma de 1904 melhoraria as
condições dos professores primários do estado: “Procurei em novo Regulamento, que foi approvado por Decreto
de 26 de Agosto ultimo sob n. 241, melhorar, como o permittam as actuais condições financeiras do Estado, a
sorte do professorado primario, insufficientemente remunerado [...] Procura tambem o novo Regulamento da
Instrucção primaria dispertar no espirito do professorado verdadeiro estimulo e accurado devotamento á sua
importante missão social por meio da melhoria dos vencimentos [...].”
41
Flávio Ferreira da Silva Maroja nasceu em 1864, em Pilar, e faleceu em 1940. Fez o Curso de Humanidades
no Lyceu (1883), e o de Medicina iniciou na Faculdade de Medicina da Bahia e concluiu na Faculdade de
Medicina do Rio de Janeiro (1888). Defendeu a tese A talha hypogástrica poderá diminuir as indicações da
litrotícia e das diferentes espécies das talhas perineais? Como médico militar, iniciou a carreira em 1890. Na
política paraibana, exerceu os cargos de Intendente Municipal (1889), Deputado Estadual (1891), Deputado na
Assembléia (1916-1919) e de Vice-presidente do Estado no governo de Solon de Lucena (1920-1924). Clinicou
como médico na Parahyba e ocupou os cargos de diretor da Santa Casa de Misericórdia, chefe da Saúde dos
Portos; participou da fundação da Sociedade de Medicina e Cirurgia da Paraíba, do Instituto Vacinogênico e do
Instituto Histórico e Geográfico paraibano, o qual foi presidente nas duas primeiras décadas do XX. O médico
sanitarista deixou alguns artigos publicados em jornais, em especial, A União, e na revista do IHGP, esses
disponíveis on line, inclusive. Para mais informações, consultar os trabalhos de Silva (2009), Castro (1945) e a
dissertação de Soares Júnior (2011). Além dessas referências, encontramos o blog intitulado Dr. Flávio Maroja,
disponível em <http://dr-flavio-maroja.blogspot.com.br/>, contendo informações sobre a vida, as relações e as
publicações do médico e político paraibano.
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desmembrada sua diretoria da Instrucção Publica. [...] Art. 5º - Fica o Poder
Executivo auctorizado a crear um almoxarifado da diretoria geral da
Instrucção Publica. Art. 6º - As escolas elementares deverão ser divididas em
categorias quanto á sua localização ficando respeitados os direitos dos
actuais professores quanto aos vencimentos. Art. 7º - Ficam extinctas as
gratificações addicionais e outras vantagens pecuniarias, respeitados os
direitos adquiridos. Art. 8º O govêrno creará a inspecção techinica escolar,
devendo seu provimento recahir em professores primarios, ou em pessôas de
reconhecida competencia embora extranhas ao magisterio. Art 9º - A
assistência medica escolar será creada quando exigir a intensidade da
população escolar, ficando mantida a inspecção existente na capital, sob
imediata fiscalização da directoria geral de Hygiene. Art. 10º - O Conselho
Superior de Ensino deverá ser reorganizado attendendo á sua natureza
techinica, entrando em sua formação pessôas de proclamada idoneidade [...].
(MAROJA, 1917, p. 95-96).

Esses aspectos, transformados em lei, formaram o Regulamento que reformou a
instrução primária do estado em 1917. Em mensagem oficial do governo, o Presidente de
Estado declara:

Para tornar effectivo o meu pensamento de governo, nesse particular, nomeei
ultimamente uma comissão dos nossos pedagogos mais competentes para me
formularem uma reforma do ensino publico em geral, e estou certo de prestar
o melhor serviço á nossa terra se conseguirmos a introdução dos methodos
didacticos e pedagogicos tão proficuamente experimentados no Estado de S.
Paulo, que é o paradigma nacional nessa relevante matéria de instrucção
publica. (HOLLANDA, 1917, p. 08-09).

Antes de ser lançada, a reforma já era assunto de debates públicos. Os jornais, por
exemplo, publicaram matérias sobre o quão seria importante tal reformulação do ensino.
Escreveram matérias relacionadas à reforma personagens como José Mendonça42 e Mathias
Freire. Este último, com um discurso de caráter religioso e cívico, em 19 de junho de 1917,
sob o título Reforma do Ensino, publicou:

Cogita o governo de reformar o ensino primario e secundario parahybano.
[...] Quando se emprehende reformar o ensino, deve emprehender-se uma
obra só de patriotismo. O governo, que é o grande mestre, que é o grande
dispensador do ensino, que tem o dever maximo de instruir e educar o povo,
o governo exerce, de algum modo, o mandamento divino de que o Eterno
investiu em seus apostolos – de sahir e ensinar a todas as gentes. [...] E‟ de
crear será uma reforma para melhorar essa que está annunciada, e da qual eu
desejo immenso que saia o ensino publico mais adaptado ao seu fim, mais a
salvo da falsa politica, mais independente da influição alienigena, mais

42

José Mendonça foi professor primário durante as primeiras décadas do Século XX. Era membro da Associação
dos Professores Primários da Parahiba e escrevia no Jornal Diário do Estado.
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pratico, mais civico, mais patriotico, mais victorioso – até que seja decretada
a obrigatoriedade do ensino na Parahyba [...]. (FREIRE, 19/06/1917, p. 01).

No mês seguinte, o Diário do Estado novamente publicou matéria sobre a reforma. Na
notícia, A reforma da instrução, o Professor José Mendonça escreve sobre os primeiros
anúncios da reforma:

O exmo, Sr. dr. Camillo de Hollanda, Presidente do Estado, acaba de nomear
uma comissão, composta de cidadãos ilustres, para reorganizar a nossa
instrucção em todos os pontos de vista, attinentes ao adiantamento
intellectual e moral da grande collectividade, pressurosa do aprender e
educar-se em um meio mais largo no adiantamento patrio e que tudo
reverterá em beneficio do futuro de nosso paiz [...] Sim, essa reforma que,
indubitavelmente, vem trazer a nós parahibanos a sua maior grandeza,
enriquecendo-nos pela instrucção, virá, certamente, preencher as mais
palpaveis lacunas da lei actual que regula a Instrucção Publica da Parahiba.
(MENDONÇA, 13/07/1917, p. 02).

Em agosto de 1917, A União, sob o título Reforma da Instrucção, publicou uma
matéria informando que a reforma estava sendo finalizada pela comissão incumbida de
elaborá-la e elencou os principais elementos que constariam nela, como a instituição do
método intuitivo, os preceitos da educação moral e física e a criação de jardins de infância.

A commissão incubida de reorganizar os serviços do ensino publico do
Estado, acha-se em via de terminar a primeira parte da sua tarefa, enviando
ao Exmo: Sr. Dr. Camilo de Holanda a reforma da intrucção publica
primaria. Correspondendo ao pensamento do benemerito administrador, cuja
operosidade proverbial constitue motivo de admiração para todos, a
commissão fez um grande esforço para apresentar, num período
relativamente curto, trabalho tão importante e merecedor de tão acurada
mediação. [...] Pela vez primeira vão ficar estatuídos em os nossos
regulamentos os methodos rigorosamente intuítivos e práticos para a
instrucção intellectual, conforme a proveitosa licção da pratica escolar
hodierna, como também a educação moral sob feição experimental e pratica,
e a cultura physica tão descurada nos anteriores regulamentos. [...] Ficaram
também instítuídos os jardins da infancia, uma das maiores e mais bellas
creações do instincto pedagógico, destinados á educação dos sentidos das
creanças antes dellas atingirem a edade escolar. (REFORMA..., 19/08/1917,
p. 01).

Em substituição ao decreto nº 241, de 26 de agosto de 1904, o decreto 873, de 21 de
dezembro de 1917, foi elaborado por um grupo de sete pessoas, a saber: José Francisco de
Moura (diretor da instrução pública), Manoel Tavares Cavalcanti (lente da Escola Normal e
do Lyceu Parahybano), Alcides Bezerra Cavalcanti (inspetor geral do Ensino), Odilon
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Coutinho (diretor do Lyceu Parahybano), Celso Afonso Pereira (inspetor do Ensino Noturno),
José Frutuoso Dantas Júnior e José Gomes Coêlho (professores).
Os membros dessa comissão faziam parte da mesma rede de sociabilidade, eram
semelhantes em relação aos seus itinerários de formação e participavam de alguns elementos
característicos de sua geração. Abaixo, apresentamos um quadro com breves informações
sobre tais sujeitos, apesar de, em outros momentos deste trabalho, já termos apresentado essas
notas biográficas sobre eles, a fim de esclarecer para o leitor os laços em que estavam
envoltos.

Quadro I:
Notas biográficas sobre os sujeitos que elaboraram a Reforma de 1917 na
Parahyba
João Alcides Bezerra Cavalcanti

José Gomes Coelho

Nasceu em 1891, na capital da Parahyba, e
faleceu em 1938. Foi jornalista, historiador,
bacharel em Direito, folclorista, novelista,
filósofo, procurador da República (1913),
inspetor geral do Ensino (1915-1917),
promotor público (1917-1918), secretário da
imprensa oficial (1919), deputado estadual
(1920-1923), diretor geral da Instrução
Pública (1920-1922) e diretor do Arquivo
Nacional (1922 até 1938). Membro dos
Institutos Históricos de São Paulo, Pará,
Paraíba e Ceará. Foi o primeiro diretor do
Grupo Escolar Dr. Thomas Mindello e
inspetor geral do Ensino entre 1916 e 1921.
Em 1922, foi nomeado pelo presidente do
país, na época, Epitácio Pessoa para o cargo
de diretor do Arquivo Nacional. Publicou
várias obras durante sua vida. Ocupa, como
patrono, a cadeira nº 5 da Academia Paraibana
de Letras.
Nasceu em 1898, no município de Esperança
– PB - e faleceu em 1954 na capital do estado.
Formou-se professor pela Escola Normal,
bacharel em Direito, pela Faculdade de
Recife, e agrimensor formado pela Escola de
Agrimensura da Parahyba. Foi professor e
diretor do Liceu e da Escola Normal,
professor do Instituto Underwood e da
Faculdade de Ciências Econômicas da Paraíba
e exerceu os cargos de inspetor fiscal do
ensino, diretor dos serviços elétricos,
secretário da Fazenda, juiz do Tribunal

95

Regional Eleitoral e bibliotecário. Publicou a
obra Escorço de Corografia da Paraíba (1919)
e foi colaborador no Boletim da Sociedade
dos Professores Primários da Parahiba.
Nasceu em Alagoa Nova – PB - em 1881 e
Manoel Tavares Cavalvanti
faleceu no Rio de Janeiro em 1950. Formado
pela Faculdade de Direito do Recife, foi
jornalista, deputado estadual (1907-1908) e
federal (1909-1911 e 1921-1929), professor
no Liceu e na Escola Normal, escrivão de
Juízo de Menores e primeiro inventariante
Judicial, além de professor de Direito
Romano, na Universidade Católica do Distrito
Federal. Atuou nos jornais A União, A
Notícia, O Combate, O Norte, na Revista Era
Nova e nas revistas do Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano. Sua principal obra
Epítome de História da Parahyba (1914) foi
um livro didático encomendado pelo
Presidente do estado, na época, Castro Pinto,
para ser adotado nas escolas primárias.
Fonte: Elaborado pela autora, a partir de dados disponíveis em livros de História da Paraíba e do
Dicionário de Intelectuais Paraibanos (2009)

Como é possível observar, do grupo de sete sujeitos que elaboraram a reforma,
conseguimos perquirir algumas informações apenas de três deles: Manoel Tavares Cavalcanti,
Alcides Bezerra e José Gomes Coêlho. Quanto aos demais - José Francisco de Moura, Odilon
Coutinho, Celso Afonso Pereira (colaborou com o Boletim da Sociedade dos Professores
Primários, do qual era sócio), José Frutuoso Dantas Júnior - exerciam os cargos,
respectivamente, de diretor da instrução, diretor do Lyceu, inspetor do ensino noturno e
professor primário. Não foi possível mapear informações sobre eles, apenas sabemos que
foram professores primários e que exerceram cargos públicos ligados à instrução no governo
de Hollanda.
Os itinerários de formação de alguns sujeitos elencados neste trabalho podem ser
analisados levando em consideração a família, a instituição de formação acadêmica, suas
histórias de vida, suas inserções na política, a vinculação a determinados grupos e temas,
como modo de situá-los nas relações com o meio social em que estavam envoltos.
Os personagens partícipes do grupo político em evidência no estado, na época, tinham
algumas características em comum: eram filhos de personagens respeitados socialmente –
políticos/ bacharéis, tinham formação acadêmica superior (Faculdade de Direito e/ou Escola
Normal), estavam inseridos na política – exercendo cargos públicos - colaboravam com
periódicos e/ou revistas, eram vinculados ao Instituto Histórico e Geográfico, eram escritores
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de obra literária e/ou didática e se envolveram em outras atividades para além da atuação
docente.
Esses sujeitos conviviam nos mesmos espaços e vivenciavam, juntos, diversas ações
em prol da instrução. A maioria em cargos políticos ligados à educação, realizava ações em
conjunto, como visitas a escolas, reuniões e elaboração de relatórios, por exemplo. A União
publicou, em 22 de setembro de 1917, duas visitas realizadas a grupos escolares por alguns
desses sujeitos. A primeira se refere à visita de José Francisco de Moura e Alcides Bezerra ao
Grupo Escolar Thomas Mindello. Segundo o jornal, o Professor Moura ficou

[...] bem impressionado pelas condições hygienicas do edificio e pela ordem
que reinava entre os alumnos daquelle núcleo de ensino. O Sr. professor José
Moura teve ensejo de assistir preleções dos professores do Grupo Escolar
Dr. Thomas Mindello sobre as materias que são alli ministradas ás creanças,
podendo aquilatar, desse modo o gráo de competencia dos mestres e de
adeantamento dos alumnos que são em número muito elevado.
(INSTRUCÇÃO..., 22/09/1917, p. 02).

A segunda visita a que o jornal se refere foi realizada por José Francisco de Moura e
Celso Affonso Pereira à Escola Dr. Venâncio Neiva, localizada no Quartel da Força Policial e
dirigida pelo Professor Elyseu Maul. Segundo o jornal, “o Sr. director da Instrucção Publica
também assistiu as preleções feitas pelo Sr. Professsor Elyseu Maul aos seus discípulos,
sahindo tão bem impressionado como da sua visita ao grupo escolar Dr. Tomás Mindello”.
(INSTRUCÇÃO..., 22/09/1917, p. 02).
De acordo com Mello (1956, p. 86),

ao lado dos melhoramentos materiais que em diversos pontos da Capital
assinalam o seu governo, o Dr. Camilo de Holanda voltou-se com a maior
simpatia para as questões do ensino, e realizou a maior obra, até então
empreendida, em matéria de instrução popular.

O jornal A União, elogiando as ações do governo de Camillo de Hollanda, afirmou
que, entre os muitos aspectos com que o presidente estava se preocupando, a instrução, sem
dúvida, era elemento central dos seus cuidados e tinha, na reforma que estava para ser
lançada, um dos pontos de mais destaque. De acordo com o jornal,

[...] resolveu o Sr. Dr. Camillo de Holanda desdobrar tenazmente esse ramo
da administração creando escolas, ao mesmo tempo que nomeando uma
commissão de notavéis professores para dos seus estudos e experiencias
amadurecidas organizar uma reforma completa e exequivel do nosso ensino
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primario e normal. Aquella illustre commissão desenpenhou-se com criterio
e senso admiravel daquellas ardus incumbencias, apresentando ao chefe do
Estado uma reforma em tudo exequivel dentro nas possibilidades
economicas do Thesouro. (INSTRUCÇÃO...22/10/1917, p. 03).

A legislação de 1917 representou a modernidade em matéria de educação no estado.
Foi apresentada por Camillo de Hollanda como uma legislação que compreendia

[...] desde o methodo de ensinar á escolha das disciplinas a serem
ministradas, desde a classificação das escolas á distribuição dos serviços
respectivos, sem esquecer a parte referente á hygiene infantil, tudo foi
estudado e organizado tendo-se em vista os dictames mais rigorosos da
moderna pedagogia. (HOLLANDA, 1918, p. 24-25).

Essa legislação do ensino deliberou normas para a orientação e o funcionamento de
um novo modelo escolar, implantado com a República - os grupos escolares, em substituição
gradual às escolas isoladas, o que acarretou uma série de mudanças internas para o bom
funcionamento e o aproveitamento do espaço escolar. Atrelada à reforma, a construção de
grupos escolares no período impulsionou os debates em torno do ensino primário. O
Presidente de estado afirmava, na época, que “[...] não poderia encontrar melhor emprego
para os dinheiros públicos do que o dispendido com as edificações escolares”. (HOLLANDA,
1918, p. 26).
As edificações e a legislação para essa nova escola e essa nova cultura escolar nos
ajudam a pensar sobre o processo de escolarização na Parahyba. Processo atrelado, como dito
em outros momentos deste trabalho, ao simbolismo do ambiente urbano nas primeiras décadas
do século XX. A representação desse novo modelo escolar, simbólica e/ou material, implicou
novos espaços, tempos, saberes e finalidades educativas. Fez, por exemplo, com que a
arquitetura escolar fosse modificada para se adequar ao modelo de escola. De acordo com
Frago (1992, p. 71),

ao estruturar ou modificar a relação entre o interno e o externo ao meio
escolar – as fronteiras, o que fica dentro e o que fica fora –, ou seu espaço
interno –, ao abrir ou fechar, ao dispor de uma maneira ou outra as
separações e os limites, as relações e comunicações, as pessoas e os objetos,
estamos modificando a natureza do lugar. Estamos mudando não somente os
limites, as pessoas ou os objetos, mas também o mesmo lugar.

Cabe-nos ressaltar que essa movimentação em prol de uma escola renovada estava
atrelada ao repertório pedagógico produzido pela Escola Nova nas primeiras décadas do
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século XX. Esse fato pode ser observado na reforma de 1917 na Parahyba. Pelo menos no
plano da prescrição, essa legislação estava ligada a diversos elementos característicos desse
movimento de renovação educacional. Podemos observar isso no estudo de Valdemarim
(2010), em que a autora analisa os manuais didáticos produzidos por alguns autores, entre
eles, João Toledo, com seus manuais: Escola brasileira (1925), Didáctica nas escolas
primárias (1930) e Planos de lições, nomes comuns (1934). Em sua análise, elementos
característicos da Escola Nova se sobressaem, como: promoção da nacionalidade, higiene,
exercícios de ginástica, atividade intelectual, estudo da língua materna como essencial,
seguido da gramática, linguagem, cálculo, geografia, o ensino de história como fator
importante para a educação moral, o ensino de desenho e de trabalhos manuais. Muitos desses
elementos já perpassam a legislação de 1917 e os debates realizados pelos intelectuais
paraibanos do período, como será possível observar no decorrer deste capítulo.
As reformas educacionais “[...] representam o espírito de uma época, ao mesmo
tempo, um jogo de forças políticas”. (INÁCIO FILHO; SILVA, 2010, p. 217). Tentar captar
nuances desses dois aspectos ajuda o pesquisador a ir além do texto escrito. A reforma
educacional, empreendida na Parahyba em 1917, estava atrelada, em certa medida, ao
movimento que se desenvolveu mais fortemente nas décadas de 20 e 30, chamado de Escola
Nova. Concordamos com Diana Gonçalves Vidal, quando afirma que muitas questões postas
na década de 20 como “novas” já apareciam em fins do século XIX:

Já no fim do século XIX, muitas das mudanças afirmadas como novidades
pelo “escolanovismo” nos anos 20 povoavam o imaginário da escola e eram
reproduzidas, como prescrição, nos textos dos relatórios de inspetores e nos
preceitos legais: a centralidade da criança nas relações de aprendizagem, o
respeito às normas higiênicas na disciplinarização do corpo do aluno e de
seus gestos, a cientificidade da escolarização de saberes e fazeres sociais e a
exaltação do ato de observar, de intuir, na construção do conhecimento do
aluno. (VIDAL, 2011, p. 497).

Embora a Escola Nova seja identificada no Brasil a partir de alguns eventos,
principalmente o inquérito sobre a Escola Nova (1926), a Revista Escola Nova (1930-1931), o
Manifesto dos Pioneiros (1932), podemos pensar em elementos já postos em outros períodos e
depois mais bem estruturados pela organização pedagógica proposta pela Escola Nova. Por
exemplo, a ideia de aproximar a escola da vida dos alunos não foi uma característica
inovadora desse movimento. Segundo Valdemarin (2010), já é possível observar esse aspecto
no século XVII, no tratado de Comenio (1592-1670), Didactica Magna; no século XVIII, na
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obra Emilio, de Rousseau (17712-1778); no século XIX, com as ideias de Pestalozzi (17461827), Froebel (1782-1852) e Herbart (1776-1841), salvaguardando suas devidas diferenças.
Sem dúvida, tais proposições, elaboradas ao longo dos séculos, no tocante à escola, e em fins
do XIX, fortemente refletidas muito em razão da urbanização, das novas relações de trabalho,
da função social da educação e da difusão da escolarização, que contribuíram para que
teóricos como John Dewey (1859-1952) retomassem a aproximação da escolarização à
experiência da criança, um dos elementos de destaque na Escola Nova.
No entanto, podemos afirmar que foi no século XX que tais proposições tomaram
contornos mais bem definidos,

[...] uma vez que sua justificação é elaborada a partir de valores sociais e de
uma teoria sobre o conhecimento humano diferente daquela em vigor no
século XIX. Seu significado torna-se mais radical, pois se configura como
proposta que pretende alterar as bases organizacionais e metodológicas da
escola. (VALDEMARIN, 2010, p. 29).

A efervescência desse movimento de renovação educacional dos anos de 1920
contribuiu para que debates, eventos e atores – em especial, figuras de projeção nacional,
como Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Anísio Teixeira - produções e reformas fossem
elaboradas no Brasil. Nessa corrente, investindo na organização de um sistema de ensino
modelar, o estado de São Paulo atribuiu relevante importância à escola pública como signo de
progresso e de modernidade. Segundo Carvalho (2011, p. 225), “[...] é com a Reforma
Caetano de Campo que se inaugura a lógica que preside a institucionalização do modelo
escolar paulista”. Promovida em 1890 e em vigor durante as duas primeiras décadas
republicanas em São Paulo, essa reforma tinha como elementos principais o Grupo Escolar
como instituição promotora da modernidade pedagógica, um ensino seriado, classes reunidas
num mesmo edifício suntuoso, em que a aprendizagem se centrava na visibilidade e na
imitabilidade das práticas pedagógicas. Ainda segundo Carvalho (2011), alguns ingredientes
essenciais a essa reforma foram os mestres formados em outros países, um moderno material
escolar importado e a criação de bons moldes de ensino.
No início da década de 1920, esse modelo entrou em crise por questões que envolviam
os paradigmas do conhecimento e por razões políticas, sociais e econômicas (CARVALHO,
2011). As principais reformas realizadas no país na década de 1920 foram: em São Paulo,
com Sampaio Dória (1920), no Ceará, com Lourenço Filho (1923), na Bahia (1925), com
Anísio Teixeira, em Minas Gerais (1927), com Francisco Campos e Mário Casasanta, no
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Distrito Federal (1928), com Fernando Azevedo, em Pernambuco (1928), com Carneiro Leão,
e em São Paulo (1930), com Lourenço Filho.
Seguindo as primeiras reformas de fins do período imperial até o término da primeira
república – 1930 - a Parahyba reorganizou o ensino em 1886, 1904, 1917 e 1927. Foi,
certamente, inspirado nos modelos de outros estados que os governos empreenderam
prescrições para o ensino. Falando sobre o modelo instituído em São Paulo, Carvalho (2011,
p. 226) aponta que “viagens de estudos a esse estado e empréstimo de técnicos passam a ser
rotina administrativa na hierarquia das providências com que os responsáveis pela Instrução
Pública dos outros estados tomam iniciativas de remodelação escolar na Primeira República”.
Esse fato pode ser observado também na Parahyba, quando, poucos meses antes de ser
lançada a reforma, Camillo de Hollanda, interessado em como o ensino estava sendo
desenvolvido nos outros estados, fez uma viagem a São Paulo e a Minas Gerais. Em
mensagem presidencial de 1917, ele afirmou:

Instruindo-me, antes do meu govêrno, nos sabios processos administrativos
daquelas duas unidades paradigmas da União, é de vêr que muito pude
alargar o circulo da minha visão, como administrador publico, procurando
trazer para esse Estado as profícuas experiencias que alli se empregam como
exito na totalidade dos serviços publicos, guardando as logicas proporções
que separam as nossas das grandes possibilidades de S. Paulo e Minas
Geraes. (HOLLANDA, 1917, p. 17).

Sobre essa “viagem pedagógica”, o jornal A União aponta que o presidente do estado
“[...] trouxe consigo uma grande copia de matereais escolares, livros didaticos e pedagogicos,
já deixando entrever nessa predilecção por taes offerendas o seu tácito designo de imprimir
um maior impulso á instrucção publica da nossa terra”. (A NOSSA..., 14/06/1917, p. 01).
O jornal adverte que o estado deveria propor um programa de reforma no ensino das
escolas, assim como estava sendo feito em outros países como Suíça e Alemanha, ou como
alguns estados da Federação, como São Paulo, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Segundo o
jornal, para a instrução, são necessários mestres habilitados para a tarefa de ensinar,
orientados pela Pedagogia moderna e por questões que perpassam a educação moral, cívica e
a higiene, por exemplo.

Falta-nos ainda certa unidade no plano de docencia publica [...] Na propria
ministração dos conhecimentos preliminares caberia um curso de licções de
cousas, não só abrangendo certos dominios das sciencias naturaes como
também as zonas limitrophes da educação civica, moral e sentimental. [...] A
didactica e a pedagogia, ampliadas pela actuação da historia natural, da
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physica, da chimica, da hygiene e de psycologia, constituem hoje um dos
estudos mais graves e mais complexos [...]. (A NOSSA..., 14/06/1917, p.
01).

A seguir, analisaremos os principais elementos constitutivos da proposta de 1917,
dialogando com as matérias jornalísticas, as obras e os artigos de personagens inseridos no
debate. Considerando que, na Parayba, a legislação de 1917 não surgiu no vazio, mas foi
resultado de um longo processo43 de debates, prescrições e práticas, acreditamos ser
necessário dialogar também com a regulamentação anterior, isto é, a de 1904, primeira
regulamentação geral no âmbito da instrução pública no estado durante o período republicano,
visando, em certa medida, compreender e situar a contribuição da reforma Camillo de
Hollanda para a educação.

3.2 Estrutura organizativa do ensino: coeducação, ensino noturno, ensino particular,
mobiliário escolar, método de ensino, caixa escolar e agentes escolares

A educação como uma questão política nacional de responsabilidade do Estado foi,
aos poucos, delineando os elementos constitutivos da sua prática de acordo com as demandas
e seus contextos de produção. As leis foram aparatos necessários para normatizar e oficializar
o ensino. Na análise desse processo de lutas e desafios impostos ao campo educacional,
alguns conteúdos são de suma importância para compreender, por exemplo, as mudanças e as
permanências ocorridas na legislação e na prática de ensino. Com o objetivo de analisar
43

O processo de escolarização foi uma das principais questões na afirmação do Estado desde o período imperial,
com a primeira Lei Geral de Ensino datada de 15 de outubro de 1827, ao mandar criar escolas de primeiras letras
em todas as cidades, vilas e lugares mais populosos do Império. Desde estão, esse setor é frequentemente
regulamentado. Em 1834, sete anos depois da primeira Lei, foi instituído o ato adicional. De acordo com
Castanha (2006), esse dispositivo legal desencadeou uma importante discussão sobre centralização e
descentralização no Brasil, especialmente no âmbito educacional. Questões como “Quem teria o poder de
legislar sobre educação? A quem caberia a tarefa de organizar a instrução pública? Ao governo geral ou as
províncias? [...]”. (CASTANHA, 2006, p. 01) levaram intelectuais, políticos e educadores a debaterem sobre tal
medida que, entre outras coisas, instituiu as Assembleias Legislativas provinciais com poder para legislar sobre
diversos setores da administração pública, inclusive a instrução pública primária e secundária. Sobretudo a partir
do ato adicional, as províncias estabeleceram prodigamente leis referentes à instrução pública. Em seguida, temse o regulamento 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854, conhecido como a Reforma Couto Ferraz, que trouxe para
a discussão os temas ligados à instrução em foco na época, como a obrigatoriedade do ensino elementar, a
graduação do ensino, a construção de classes de idades, a educação feminina, multa, deveres dos professores,
meios de disciplinar os alunos, método de ensino, entre outros aspectos. Para findar essa breve retrospectiva das
leis mais gerais no âmbito da instrução no XIX, tem-se o decreto Leôncio de Carvalho em 1879. (ROCHA,
2010).
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alguns aspectos presentes na reforma de 1917, elegemos algumas categorias, a saber:
coeducação, ensino noturno, ensino particular, mobiliário escolar, método de ensino, caixa
escolar e agentes escolares. Faremos isso em constante diálogo com o que havia em termos
normativos na Parahyba relativos a esses elementos.
Para iniciar a discussão, cabe destacar como a legislação previu a organização do
ensino público. De acordo com a lei de 1917, em seus artigos 15 e 16, o ensino primário
público dividia-se em elementar e complementar. O primeiro, ministrado nas escolas isoladas
(rudimentares ou elementares), nas escolas reunidas e nos grupos escolares.
As escolas consideradas rudimentares, destinadas a crianças do sexo masculino ou ao
ensino misto, localizavam-se em centros rurais e teriam que manter 20 alunos frequentando.
Seu objetivo era de ministrar, “[...] de modo sucinto, não só o ensino da leitura, escripta e
calculo, como também os conhecimentos mais necessarios á vida pratica”. (PARAHYBA,
1917, art. 20). Já as elementares seriam criadas em cidades, vilas ou povoados com frequência
mínima de 30 alunos. As escolas elementares, assim como as reunidas e os grupos escolares,
eram classificadas em “a) escolas de primeira categoria, as situadas dentro do perimetro
urbano da capital; b) escolas de segunda categoria, as das cidades; c) escolas de terceira
categoria, as das villas; escolas de quarta categoria, as das povoações”. (PARAHYBA, 1917,
art. 18).
As escolas reunidas deveriam ser criadas sempre que, em uma mesma localidade,
houvesse duas escolas isoladas. Ambas seriam agrupadas num mesmo prédio. Os grupos
escolares, por sua vez, seriam assim criados quando, em uma mesma localidade, houvesse três
escolas e “[...] constituir-se-ão de uma escola mista inicial e duas outras escolas, sendo uma
para cada sexo. Cada escola será subdividida em três classes”. (PARAHYBA, 1917, art. 39 §
1º).
De acordo com o artigo 38 § 1º, os grupos escolares deveriam constituir-se, a priori, de
uma escola mista inicial e outras duas para cada sexo. Esse debate relativo à coeducação do
sexo aparece, em alguns aspectos, na normativa de 1917, quando, por exemplo, no art. 127,
afirma que “não podem ser matriculados: a) as meninas, nas escolas do sexo masculino, e os
meninos maiores de nove anos, nas do sexo feminino; b) os meninos que tiverem completados
12 annos, nas escolas mistas”. (PARAHYBA, 1917, art. 127). Nas escolas complementares,
também havia separação dos sexos, em que “cada escola compreender[ia]á duas secções, uma
para cada sexo; e cada secção dois professores ou professoras adjunctos que forem
necessarios”. (PARAHYBA, 1917, art. 189). Na disposição das disciplinas, também fica
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perceptível essa discussão. O regulamento previa, além das disciplinas comuns a ambos os
sexos, trabalhos de agulha e prendas domésticas, para as meninas, e o ensino de noções
práticas de agricultura, para os meninos, inserindo-os numa formação mais técnica.
Essa discussão relativa ao ensino de meninas e meninos separadamente ou juntos se
apresenta na regulamentação geral da instrução parahybana nos seguintes dispositivos: no
regulamento de 20 de janeiro de 1849, não há menção ao ensino destinado às meninas. Em
várias partes do texto, fica claro que se destinava aos meninos, como, por exemplo, no artigo
9º, que estabelece: “Nenhum menino será admitido nas escolas sem que prove ter tido
bexigas, ou sido vacinado”. (PINHEIRO; CURY, 2004, p. 22).
Em seguida, aparece na resolução s/n, de 31 de março de 1886: “Art. 1º – Nas escolas
do sexo feminino serão admitidos conjuntamente os alunos do sexo masculino que não
houverem exercido a idade de nove anos”. (PINHEIRO; CURY, 2004, p. 60). Posteriormente,
o regulamento nº 36, de 26 de junho de 1886, afirma, no art. 8, que, “para admissão da
matrícula e freqüência das escolas públicas exigese ser livre, maior de 6 e menor de 15 anos,
sendo porém admissíveis nas escolas mistas, alunos do sexo masculino maiores de 10 anos
[...]” e acrescenta, em parágrafo único que “nas escolas do sexo feminino serão admitidos
conjuntamente os alunos do sexo masculino, que não houverem excedido a idade de 9 anos”.
(PINHEIRO; CURY, 2004, p. 63). Na República, o Regulamento de 1904 aponta, no artigo
15 referente à admissão à matrícula, que,

§ 1º nas escolas do sexo feminino, serão admittidos conjunctamente os
alumnos do sexo masculino, que não houverem excedido a idade de 9 annos.
[...]§ 3º Serão admissiveis na secção destinada para as meninas, nas escolas
mixtas, alumnos do sexo masculino menores de 9 annos. (PARAHYBA,
1904, art. 15).

A institucionalização dos Grupos Escolares realizada pela reforma de 1917 foi, sem
dúvida, o seu maior diferencial em relação às anteriores. Ela inaugurou essa nova
organização, que se desenvolveu a partir desse tipo de instituição escolar. De acordo com
Pinheiro (2010, p. 02), no Brasil, os estudos sobre os Grupos Escolares

[...] têm apontado que com o seu surgimento foram elaborados toda uma
hierarquização de saberes e conhecimentos que deveriam ser ensinados em
sala de aula; proporcionou a homogeneização do grupo classe a partir do
grau de desenvolvimento cognitivo dos alunos tomando como referência a
idade biológica; aglutinou professores em um mesmo prédio (espaço)
escolar; necessitou de um novo personagem para exercer a atividade de
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controle, fiscalização e gestão – o diretor escolar, entre tantas outras
tradições que foram inventadas.

Anterior a essa nova forma de pensar o ambiente escolar, e como já dito,
concomitantemente a essa inovação trazida pelos Grupos Escolares, as escolas primárias eram
divididas em classes, segundo a reforma de 1904. De acordo com essa normativa, a instrução
primária dividia-se em quatro classes: “a) De 1ª classe, as escolas da Capital; b) De 2ª classe,
as escolas das outras cidades; c) De 3ª classe, as escolas das villas; d) De 4ª classe, as escolas
das povoações”. (PARAHYBA, 1904, art. 21). Ainda segundo esse decreto, seriam mistas e
ministradas por professoras as cadeiras de 4ª classe; e as cadeiras classificavam-se em
estaduais e municipais - as estaduais eram as de 1º, 2º e 3º classes, e municipais, as de 4ª
classe.
A título de exemplificar a situação do ensino público, devido à organização prevista
pela legislação no estado, durante o governo de Camillo de Hollanda, trazemos, abaixo, um
quadro com dados referentes a esse setor durante os quatro anos de vigência do seu governo.

Quadro II
Escolas primárias criadas entre 1916 e 1920 no estado da Parahyba

Elementares diurnas
Capital

Cidade

Total

Villa

Povoação

42

s.m s.f mistas s.m s.f Mistas s.m s.f mistas s.m s.f mistas
1

1

9

1

4

1

3

2

20

Elementares noturnas
Capital

Cidade

Villa

Povoação

11

s.m s.f mistas s.m s.f Mistas s.m s.f mistas s.m s.f mistas
4

6

1
Rudimentares diurnas

Capital

Cidade

Villa

Povoação

s.m s.f mistas s.m s.f Mistas s.m s.f mistas s.m s.f mistas
8

1

30

39

105

Rudimentares noturnas
Capital

Cidade

Villa

Povoação

3

s.m s.f mistas s.m s.f Mistas s.m s.f mistas s.m s.f mistas
1

2

Total de escolas primárias criadas

95

Fonte: Dados retirados da Exposição apresentada por Camillo de Hollanda a Solon de Lucena em 22
de outubro de 1920

Após a análise do quadro acima, podemos inferir algumas questões. Primeiro, cabe
ressaltar que, embora a reforma de 1917 previsse oficialmente a criação de grupos escolares,
isso não cessou a criação e a manutenção das chamadas escolas isoladas. Essas duas
organizações escolares coexistiram. Dito isso, como se observam nos dados, foram criadas 95
cadeiras de ensino primário no estado, entre elementares e rudimentares, sendo essas diurnas e
noturnas. Observa-se, também, uma considerável quantidade de cadeiras mistas nesse
período, em que ainda não perdurava completamente a coeducação dos sexos.
As escolas elementares diurnas eram maioria - 42 criadas nesse quadriênio. Em
seguida, vieram as escolas rudimentares diurnas, com 39 criadas. No que tange ao ensino
noturno, foram criadas 14 escolas - 11 elementares e três rudimentares. Dessas, oito eram
destinadas ao sexo masculino, e seis, ao sexo feminino.
As escolas chamadas de complementares pelo regulamento de 1917 deveriam ser “[...]
creadas pelo Govêrno nas localidades que offerecerem maior conveniencia para o ensino
publico, e terão por fim completar a instrucção dos alumnos já approvados em exame
primario, habilitando-os para as necessidades da vida pratica”. (PARAHYBA, 1917, art. 187).
Elas também tinham a finalidade de “[...] habilitar candidatos á regencia das escolas
rudimentares e das subvencionadas, de accôrdo com as prescripções anteriores desse
Regulamento”. (PARAHYBA, 1917, art. 187 § Unico). Esse curso duraria dois anos, com as
seguintes matérias a serem ministradas: Língua Portuguesa, Aritmética, Geometria, Desenho,
trabalhos manuais, Agricultura, Pecuária, Geografia e História do Brasil e da Paraíba, noções
de Pedagogia, de Ciências Físicas e Naturais, além de higiene.
O ensino noturno é retratado na reforma de 1917 e tinha a finalidade de “[...] ministrar
os conhecimentos mais necessarios á vida pratica, tendo sempre caracter utilitario”.
(PARAHYBA, 1917, art. 200). Tais aulas funcionariam das 18 às 21 horas e deveriam conter
as mesmas disciplinas do curso diurno, com algumas mudanças propostas no regimento
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interno. Funcionariam nas sedes das escolas diurnas e os professores seriam contratados
independentemente de concurso público: “[...] Na falta de normalistas diplomados, poderão
ser nomeados professores das escolas nocturnas, pessôas idoneas de reconhecida pratica no
magistério”. (PARAHYBA, 1917, art. 203 § Unico.). Ficaria a cargo do estado fornecer livros
e objetos escolares aos alunos pobres. Poderiam fazer a matrícula nas escolas noturnas
quaisquer pessoas acima de seis anos de idade.
Na Parahyba, a reforma de 1917 afirmava que, para o ensino noturno, deveriam ser
criadas cadeiras distintas para ambos os sexos, pois não eram permitidas as escolas mistas.
Todavia, segundo Paiva (2010), a regulamentação, depois das alterações nos anos que se
seguiram, deu abertura para a criação de duas cadeiras mistas noturnas, uma em 1926 –
Aragão Sobrinha, e outra, em 1928.
A menção ao ensino noturno anterior à legislação de 1917 aparece quando afirma que
“Poderá o Presidente do Estado, quando julgar conveniente, crear nessa Capital e nas Cidades
e Villas do Estado, escolas nocturnas. § Unico. Essas escolas serão regidas mediante
gratificação razoavel, por algum dos professores publicos da localidade [...]”. (PARAHYBA,
1904, art. 26).
Na mensagem do presidente de estado Camillo de Hollanda, em 1917, foi exposta uma
pequena parte do relatório do então inspetor do ensino noturno e integrante do grupo que
organizou a reforma de 1917, Celso Affonso Pereira. Nele, esse personagem aponta diversas
questões que envolvem o ensino noturno na capital, como as disciplinas, o horário das aulas e
os professores. Quanto às disciplinas, Celso Affonso expõe que mandou excluir a disciplina
„Trabalhos manuais‟ nas escolas do sexo masculino e incluir duas disciplinas no programa das
escolas noturnas.

[...] attendendo ao programma seguido nas escolas diurnas e obedecendo
mesmo aos comesinhos preceitos pedagogicos, eu me vi forçado a incluir,
dizia eu, noções de geographia e historia do Brasil; pois, nõa posso
comprehender como o regulamento mandando ensinar noções de physica,
chimica e historia natural, tenha olvidado a aprendizagem das duas
disciplinas lembradas. (PEREIRA Apud HOLLANDA, 1917, p. 24).

Quanto ao horário das aulas, Celso Afonso Pereira afirma que procurou fixar um único
horário para as escolas, uma vez que “[...] além de ordenar melhor os trabalhos, acho que se
facilita a fiscalização” (PEREIRA Apud HOLLANDA, 1917, p. 24). Ele fixou três horas de
aulas - das 18:00 às 21:00h, todavia, afirmou: “[...] até agóra não consegui obter em nenhuma
escola exactidão regulamentar, porque os alumnos sempre começam a chegar depois das seis
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e assim a entrada se prolonga por meia hora”. (PEREIRA Apud HOLLANDA, 1917, p. 24).
De fato, as aulas aconteciam em duas horas e meia, distribuídas assim: “[...] 1/2 hora, escripta;
1 hora, leitura; ½ prelecção sobre uma das disciplinas. A meia hora restante é gasta na
chamada correcção da escripta e das contas”. (PEREIRA Apud HOLLANDA, 1917, p. 25).
Sobre o trabalho dos professores, Affonso Celso referiu: “[...] com satisfacção digo
que todos os professores são zelosos e competentes [...] Sempre promptos em satisfazerem o
que a mim me parece mais aproveitavel”. (PEREIRA Apud HOLLANDA, 1917, p. 25).
Observou-se que os jornais, como veículos de opinião pública, fizeram circular os
discursos de diferentes sujeitos, com o objetivo de anunciar44, reivindicar ou denunciar a
instrução pública. Exemplo disso são as reivindicações feitas em prol das aulas noturnas na
Associação dos Empregados do Commercio. Para além das quatorze escolas públicas de
ensino noturno, sete delas foram criadas no governo de Camillo de Hollanda, averiguadas
tanto na documentação oficial quanto no trabalho investigativo de Paiva (2010) sobre a
configuração do ensino noturno na Parahyba, verificamos a realização de aulas noturnas em
Associações. O jornal Diário do Estado fez publicar, em três edições do mês de fevereiro de
1917, a seção Associação dos Empregados no Commercio da Parahyba do Norte – Aulas
Nocturnas I, II e III.
Nessas matérias assinadas por Ildelfonso Bezerra45, provavelmente, o representante
dessa associação, uma vez que essa vinculação não fica evidente nas matérias do jornal, são
reivindicados os meios necessários para que os funcionários do comércio da Parahyba tenham
aulas noturnas. Segundo Idelfonso Bezerra, em novembro de 1916, foi expedido um ofício
solicitando ajuda do presidente do estado, que se comprometera em realizar o auxílio que, até
aquele momento, não havia chegado.

Queremos signnificar que o nosso pedido ao governo é justo, pois trata se
dum auxilio commum, que virá trazer muitos beneficios a uma classe
honesta e grande amiga do nosso progresso. [..] Dahi a grande urgencia da
educação desses espiritos sequiosos de luz, de ensinamentos, de licções; dahi
a nescessidade inadeavel da creação das nossas aulas nocturnas, pois
somente nessas horas de folgares e de descanço é que o humilde caxeiro
44

Como exemplo de matérias que anunciavam sobre instrução, elencamos uma que muito nos chamou à atenção.
A matéria citada aborda a modalidade de cursos por correspondência na Parahyba: “Meio fácil e economico de
aprender-se sem deixar a familia, sem interromper os negócios; - ensino ao alcance de todos, mesmo dos que
residem fora das villas, das povoações. O curso está a cargo de competentes professores e professoras. [...]
Matriculas em qualquer tempo”. (TODOS..., 26/03/1917, p. 02). De acordo com o texto, já funcionavam as aulas
de Português, Francês, Italiano, Aritmética, Álgebra, Geografia, Desenho e Escrituração Mercantil e estavam em
organização as aulas de trabalhos domésticos, confecções, flores, música, ciências naturais, entre outras.
45
Esse sujeito publicou a seguinte obra de literatura paraibana: BEZERRA, Ildefonso. Título: No Setentrião.
Editor: 2 ed. João Pessoa/PB: s. ed., 1935.
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poderá receber as migalhas do ensino que sobram aos de sorte mais risonha.
(BEZERRA, 17/02/1917, p. 01).

Consideramos que tais aulas noturnas começaram a funcionar no mês seguinte, uma
vez que, na edição de 28/03/1917, a matéria “Aulas Nocturnas – Na Associação dos
Empregados no Commercio” - contém alguns elementos sobre como estavam sendo
realizadas as aulas, como o curso, os professores responsáveis e os alunos:

Portugez, dirigido pelo sr. Romualdo Pessôa, nas terças e sextas, das 7 ½ ás
8 ½ horas [...] Francez, dirigido pelo dr. José Fructuoso Dantas Junior [...]
Arithmetica, dirigida pelo professor Coriolano de Medeiros, nas segundas e
quintas. (AULAS..., 28/03/1917, p. 01).

Outro aspecto amplamente debatido desde o século XIX refere-se ao ensino particular
que, na Parahyba, aparece na regulamentação oficial desde o Regulamento de 1849, ao
afirmar: “As aulas públicas dos particulares ficam sujeitas a mesma inspeção, que as aulas
nacionais, ficando inteiramente a autoridade competente, a fechar a escola, ou
estabelecimento”. (PINHEIRO; CURY, 2001, p. 21). No entanto, foi no Regulamento de
1860 “[...] que o ensino/escola particular passou a ser mais controlado pelo poder público,
uma vez que foi destinado um capítulo específico acerca do funcionamento das escolas
particulares”. (PINHEIRO, 2012, p. 59). No Regulamento de 1864, também é destinado um
capítulo, intitulado “Ensino particular e nomeações interinas”, com dois artigos sobre o
assunto, e findando a normatização legal do século XIX, aparece no Regulamento de 1886 no
capítulo “Do Ensino Particular Primário”, contendo oito artigos.
No período republicano, a primeira regulamentação nessa matéria foi em 1904, com o
capítulo “Do Ensino Particular”, composto por sete artigos. Na corrente dessa normatização
do setor particular, também na reforma de 1917, ela está presente no capítulo “Do Ensino
Particular”, com onze artigos. De acordo com o artigo 4º, o ensino particular é permitido
mediante fiscalização do governo no tocante à higiene, à moralidade e à estatística. Podem
fazer parte dele pessoas de qualquer sexo e nacionalidade, com algumas obrigações, expostas
no artigo 10º da reforma de 1917:

1.º Communicar, com antecedencia, ao Director Geral da Instrucção,
tratando-se de estabelecimento a fundar, o dia da instalação, nome, estado e
nacionalidade do responsavel, séde do estabelecimento, sexo a que se
destina, numero de aulas e pessoal docente, com especificação dos nomes e
distribuições das classes;
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2.º Communicar, dentro de trinta dias, qualquer alteração ou mudança por
que passar o estabelecimento;
3.º Remetter, semestralmente, ao Director Geral da Instrucção um boletim
conforme o modelo adoptado nos estabelecimentos publicos, que especialize
a matricula e frequencia dos alumnos;
4.º Ter a escripturação regular de accôrdo com os arts. 184 e 185 alíneas a, c
e d desse Regulamento. (PARAHYBA, 1917, art. 10º).

A legislação de 1917, para além dos requisitos expostos como obrigação para abrir as
escolas particulares, já presentes na legislação anterior, estabeleceu, inovando em relação à de
1904, em seu artigo 11º, a obrigatoriedade dos estabelecimentos particulares em oferecer o
ensino de Língua Portuguesa, de Geografia e História do Brasil e da Paraíba. Além disso,
destacou, como condição para o fechamento dessas escolas, as irregularidades relativas a
estabelecimentos que se caracterizassem como: “a) anti-hygienicos. b) prejudiciaes à ordem
publica e aos bons costumes; c) que tiverem soffrido pena de suspensão e reincidirem na
infracção dos dispositivos regulamentares”. (PARAHYBA, 1917, art. 12º).
O mobiliário e os materiais escolares também sofreram modificações, e “todos os
estabelecimentos de instrucção primaria foram providos do competente material, inclusive
objectos e apparelhos necessários ao ensino intuitivo”. (PARAHYBA, 1917, art. 178). Os
diretores deveriam remeter ao Diretor Geral a lista de utensílios necessários a cada grupo
escolar.
De acordo com o presidente do estado,

com o mobiliario escolar fornecido pela <<Modern Schooll>>, do Rio de
Janeiro, Navarro & C.ª, dessa capital, material pedagogico adquirido na
França, livros escolares edictados (<<Escola Pittoresca>>) e livros
fornecidos pela Casa Andrade, foi despendida a quantia de 182:320 $ 200.
(HOLLANDA, 1920, p. 29).

Percebemos que a reforma de 1917, em seu artigo 178, apontou o método46 de ensino
intuitivo para a realização das aulas. Esse método, “pressupondo um ensino que partisse do
46

A análise dos métodos de ensino constitui-se como questão fundamental no processo de configuração da
escola e ao papel que ela deveria exercer na sociedade. O quê e como se devia ensinar foi, principalmente, no
século XIX, um debate presente, inclusive no âmbito normativo. Na legislação em âmbito nacional, temos as
seguintes prescrições: Lei de 1827 – prevê o método mútuo/ Lancaster ano; Regulamento 1331-A, de 17 de
fevereiro de 1854, a chamada Reforma Couto Ferraz aponta o método simultâneo – que, na Parahyba, aparece no
Regulamento de 20 de janeiro de1849; e o Decreto nº 7.274 de 1879, também chamado de Reforma Leôncio de
Carvalho, previa o método intuitivo para as escolas normais. A partir da documentação do Século XIX coletada e
analisada pelo Grupo de História da Educação do Nordeste Oitocentista – GHENO, na Parahyba, assim como no
Brasil de modo geral, houve a coexistência de metodologias, e foram utilizados os métodos mútuo, simultâneo e
misto (mútuo + simultâneo). (CURY, 2006).

110

concreto para o distante, [...] valorizava a aquisição de conhecimentos pelos sentidos. Era pela
visão, tato, paladar e olfato que a criança seria levada a conhecer o mundo que a cercava”.
(VIDAL, 2011, p. 509). Valdemarin (2006, p. 171) assevera que esse método, também
chamado de Lições de coisas, baseado na educação dos sentidos pelas coisas e pelas
experiências, “[...] pode ser caracterizado como a prática pedagógica que faz uso de objetos
didáticos, conhecidos ou semelhantes àqueles conhecidos pelos alunos, para promover a
aprendizagem.” Cabe destacar que o Regulamento anterior – de 1904, não fez menção ao
método de ensino.
Alcides Bezerra, na obra de cunho filosófico, Ensaios de Critica e Philosophia, aborda
alguns aspectos que se relacionam com a educação, como na seção “A educação dos
sentidos”, em que o autor aborda os sentidos como essenciais ao ser humano: “em toda a serie
biologica são os sentidos que põem o ser vivo em communicação com o ambiente. Através
dessas portas mysteriosas o mundo externo, real, se reflecte no campo da consciencia”.
(BEZERRA, 1919, p. 105).
Alcides Bezerra refere que, desde pequena, a criança deveria educar os sentidos como
um instrumento para o indivíduo não cair no erro. Nessa perspectiva, a escola teria um papel
essencial, preparando-o, inicialmente, a partir dos trabalhos manuais com as operações
construtivas, têxteis e plásticas. Sob seu ponto de vista,

[...] os sentidos bem educados desde a infancia, quer dizer, fortalecidos,
desenvolvidos, apurados pelo exercicio methodico, tornam-se menos sujeitos
ás ciladas mendazes do erro. Mas como educar os sentidos na creança? De
maneira facilima: com os varios trabalhos manuaes, sobre cujo valor
educativo estão accordos unanimamente os pedagogos mais reputados e
illustres. Delles podera o mestre intelligente tirar o melhor partido, os
resultados mais lisongeiros e positivos. Constam os trabalhos manuaes de
variadas operações constructivas, texteis e plasticas. (BEZERRA, 1919, p.
105-106).

Como parte dos materiais necessários para o funcionamento da escola, os livros
didáticos exerceram papel fundamental para dar sustentáculo ao próprio método de ensino,
uma vez que “a estratégia para a disseminação desse método consiste na elaboração de
manual didático [...] amplia-se assim uma área de atuação que resulta na ampliação do
mercado de livros produzidos por professores para uso de professores”. (VALDEMARIN,
2010, p. 21). Eles foram objetos de discussão em algumas matérias dos periódicos analisados,
principalmente caracterizados como dispendiosos para os pais das famílias menos abastadas,
o que dificultava a permanência do aluno na escola.
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E‟, felizmente, promissora, a situação do ensino publico no Estado. As
escolas publicas se multiplicam e um pessoal, mais ou menos apto, está
encarregado de instruir a nova população infantil. [...] Correspondendo aos
esforços do govêrno, se verifica a frequência nas classes, nos cursos,
cerrando-se fileiras em franca hostilidade á ignorancia. Mas o factor
máximo, aquelle de maior expoente nas aulas primarias é fornecido pelas
classes pobres, por quellas que nem o pão quotidiano têm seguro. São filhos
de operarias, de artistas, jornaleiros [...] são seus filhos que alavancam as
matriculas e são esses pequenos que, muitas vezes, abandonam os cursos nos
meros tempos, porque os pais não podem dispôr de quantias sufficientes para
a compra de livros!. E o peór é que vemos o Estado custeando impressões de
livros didáticos, fornecendo aos autores gratuitamente as edições, para serem
os exemplares vendidos a preços elevados. [...] „E preciso que, além da aula
ao alcance de todos, haja tambem livros ao alcance de todos! (LIVROS...,
24/05/1918, p. 02).

De acordo com Paiva; Lima e Pinheiro (2006), a partir da análise das atas publicadas
em A União (1916), os professores primários e secundários da capital reuniram-se para
uniformizar a adoção de livros didáticos. Os livros votados pelos professores foram: Cartilha
das mães (Arnaldo Barreto), Cartilha analytica (Arnaldo Barreto), Através do Brazil (Olavo
Bilac e Manuel Bonfim), Pátria Brazileira (Olavo Bilac e Manuel Bonfim), Arithmetica
intuitiva (Olavo Freire), Livro de leitura (Puiggari Barreto), Lingua materna (Xavier Júnior),
entre outros.
Em cada estabelecimento de ensino, também deveria haver uma biblioteca organizada
em três sessões: “a) Litteratura para meninos; b) Litteratura didactico-pedagogica; c)
Conhecimentos uteis”. (PARAHYBA, 1917, art. 182). O estado deveria oferecer,
obrigatoriamente, para cada escola:

a) Um exemplar de cada livro já adoptado; b) Um exemplar da Constituição
Federal; c) Um exemplar da Constituição do Estado; d) Um exemplar do
Codigo Civil Brazieleiro; e) Um exemplar do Codigo Penal; f) O orgam em
que fôr feita a publicação dos actos officiais; g) Exemplares do Regulamento
da Instrucção Publica e em geral de todas as publicações officiais que
tiverem relação directa com o ensino ou forem de alcance pedagógico; h) A
Revista Pedagogica do Estado; i) Um diccionario portuguez de reconhecido
merecimento. (PARAHYBA, 1917, art. 182).

Também deveria haver, nas localidades onde funcionem escolas, sob a organização
dos inspetores regionais de ensino, conferências públicas com assuntos de interesse da escola
e da família, de forma que promovesse “[...] a collaboração effectiva dos paes na obra da
educação integral da infancia. Essas conferências serão publicadas na Revista Pedagogica
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official”. (PARAHYBA, 1917, art. 248). Cabia aos inspetores de ensino, também, organizar
nas escolas, sempre que possível, caixas escolares.
As caixas escolares aparecem nas prescrições gerais para a instrução do estado a partir
de 1884, no Regulamento n° 30, e em 1886, no Regulamento nº 36. Não tivemos acesso ao de
1884, mas, de acordo com Miranda (2012, p. 60), “o Regulamento de 1886 apenas repetiu o
que já havia sido apontado pelo texto regulador de 1884”. O capítulo XI, denominado “Caixa
Escolar” apresentou sete artigos sobre o tema. O decreto de 1904 não faz menção as caixas
escolares.
As caixas escolares foram regulamentadas pela legislação de 1917, como “[...]
instituições destinadas a animar e a devolver a frequencia nos estabelecimentos de ensino
primario, facultando á infancia desvalida meios para a sua subsistencia e instrucção”.
(PARAHYBA, 1917, art. 262). Também foi regulamentada pelo decreto n. 1.015, de 24 de
abril de 1919. Pouco depois desse decreto, foi inaugurada a primeira caixa escolar,
denominada de Arruda Câmara, em 6 de maio de 1919.
Para Camillo de Hollanda, “no vasto mechanismo do ensino publico, cada vez mais
complexo, visando sempre armar o homem para a vida, as caixas escolares têm a si reservado
um papel proeminente, dado o grande auxilio directo com que assistem á infancia desvalida”.
(HOLLANDA, 1920, p. 07). Elas funcionariam com os recursos de

a) joias e subvenções pagas pelos socios; b) productos de subscripções e
festas de iniciativa particular; c) donativos espontaneos e legados; d)
gratificações que os funccionarios do ensino licenciados ou faltosos
perderem; e) as multas em que incorrerem esses funccionarios; f) as verbas
votadas no orçamento do Estado ou das municipalidades; g) as demais
rendas especificadas na legislação estadual vigente e futura. (PARAHYBA,
1917, art.262).

As caixas escolares tinham como sócios seus fundadores, beneméritos e contribuintes
e eram administradas por um presidente, um tesoureiro, um secretário (esse era sempre o
professor da escola ou diretor do grupo escolar) e três fiscais. Elas eram organizadas para
arrecadar fundos em prol do

a) fornecimento de alimentação aos alumnos indigentes; b) idem de
vestuario e calçado aos mesmos; c) assistencia medica e fornecimento de
papel, pennas e livros aos referidos alumnos; d) acquisição de livros, estojos,
medalhas, brinquedos, etc, para serem distribuidos como premios aos que
forem mais assiduos e mais bem comportados dentre esses alumnos.
(PARAHYBA, 1917, art. 269).
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Nas escolas isoladas, a figura do professor era responsável pela maioria das funções
necessárias ao funcionamento das aulas. Com as novas demandas e a consequente
organização da estrutura administrativa, advindas da implantação dos grupos escolares,
tornaram-se essenciais novos atores para a instituição escolar, eram eles, o diretor47, o porteiro
e o servente. De acordo com Paiva, Lima e Pinheiro (2006, p. 5775),

Surgem nesse processo novos atores sociais e educacionais que terminou por
gerar uma nova distribuição do poder no âmbito educacional e porque não
escolar. Cada um deles com atribuições específicas que resultou em uma
maior organização da escola, hierarquizando-a. O cargo de diretor, por
exemplo, foi criado nos grupos escolares, assumindo importante papel na
estrutura hierárquico-burocrática e pedagógica na escola.

Ao diretor eram confiadas doze atribuições:

1.º - Fiscalizar e dirigir techinicamente o ensino de accôrdo com os
programmas officiaes e as disposições legaes e regulamentares;
2.º - Conceder as matriculas e classificar os alumnos nas diferentes escolas;
3.º - Distribuir os alunos nas diferentes classes sob o ponto de vista
pedológico;
4.º - Fiscalizar a frequencia dos professores e adjunctos, encerrando
diariamente o ponto e annotando as faltas dadas;
5.º - Justificar até 3 faltas em cada mez aos professores adjunctos;
6.º - Organizar mensalmente as folhas de pagamento, enumerando e
qualificando as faltas e remetter aquellas ao Director Geral da Instrucção,
depois de visadas pelo Inspector Escolar;
7.º - Communicar á mesma autoridade a posse, exercício, inicio e fim das
licenças dos professores e mais empregados;
8.º - Encaminhar ao Director Geral da Instrucção Publica, devidamente
informadas, as petições, dos mesmos funccionários para terem o conveniente
destino;
9.º - Applicar as penas disciplinares de accôrdo com as leis e regulamentos;
10.º - Representar officialmente o grupo sempre que isto fôr mistér;
11.º - Remetter os boletins e mappas ao Director Geral da Instrucção Publica
e apresentar-lhe um relatorio annual;
12.º - Receber mensal e adiantadamente a verba destinada ao expediente do
grupo, applicando os saldos existentes na compra de livros para a
bibliotheca, e prestar as contas devidas ao Director Geral da Instrucção
Publica . (PARAHYBA, 1917, art. 46).

47

Há um importante estudo sobre a figura dos diretores no contexto dos grupos escolares, ao qual, infelizmente,
não tivemos acesso. Consultar: MENEZES, João Gualberto de Carvalho. Direção de grupos escolares: análise
de atividades de diretores. São Paulo: Centro Regional de Pesquisas Educacionais, 1972.
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Em geral, esse sujeito era responsável pela fiscalização das atividades no âmbito da
instituição, pelo controle dos professores, além de zelar pela ordem e pela disciplina dos
alunos. Vidal (2011, p. 499) assevera que “a reunião das escolas isoladas em grupos permitia,
por um lado, um maior controle do trabalho docente, pela introdução da figura do diretor”. No
estado de São Paulo, ficou normatizada pelo decreto 248, de 16 de julho de 1894, a
institucionalização dos grupos escolares. Nessa legislação, ficou previsto também o cargo de
diretor como sendo um professor normalista nomeado pelo governo. Silva (2011, p. 217-218)
ressaltou que surgiu

A necessidade de uma figura que garanta as reformas e represente o estado
se materializa no cargo de diretor. É necessária uma figura de autoridade que
garanta a implementação da política educacional estabelecida pelo governo e
que garanta a unicidade dos processos educacionais, limitando a atuação dos
professores e cerceando sua autonomia.

Foi só em 1933, a partir do decreto 5884 de 21 de abril de 1933, que foi exigido o
concurso de provas e títulos para ocupar o cargo de diretor de grupo escolar no estado de São
Paulo. Todavia, ainda perdurou o jogo político local, que favorecia nomeações por meio de
pessoas influentes na cena pública. (SILVA, 2011).
Na Parahyba, os diretores também eram nomeados pelo governo e, em geral,
figuravam entre sujeitos que eram professores e políticos. Cabe destacar, também, que os
nomes dessas instituições eram homenagens a personagens públicas vinculadas à política e
educadores da época. Podemos identificar os primeiros diretores dos seguintes grupos
escolares: Grupo Escolar Thomas Mindello (1916) – Alcides Bezerra; Grupo Escolar Epitácio
Pessoa (1918) – Sisenando Costa; Grupo Escolar Solon de Lucena (1924) – Mário Gomes de
Souza.
Outro agente importante da nova organização do ensino era o porteiro, que era
nomeado pelo Presidente de estado, por meio de uma proposta do diretor do grupo escolar que
quisesse colocá-lo no quadro de funcionários. Suas funções eram de:

1º - abrir diariamente as portas do edifício antes da hora designada para
inicio dos trabalhos lectivos e fechal-as após o encerramento;
2º - cumprir fielmente o que lhe fôr recommendado pelo director;
3º - responder pelo asseio do estabelecimento e pela guarda e conservação do
mobiliário escolar;
4º - receber e expedir toda correspondencia official. (PARAHYBA, 1917,
art. 49).
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A figura do servente também aparece no decreto, nos artigos 50 e 51. Ele deveria ser
contratado com a aprovação do diretor geral do grupo escolar que desejasse seus serviços.
Homem ou mulher, o servente tinha como função “[...] conservar o edificio em completo
anseio, atendendo ás ordens do diretor e porteiro e ás recommendações dos professores”.
(PARAHYBA, 1917, art. 51).

3.2.1 Higiene e Educação

A questão médico-higienista perpassa as discussões do período estudado nesta
dissertação, presente, especialmente, nos periódicos e na legislação. Seja como matéria
informativa, anúncios, denúncia48 ou normas de conduta, a temática é inerente às discussões
do momento histórico ora explorado. Para compreender as principais discussões sobre o tema,
destacamos os trabalhos de Buriti et al (2012), Carvalho (2003), Gondra (1998; 2004; 2011),
Mariano (2012), Soares Júnior (2011) e Stephanou (2000; 2010). Essas leituras nos
permitiram situar o debate público em torno dessa matriz investigativa e cruzar as
informações com as fontes de que dispúnhamos.
De acordo com as pesquisas de José Gonçalves Gondra, a educação escolar, como
inerente ao auspicioso projeto de constituição do Estado Nacional independente, fazia parte de
um amplo movimento médico-higienista que, baseado no discurso de erradicar a ignorância,
modelar os corpos, civilizar as pessoas e formar um país ordeiro, reorganizava o urbano. O
discurso médico e a educação escolar estiveram intimamente ligados às ideias iluministas do
século XIX que, entre outras questões, viam a desordem e a barbárie como inimigos da nova
sociedade que se almejava (GONDRA, 2011).

48

Nos jornais do período, foram encontradas algumas denúncias em relação à higiene da capital do Estado. No
jornal Diário do Estado, havia uma seção regular chamada de “Com a Hygiene”, em que as denúncias eram
feitas. Como exemplo, citamos uma denúncia publicada nesse periódico: “Não é sem tempo, o que fazemos hoje
dessas colunas o mais justo apelo a mui zelosa repartição de hygiene dessa cidade, pedindo suas vistas para o
modo porque é feita a limpeza de todos os dias em o mercado Beaurepaire Rompem, á Rua da Republica. Pois a
verdade é que ella é feita pela maneira menos crapulosa que se pode imaginar, a ponto de pôr em risco a saúde
de quantos fazem alli o comercio de certos gêneros alimentícios”. (COM A HYGIENE, 28/ 04/1918, p. 02).
Também é possível verificar nos jornais uma gama de matérias informativas sobre a hygiene da cidade, como a
intitulada A hygiene urbana (19/ 05/ 1918, p. 01): “Os delegados de hygiene do Estado estiveram, por toda a
semana finda, numa insólita atividade. Foram feitas, durante esses últimos dias, para mais de cem visitas
domiciliarias. „E muito louvável esse empenho da parte daqueles que têm a incumbência de velar pela saúde
publica [...]”.
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Nessa perspectiva, Mariano (2012, p. 249-150) afirma que, no século XIX, teve início
“uma “missão higienista” que, falando em nome do progresso e da civilidade, passou a
organizar propostas de conformação da sociedade. A Ciência Médica apresentou-se, nesse
processo, como um caminho ao almejado projeto civilizatório [...]”.
Em âmbito nacional, como referem Buriti et al (2012), foi a partir da criação do
Departamento Nacional de Saúde Pública (DNSP), em 1919, no governo de Epitácio Pessoa,
que se intensificaram o interesse e as iniciativas em prol desse elemento sinônimo de
progresso e modernidade. Já é possível identificar em 1849, no regulamento de 20 de janeiro
desse ano, alguns preceitos médico-higienistas na legislação do estado da Parahyba
(MARIANO, 2012). Seguindo a organização da normativa legal referente ao tema, foi
regularizado, por meio do decreto n. 53, de 30 de março de 1895, o serviço de higiene pública
do estado. Em 1911, foi criada a diretoria geral de higiene, no governo de João Lopes
Machado, por meio do decreto n. 494, de 8 de junho de 1911. A cargo dessa diretoria, foi
criado, em 27 de junho de 1913, no governo de João Pereira de Castro Pinto, o Instituto
Vaccinogenico Estadoal, composto pelos departamentos de laboratório, vacinações e estábulo.
Como é possível observar, esse aparato pensado no século XIX entra nas primeiras
décadas do século XX, o que corrobora os parâmetros necessários, por exemplo, para a
construção das edificações escolares, tendo os grupos escolares como um modelo a ser
seguido. Discutiam-se aspectos como:

[...] localização dos edifícios escolares, da necessidade de uma edificação
própria e apropriada para funcionar como escola, do ingresso dos alunos, do
tempo e dos saberes escolares, da alimentação, do sono, do banho, das
roupas, dos recreios, da ginástica, das percepções, da inteligência, da moral
e, inclusive, das excreções corporais. (GONDRA, 2011, p. 527).

Na corrente desse debate entre cidade e escola, saúde e educação, o sanitarismo esteve
presente como elemento fundante da sociedade que se almejava formar. Via Estado, as
políticas públicas foram pensadas também com base nesse viés.

No Brasil, os estudos históricos que abordam a questão da relação entre a
saúde e a educação, no contexto dos séculos XIX e XX, revelam que o
discurso médico em torno da higiene, como medida necessária à prevenção
das doenças, é compartilhado por outros intelectuais do período e se
constituiu nos fundamentos científicos de justificação de inúmeras políticas
públicas de caráter social, como o saneamento das cidades, as campanhas de
vacinação em massa, a educação sanitária e o controle da ordem social.
(BARRETO, 2008, p. 2-3).
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Em mensagem oficial, Camillo de Hollanda aborda esse aspecto tão importante em seu
governo, afirmando que algumas causas da mortalidade do estado estavam condicionadas aos
“[...] defeitos architectonicos dos nossos domicilios, na ignorância hygienica do povo e,
especialmente, na falta de uma rêde de exgottos indispensável ao asseio da cidade e da mesma
população”. (HOLLANDA, 1917, p. 10).
Ainda destacando a questão do saneamento como essencial para a saúde física da
população, o presidente acrescenta que, “sem exgottos, não é possivel a hygiene publica de
cidade alguma e, particularmente a da Parahyba do Norte, onde certas condições mesologicas,
entranhadas no costume do povo e acrescidas pelos defeitos da construção predial [...]”.
(HOLLANDA, 1917, p. 10-11) são fatores que contribuem para a aparição de doenças.
Na mesma mensagem oficial, Camillo de Hollanda cita o caso da greve dos operários
da indústria do cigarro49 que, segundo ele, foi a primeira movimentação grevista ocorrida no
estado. Findado o movimento, o Presidente do estado visitou as fábricas de cigarro da Capital
e constatou mínimas condições de higiene, situação que ameaçava não só os trabalhadores,
mas também a saúde pública como um todo. Diante do cenário, ele tomou duas medidas: “[...]
fiz retirar daquelle mestér intoxicante os proletarios menores e emprasei os proprietarios a
reformar os seus estabelecimentos na conformidade das prescripções hygienicas expedidas”.
(HOLLANDA, 1917, p. 13).
De acordo com Soares Júnior (2011), um novo modelo médico-sanitarista começou a
ser introduzido em âmbito nacional, por meio da reforma sanitária, entre os anos de 1917 e
1918. A preocupação tanto era com o espaço urbano quanto com o rural, com as indústrias, as
instituições e as fazendas. O aparato legislativo foi revisto e ampliado no tocante ao
saneamento, à habitação, à vacinação e à fiscalização. Na corrente desse movimento de
renovação, várias transformações urbanísticas foram realizadas: calçamento, iluminação,
reformas, opções de lazer, novas avenidas, construção de prédios – mudanças atreladas à ideia
de civilizar e de modernizar a cidade. Para além do embelezamento, a preocupação era de
introduzir novos hábitos e costumes, afinal, “[...] muito mais do que disciplinar as ruas, era

49

Durante o seu governo, a fábrica de cigarros Ferreira & Cia fez circular os ccigarros Camillo de Hollanda, em
homenagem ao Presidente do Estado (A NOTÍCIA, 1916). Para além da função de identificar o produto, os
rótulos estavam atrelados à ideia que se queria inculcar no imaginário das pessoas. Possivelmente, nesse caso, a
propaganda política de Hollanda e do partido. Cabe destacar, também, como parte das estratégias do governo, o
recurso usado por ele como slogan não comercial. As frases ou lemas de fácil memorização, frequentemente
usadas em contexto políticos para definir uma administração de governo/ partido político, tem propósitos bem
definidos. O de Hollanda aparece em todos os documentos oficiais e denominava-se “Saúde e Fraternidade”. O
tema do seu governo, certamente, estava atrelado a sua formação como médico e ao movimento que ficava cada
vez mais forte em prol da saúde e higiene.
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necessário disciplinar os corpos causadores do aroma fétido que invadiam as ruas”. (SOARES
JUNIOR, 2011, p.27).

Com efeito, o Estado associado ao discurso médico-higienista, apropriou-se,
no início de nosso século XX, do âmbito educacional e das práticas
pedagógicas encarnadas no cotidiano escolar, com o objetivo de viabilizar o
seu projeto mais amplo de realização do progresso e da modernização
nacional
a
partir
da
medicalização
dos
espaços
e
da
higienização/disciplina/controle dos corpos. (BURITI et al, 2012, p. 08).

Camillo de Hollanda, Presidente do estado da Parahyba na época, em consonância
com o plano do discurso sobre o debate instituído em relação ao tema, observa, em mensagem
oficial, que “o papel que a hygiene publica hoje desempenha nas cidades organizadas só pode
ter parallelo com o que está reservado á instrucção primaria. Como essa, ella é um ponto de
partida para a educação. Sem hygiene não ha edificação social possivel”. (HOLLANDA,
1918, p. 20).
No entanto, Celso Affonso Pereira, um dos sujeitos da comissão encarregada de
formular as bases da reforma de 1917 na Parahyba, coloca o discurso higienista em segundo
plano, ou ainda, como uma questão de natureza secundária, em artigo no Boletim da
Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba (1919), intitulado A instrucção primaria em
confronto com os outros problemas nacionais. Ele afirma que, durante muitos anos, os
intelectuais preocuparam-se em combater o analfabetismo, e agora, os seus olhares estavam
voltados apenas para o saneamento. Ele menciona este último como importante, mas, antes
dele, deveria haver uma boa instrução primária para o povo, porquanto, sem ela, não se
poderia ensinar qualquer regra de saneamento e profilaxia.

Pensadores e philosophos, méros literatos [...] homens da politica e homens
da imprensa batalhavam fervorosamente pela desanalphabetização do Brasil.
Agora, houve de mudar o assumpto e todos se esforçam pelo saneamento dos
campos. Passou esse a ser o magno problema... Que o chamem de problema
vital, concordo, que o considerem de maior de todos, nego. Vital, porque
implica a saúde de toda uma população que se vae tornando hebetada e
desvalorizada pelas endemias que a perseguem; maior, não, porque,
envolvendo-o, ha um outro que o abrange e concorre para a sua solução – é o
problema da educação nacional pelo combate ao analphabetismo.
(PEREIRA, 1919, p. 06).

Ao questionar que, “[...] sem ter frequentado a escola, sem estar com a intelligencia
um tanto ou quanto esclarecida, sem habitos de disciplina, como comprehenderá um pôvo as
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regras de hygiene e prophylaxia?”. (PEREIRA, 1919, p. 07), o autor argumenta que se devia
dar atenção à instrução primária de boa qualidade antes de pensar em uma educação política e
em saneamento. A escola tomada como heroica, como produtora do milagre na sociedade, é o
que deveria estar sob os olhares dos intelectuais, pois é ela que “aplaina e prepara o terreno
para receber a legião dos saneadores”. (PEREIRA, 1919, p. 07).
Pouco mais de um ano antes desse discurso, a legislação educacional do estado da
Parahyba se adequava às novas ideias e unia as questões sanitárias com a instrução primária.
Uma das medidas, sem dúvida, foi a regulamentação do serviço de higiene escolar nos grupos
escolares. Para Paiva, Lima e Pinheiro (2006, p. 6),

[...] a regulamentação do serviço de higiene escolar mereceu especial
cuidado da comissão encarregada de reformar a instrução pública, uma vez
que, faria parte das obrigações do corpo de médicos escolares a vigilância
higiênica das escolas e do seu material, para combater as moléstias
transmissíveis e evitáveis. Além disso, caberia aos médicos realizar as
inspeções medicas dos alunos e do pessoal docente, enviando as informações
detectadas nas vistorias para a Direção Sanitária do estado.

Em edição do jornal A União, de 24 de agosto de 1917, pouco antes do lançamento
oficial da reforma, a matéria denominada “Higyene Escolar” trazia importantes discussões
sobre o que se pensava na época sobre o assunto e observara que a higiene escolar recebeu
atenção na reforma que estava sendo elaborada. O jornal, então, expressou:

Farão parte das obrigações do corpo de medicos escolares a vigilancia
hygienica das escolas e do seu material, a prophylaxia das molestias
transmissiveis e evitaveis, a inspecção medica dos alumnos e do pessoal
docente, a educação sanitaria daquelles, a direcção e fiscalização da
educação physica escolar. Para constatação da normalidade de crescimento
dos alumnos e suas demais funcções, fôram estatuidas as cadernetas
biologicas usadas na Alemanha, na França, na Italia, Estados Unidos e
Japão. Segundo a reforma, o estado mandará aviar as receitas passadas pelos
medicos escolares aos alumnos reconhecidos pobres. (HIGYENE...,
24/08/1917, p. 01).

Ainda de acordo com a matéria publicada, a higiene no âmbito escolar é importante
porque “as creanças, sobretudo na edade escolar, soffrem a aggravação das taras hereditarias,
além de adquirirem defeitos se não fôrem cuidadosamente vigiadas. E devendo ser uma das
preoccupações do Estado o aperfeiçoamento da raça, assume um papel importantissimo [...]”.
(HIGYENE..., 24/08/1917, p. 01).
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A ideia na época era a de que, conhecendo os problemas biológicos e/ou psíquicos dos
alunos, poderia resolvê-los ao invés de puni-los. Que o que aparentemente poderia ser
denominado de preguiça, na verdade, seria um problema de ordem biológica que afetava o
desempenho da criança na escola. Segundo a matéria do jornal acima já citado,

O ideal seria que todo professor fosse ao mesmo tempo um medico. Sempre
atraz do problema pedagogico, escondem-se, como disse Buisson, outros
problemas de temperamento, de hereditariedade, de desenvolvimento
physiologico, e muitas vêses e mais do que se suppõe, de pathologia nervosa.
(HIGYENE..., 24/08/1917, p. 01).

Nesse sentido, a inspeção escolar, no que tange à higiene, seria um serviço que
[...] se impõe pela necessidade que tem o mestre moderno de conhecer o
organismo do alumno da maneira mais scientifica e completa, afim de
modificar os methodos e processos de ensino, corrigir defeitos, e mesmo
relevar certas faltas, dantes rigorosamente punidas e hoje interpretadas como
manifestações de certos estados bio-psychicos. (HIGYENE..., 24/08/1917, p.
01).

O jornal cita, ainda, os exemplos de países como Bélgica, Inglaterra, Estados Unidos,
Japão, entre outros, que, como a França, em 1879, adotaram o serviço de inspeção médica
escolar. A Parahyba iria agora “[...] integrar-se nesse movimento humanitário e civilizador,
desvelando-se pela saúde de sua população escolar e futuro de seu povo”. (HIGYENE...,
24/08/1917, p. 01).
As finalidades da educação também eram claras na letra normativa e imbricadas ao
discurso higienista, quando afirmava, em seu 1º artigo, que “o ensino primario official é leigo
e gratuito e tem por fim promover a educação physica, intellectual e moral de ambos os
sexos”. (PARAHYBA, 1917). A primeira, desenvolvida por meio da ginástica escolar e
exercícios espontâneos; a segunda, de forma intuitiva e prática, e a terceira, pautada nos bons
exemplos, inclusive dos professores, de acordo com a orientação da época.
As finalidades da educação, bem como toda a normatização que segue nos capítulos
seguintes da legislação de 1917, estavam em consonância com os quatro pressupostos que
orientavam o ensino de higiene das escolas nas primeiras décadas do século XX, destacados
por Stephanou (2010, p. 01). Eram eles:

1) sensibilizar pela adesão; 2) ter início na infância para a formação de
hábitos que tornariam possível constituir na criança uma segunda natureza;

121

3) constituir-se como instrução essencialmente prática; 3) assentar-se na
pedagogia do exemplo, como forma de instigar a imitação de maneiras
salutares.

A preocupação exposta na reforma da instrução primária da Parahyba, dada pela
educação physica, intellectual e moral, intimamente imbricadas, também estava em
consonância com o exposto por Stephanou (2010, p. 06) sobre os aspectos que se sobressaíam
no ensino da higiene:

O ensino da Higiene proposto por médicos abrangia múltiplos aspectos,
sobressaindo-se a educação física, a educação sexual, o ensino de uma
higiene dietética e a educação moral e mental. Indiscutivelmente, tanto a
educação física quanto a educação mental concentraram as preocupações
médicas. A educação mental, impulsionada pela crescente consolidação da
Psicologia e da Psiquiatria, e a educação física, incentivada pelo
desenvolvimento da Fisiologia, da Eugenia e de outras disciplinas que se
debruçaram sobre o corpo com o intuito de moldá-lo, treiná-lo, mas também
extrair-lhe o máximo de energias e utilidade.

Como parte do projeto de educação para o povo, a educação physica foi tratada, em A
União, como um discurso da época que traria benefícios para a mente e o corpo,
principalmente no que tangia à conduta moral dos indivíduos. Além disso, relacionava-se à
saúde e à beleza. Por tantos benefícios, deveria também ser inserida nas escolas.

Não ha paiz civilizado no mundo que descure tanto a educação physica do
seu povo como o nosso. E‟ de lamentar que assim aconteça. Todos sabem a
poderosa influencia que tem a educação physica sobre a cultura intellectual,
a conducta, e o harmonioso desenvolvimento do organismo e da
personalidade. [...] A educação dos sentidos se faz principalmente pela
gymnastica e pelos trabalhos manuaes. Esses trabalhos deveriam constituir
objecto de lições diárias tão formidavel é a sua importancia sobre o
desenvolvimento da motilidade e concumitantemente da intelligencia, dos
hábitos de attenção e de ordem. Não devemos esquecer ainda o lado moral e
economico que ciles implicam. [...] A belleza e a saúde são, por fim, os
outros alvos visados pela educação physica, não só no interesse do
individuo, como também no interesse da raça e da especie. Grande e nobre
fim esse de argumentar no mundo o patrimonio esthetico e da sáude.
(EDUCAÇÃO..., 21/09/1917, p. 01).

Gondra (2011, p. 534) enuncia que
a questão do corpo, do movimento, dos exercícios ou da ginástica é uma
preocupação que ocupa lugar privilegiado na agenda médica fazendo com
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que, ao tratar da educação escolar, também inclua esse tema como um dos
aspectos a ser observado no rol de recomendações por eles estabelecidas, de
modo a produzir um colégio, alunos, alunas, professores e mestras
higienizados.

Como elemento integrante da educação physica, a ginástica foi tema de uma matéria
do intelectual Carlos Dias Fernandes, no jornal A União, intitulada “A gymnastica”. Nesse
texto, ele aponta que, assim como os sistemas de ensino de países como a Inglaterra, a Suécia,
a Alemanha, entre outros, e seguindo os preceitos da pedagogia moderna, a ginástica deve ser
utilizada nas escolas, uma vez que auxilia nos aspectos moral, intelectual e físico.

Não é, entretanto, como simples factor da energia muscular que a
gymnastica se aconselha; mas também como regimen therapeutico e
hygienico intrinsecamente vinculado á conservação da existencia. [...]
Excitando a regularidade das reacções organicas, apressando as eliminações,
ella dispõe o corpo para o trabalho e permitte encontrar no repoiso uma
doçura reparadora [...] Não ha belleza physica, nem energia psychica, nem
robustez moral sem esse estado perfeito de equilibrio organico, que se chama
saúde. Essa, se não é creada, é pelo menos mantida e quasi sempre
augmentada pela gymnastica funcional. (DIAS FERNANDES, 09/07/1916,
p. 01).

O professor, diretor da instrução no estado e um dos sujeitos que elaborou a normativa
que reformou a instrução paraibana em 1917, José Francisco de Moura, descreveu, em seu
relatório citado por Camillo de Hollanda, em 1917, que é ineficiente a prática de educação
física nas escolas, em certa medida, porque faltava espaço apropriado para tal, algo que seria
em parte solucionado pelos grupos escolares.

Póde dizer-se que nas nossas escolas primarias a educação physica está fora
do programma de ensino. Destinada a desenvolver gradual e
harmonicamente o organismo, ao qual communica atividade e vigor, o seu
methodo na escola não vai além da gymnastica sueca, compreendendo
exercícios dos membros superiores, do pescoço e do tronco, principios de
formatura, marchas e evoluções militares. Quando o edificio escolar dispõe
de uma area sufficiente, arborizada ou ajardinada, usa-se o que os
pedagogistas chamam de gymnastica natural, para a qual são aproveitados os
jogos e os exercicios habiruaes das creanças durante o recreio (MOURA,
Apud HOLLANDA, 1917, p. 22).

Uma característica presente no jornal pesquisado neste estudo, A União, é a presença
de matérias publicadas em outros jornais. A circulação de ideias entre os periódicos deixava o
leitor paraibano informado das notícias de outros estados e países, tanto por meio de

123
divulgação de obras literárias e sobre política quanto sobre educação – temas recorrentes
nesse periódico na época.
Nas edições a que tivemos acesso, aparecem, em especial, os textos vinculados a
jornais do Rio de Janeiro, capital do país na época. Em 3 de abril de 1917, A União
apresentava aos leitores a matéria “Educação physica”, em que trazia a carta que Coêlho
Netto escreveu aos colaboradores do Jornal do Commercio em prol da educação physica nas
escolas. O jornal carioca, em 6 de março de 1917, apresenta o texto na íntegra. Remetendo ao
modo como educou seus filhos, Coêlho Netto afirma que eles cresceram praticando
exercícios, e isso ajudou, consideravelmente, em seus desenvolvimentos. Afirma que deve o
jornal continuar

[...] chamando a mocidade ás escolas de energia e, ainda que os tangos
cessem por falta de pares, a Patria ganhará homens, e será bom para todos,
como tem sido para os meus filhos e também para mim que os vejo como
devem ser homens – viris de corpo e d‟alma. [...]. (EDUCAÇÃO...,
03/04/1917, p. 01).

Outro elemento importante a ser destacado na análise da normativa de 1917, no
tocante à higiene, refere-se aos requisitos para a matrícula escolar, que era aceita para o
ensino primário de crianças com idades entre seis e quinze anos. Era gratuita e facultada a
ambos os sexos. Um dos requisitos para o pedido de matrícula era o “1.º attestado de vaccina
do candidato e de não soffer moléstia infecto-contagiosa”. (art. 126), assim como um dos
impedimentos para os que sofressem “moléstia contagiosa ou repugnante, e os anormaes,
como taes, julgados inaptos para o ensino por inspecção medica”. (PARAHYBA, 1917,
art.127). No entanto, a matrícula dos que ainda não foram vacinados foi aceita mediante a
permissão dos responsáveis para que o aluno fosse vacinado por médicos e escolares.
No decreto anterior que reformou a instrução, não há referência à inspeção médica
feita aos alunos e a médicos escolares, mas percebemos que a normativa estava dentro do
ideário higienista, quando afirma que, para a realização da matrícula, um dos requisitos era o
“[...] attestado de vaccina e de não soffrer molestia infecto contagiosa” (PARAHYBA, 1904,
art. 15). A reforma também determina que, para a admissão de professores, seria necessário
“3º - Não ter moléstia infecto-contagiosa ou defeito physico que os impossibilite para as
funcções do magistério, mediante attestado medico”. (PARAHYBA, 1904, p. art. 18). Ainda
nessa perspectiva, essa legislação destaca que as cadeiras que fossem criadas pelos municípios
ficariam “[...] sujeitas á inspecção official, no que concerne à moralidade, hygiene e estatistica
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[...]”. (PARAHYBA, 1904, p. art. 27 § único), e que os professores das respectivas cadeiras
teriam a obrigação de “conservar a casa da escola sempre limpa e asseiada e provel-a [...]”.
(PARAHYBA, 1904. art. 32).
Esses requisitos para matrícula também se estendiam aos jardins de infância que, no
capítulo X da legislação de 1917, eram descritos como locais “[...] destinados á educação dos
sentidos de creanças de ambos os sexos, segundo os processos mais adiantados”.
(PARAHYBA, 1917, art. 192). Seguindo a matriz higienista do regulamento, seriam
requisitos para a matrícula, além de terem idades entre três e seis anos, deveriam ser “[...]
vaccinadas e não soffrerem molestia infecto-contagiosa”. (PARAHYBA, 1917, art. 194).
Haveria três classes, divididas de acordo com o nível de desenvolvimento dos alunos que,
diariamente, ficariam das 9 às 14 h, com os intervalos necessários nesse período de tempo.
Os jardins de infância, embora descritos na reforma de 1917, só foram oficialmente
criados em 1934, como consequência das discussões que se seguiram, inclusive pelos
reformadores50 de 1917 na Parahyba. O primeiro jardim de infância oficial do estado foi
instalado no Grupo Escolar Dr. Thomas Mindello. Pouco depois, ainda no mesmo ano, foi
inaugurado outro jardim de infância anexo ao Grupo Escolar Izabel Maria das Neves, uma
instituição cuja construção foi iniciada em 1919, ainda no governo de Camillo de Hollanda,
mas que só foi inaugurada em fevereiro de 1921.
Apesar de ter sido criado oficialmente como uma instituição pública em 1934, de
acordo com Lima (2010, p. 156), “[...] temos registro da existência de um Jardim de Infância
particular, que funcionou no prédio da Ordem dos Advogados, e que ficou sob os cuidados
das Professoras Alice de Azevêdo Monteiro e Nayde Martins Ribeiro”. A autora faz essa
afirmação com base nas evidências encontradas na coluna de anúncios do Jornal A União.
A questão higienista também se faz presente na legislação, quando trata da inspeção
sanitária escolar, título da seção V, do capítulo XII do regulamento, e tem as seguintes
finalidades:

a) A vigilancia hygienica das escolas e do seu material, principalmente sob o
ponto de vista orthopedico;
b) A inspecção medica dos alumnos e do pessoal;
c) A prophylaxia das molestias transmissiveis e evitaveis;
d) Instruir nos precceitos elementares de hygiene os alumnos;

50

Exemplo disso foi quando, em 1921, Alcides Bezerra, partícipe do grupo que elaborou a reforma, na época
diretor geral da instrução pública, no governo de Solon de Lucena, publicou em seu relatório elementos
importantes sobre a criação de jardins de infância. (LIMA, 2010).

125

e) A direcção e fiscalização da educação physica nas escolas (PARAHYBA,
1917, art. 257).

Os médicos escolares, nomeados pelo Presidente de estado, seriam responsáveis pela
inspeção nas escolas. Eles eram os responsáveis por organizar cadernetas com a situação
biológica dos alunos, examinados na escola ou em suas residências, caso estivessem doentes,
e deveria apresentá-las semestralmente em relatório. Se o aluno doente tivesse meios de arcar
com um médico particular, os médicos escolares ficariam isentos de receitar, mas deveriam
visitar os alunos a fim de colher informações para a caderneta biológica. Quando receitados
pelos médicos escolares, os remédios deveriam ser disponibilizados gratuitamente pelo estado
ou pela caixa escolar, caso a escola tivesse recurso para tal. O regulamento aponta, ainda, que,
se depois da inspeção dos médicos escolares, houvesse, no mínimo, 10% de crianças
consideradas “anormais”, deveria ser criada uma escola especial, composta por professores de
outros países. Em relação a isso, não tivemos informações sobre a criação de escola especial,
embora o regulamento previsse.
O Relatório Anual da Inspetoria Escolar apresentado ao Diretor de instrução pública
pelo inspetor sanitário escolar José de Azevêdo Maia, em 05 de novembro de 1917, pouco
antes da publicação da Reforma da Instrução Primária de 1917, apresentava, entre outros
problemas, para um trabalho mais efetivo no que tange à inspeção sanitária nas escolas, a
condição dos prédios escolares, deficientes e impróprios para a atividade escolar. Sobre isso,
o inspetor destaca: “Em muitas escolas, eu tive de officiar a essa Directoria, para que fisesse
alguns reparos [...] porque ameaçava desabar [...] porque não possuía luz e ar necessários.”
(MAIA, 1917, p. 02).
Além dessa observação, anunciava que o presidente do estado estava trabalhando para
resolver tal situação e destacava o quanto seu serviço melhoraria depois da publicação da
reforma, que regularia diretrizes para melhorar a organização das inspeções.

O meu serviço não podia absolutamente ser melhor, porquanto não havia um
regulamento que me guiasse, porem, para o anno de 1918 elle será mais bem
organizado, devido a ter sido instituida a Inspectoria Sanitaria Escolar, na ultima
reforma da Instrucção Publica, reforma essa approvada pela Assembléia do Estado
e sancionada pelo governo. (MAIA, 1917, p. 3-4).

Em tabela anexa a este relatório, constam os itens que eram registrados nas visitas
sanitárias escolares. Eram discriminados as aulas visitadas, os dias das visitas, as condições
do prédio, o número de crianças vacinadas e seu estado sanitário, o resultado das vacinações e
um espaço para outras possíveis observações.
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Em 1919, após uma suposta denúncia de outro jornal – acreditamos que tenha sido o
Diário do Estado, o órgão oficial do estado, na época, A União publicou uma matéria
desmentindo a suposta denúncia de irregularidades higiênicas no Grupo Escolar Epitácio
Pessoal - projetado pelo arquiteto italiano, Pascoal Fiorilo, e inaugurado em 24 de fevereiro
de 1918. Segundo o jornal, foram visitar a instituição de ensino o inspetor geral do ensino –
José Coelho, e o inspetor geral do ensino noturno, Eduardo de Medeiros, que não constataram
irregularidades. Eram comuns denúncias como aquelas nos jornais.

Não ha razão numa varia publicada por um dos diarios dessa capital sobre a
falta de hygiene no “Grupo Escolar Dr. Epitacio Pessôa”. A alludida local
informou ao publico que não funccionavam bem os apparelhos sanitarios
desse estabelecimento de ensino primario, assumindo o facto grande
importancia por nelle funccionar uma escola nocturna de adultos. Os Srs.
José Coêlho e Eduardo de Medeiros, inspector geral do ensino e inspector do
ensino nocturno, respectivamente, apesar de conhecerem muito bem as
condições sanitarias do grupo referido, visitaram hontem o mesmo,
encontrando tudo em ordem e os apparelhos funccionando bem. Os nossos
confrades foram illaqueados na sua bôa fé informante mal avisado. Podem,
pois, ficar tranquillas as familias, que o “Grupo Escolar Dr. Epitacio Pessôa”
está perfeitamente hygienizado, não offerecendo o menor perigo á saúde das
creanças que o frequentam. (HYGIENE..., 12/09/1919, p. 01).

Os preceitos higienistas também estavam presentes nos currículos escolares. Na
legislação de 1917, o currículo tinha como disciplina obrigatória, presente no artigo 2º,
“Elementos de sciencias physicas e naturaes e hygiene”. (PARAHYBA, 1917). E para ser
ministrada, um aparato que subsidiou também essa educação foram os livros didáticos,
considerados como sobremaneira importantes na constituição dos saberes escolares.
As discussões sobre o higienismo influenciaram as normas da educação escolar
envoltas num processo mais amplo de cunho médico-higienista que circulava desde o século
XIX. Essa preocupação se fez sentir, como demonstrado, nos debates entre os sujeitos e em
suas ações, como as modificações realizadas nas legislações de ensino que, na Parahyba,
tiveram, em 1917, importante destaque com a introdução, por exemplo, dos médicos escolares
nas instituições de ensino. Atrelados às ideias de saúde e de higiene, figuravam elementos que
faziam parte desse ideário, como a moral e o civismo, envoltos na organização do tempo
escolar. Essa discussão será apresentada na seção seguinte.
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3.2.2 Elementos para uma Educação Moral e Cívica e a organização do tempo
escolar

No período republicano, elementos relacionados a uma educação moral e cívica foram
um dos principais dispositivos capazes de moldar, inculcar, controlar e regenerar o país. A
política republicana realizada nos conteúdos escolares tinha uma orientação que fazia parte do
projeto republicano. Além de disciplina específica, seu conteúdo perpassava diversos
elementos presentes na atividade educativa realizada nas escolas. As ideias de ordem social e
progresso e de amor à pátria eram manifestadas, por exemplo, por meio das comemorações
cívicas – hasteamento da bandeira, cantos, hinos, datas, comportamentos e conteúdos. Como
afirma Yazbeck (2009, p. 38),

No início do período republicano, a escola tornou-se um dos pilares que
sustentaria o novo regime, através da difusão do ideal de pátria e dos
princípios morais, identificadores da nação sob a forma de modernização
social e educativa e, sobretudo, numa representação de uma nova cultura
urbana.

Na obra de Lúcia Lippi Oliveira, intitulada A Questão Nacional na Primeira
República (1990), a autora se propôs a tratar, a partir da história das ideias, do tema da nação
e da nacionalidade entre os anos de 1870 e 1920. O trabalho tem como eixo investigativo o
pensamento social brasileiro na Primeira República, a partir da configuração de um campo
intelectual em que diversos personagens, como Eduardo Prado, Raul Pompéia, Afonso Celso,
Olavo Bilac, entre outros, transitavam.
Oliveira (1990, p. 13) considerou que,

[...] em momentos de crise da sociedade brasileira, como na Proclamação da
República ou durante a Primeira Guerra Mundial, cresceu a consciência dos
problemas do país e construíram-se soluções em que a busca da identidade
nacional predomina sobre as visões e os interesses parciais.

Em busca dessa identidade nacional, pensada sob diferentes visões, devido aos grupos
e aos pensamentos compartilhados pelos movimentos intelectuais surgidos no Brasil durante o
período, intelectuais escreveram, publicaram e polemizaram a questão nacional (OLIVEIRA,
1990). Também nessa perspectiva, segundo Ângela de Castro Gomes (2009b, p. 18), as
primeiras décadas do século XX foram “[...] determinantes para a construção de um “passado
histórico nacional, que seria construído e difundido, desde então, por um amplo e
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diversificado conjunto de intelectuais”. Os personagens envolvidos usaram estratégias que
lhes eram cabíveis para desenvolver um „projeto‟ que inventasse um „passado‟ a ser
„ensinado.
Na Primeira República, o sistema político envolto na descentralização do poder
assumiu os traços do coronelismo nas políticas estaduais, e esse mesmo sistema, segundo
Cunha (2010, p. 264), “[...] gestou o nacionalismo, e dentro dele – como uma gestação dentro
de outra – uma camada de intelectuais que assumiu a incumbência de criar o povo, massa de
brasileiros orgulhosos de sua terra e de sua gente”.
Os intelectuais engajados nesse “projeto”, ainda que não inteiramente articulado,
elegeram a educação, compreendida, em seu sentido macro, como um campo de intervenção
social. Gomes (2009b) observa a necessidade de “[...] reafirmar o vínculo efetivo que essa
pedagogia da nacionalidade estabelece com a construção de uma cultura política republicana
que precisava ser produzida no contexto do início do século XX”. (GOMES, 2009b, p. 18).
Com o objetivo de “construir a nação”, foi criado um conjunto de símbolos51 para representar
o regime – armas, brasões, hinos, bandeiras, heróis e datas, elementos que reverberaram no
cotidiano da escola.
De acordo com Souza (2006), o universo composto por práticas ritualizadas,
celebrações cívicas, educação física, calendário escolar, hinos e canções patrióticas, poesias,
disciplina, ordem, pontualidade fazia parte do movimento visto nos grupos escolares –
voltados, em certa medida, para a padronização, individualização e a homogeneização, se
pensarmos em muitos de seus elementos, como o mobiliário, e ressalta que,

Nesse processo de escolarização de saberes diversos, destaca-se a
proeminência dada à instrução moral e cívica, indicação invariável nas
prescrições, discursos e representações dos educadores e administradores do
ensino público [...]. (SOUZA, 2006, p. 130).

Faria Filho (2000, p. 69) refere que “[...] era preciso mais que produzir e legitimar um
novo espaço para a educação. Era preciso também que novas referências de tempos e novos

51

Para compreender bem mais a relação dos símbolos com a República no Brasil, é interessante consultar a obra
“A Formação das Almas - O imaginário da República no Brasil” (1990), em que José Murilo de Carvalho
investiga a batalha de símbolos e alegorias presentes na estratégia republicana de inserir no imaginário popular
os valores do regime que se queria legitimar. O autor discute sobre o conteúdo dos principais símbolos
republicanos, o mito de origem da República, o mito do herói, a figura feminina como alegoria republicana, a
bandeira e o hino nacional, além da manipulação do imaginário popular pelos positivistas.
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ritmos fossem construídos e legitimados”. A organização e o controle dos tempos escolares
foram fortes características da cultura escolar promovida pelos grupos escolares.
Considerando o tempo como uma construção histórica, social e cultural, entendemos
que a forma de percebê-lo se modificou durante a história. Com essas mudanças, também os
tempos escolares foram se adequando às novas demandas da sociedade. Estamos entendendo
a construção dos tempos escolares a partir das três perspectivas citadas por Parente (2010, p.
01): as que “[...] fazem referência ao início e à duração da escolarização (tempos de escola); à
organização da escolarização (tempos de escolarização); às construções consolidadas no
interior das instituições escolares (tempos na escola)”. Esses tempos interferem, de modo
significativo, no cotidiano escolar e englobam elementos como: calendário escolar, matrícula,
horário, pontualidade, frequência, idade, conteúdos mínimos, disciplina, entre outros aspectos
que, aos poucos, foram se delineando na organização do que temos hoje.
Rita de Cássia Gallego (2003; 2008) dedica-se, em seus trabalhos, de modo geral, a
investigar os processos de construção do tempo das escolas públicas paulistas, tanto no
período imperial quanto no republicano. Segundo a autora,

fruto de uma trajetória de lutas e negociações, a escola toma para si grande
parte dos tempos dos meninos e meninas e isso não significou pouco em
termos das alterações que se fizeram presentes na cultura ocidental.
Gradativamente, a escola tornou-se o lugar legitimo para educar as crianças
e, ao ordenar as atividades docentes e discentes, delimitou como se deve
aprender e o quanto se deve saber, pois determina o número de horas a ser
dedicado a cada disciplina e o momento do processo de escolarização em
que se deve ter acesso a determinados conhecimentos, evidenciados por
meio de avaliações. (GALLEGO, 2008, p. 18).

Desde o período imperial, vêm sendo prescritas e ressignificadas normas e práticas
para a organização de elementos que compõem o que chamamos de tempos escolares. Na
Parahyba, é possível perceber essa prescrição já no Regulamento de 1849, quando, por
exemplo, foi exposto que a idade mínima para ser admitido na escola era de seis anos e que as
aulas iniciariam das 8 às 11 horas e das 2 às 5, artigos 9 e 10, respectivamente.
De acordo com a reforma de 1917, na Parahyba, o ano letivo era compreendido no
período de 16 de fevereiro a 19 de novembro, durante todos os dias úteis, das 9 às 14 horas,
“[...] havendo uma interrupção de meia hora para o recreio e descanso dos alumnos ao ar
livre, sob a vigilância do professor, tendo os mesmos alumnos plena liberdade, dentro, porém,
das normas da bôa educação”. (PARAHYBA, 1917, art. 133). O decreto de 1917 difere nesse
aspecto do de 1904, porque estabelece essa interrupção de meia hora de descanso aos alunos e
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não apresenta distinção dos horários nas escolas mistas, uma normativa presente no decreto de
1904, que estabelecia: “[...] nas escolas mixtas, porém, haverá duas secções – das 9 às 12
horas da manhã para meninas, e das 3 ás 5 da tarde para meninos”. (PARAHYBA, 1904, art.
2º).
A organização e a disciplina, atreladas ao tempo escolar, estendiam-se para como
deveriam acontecer as aulas:

Na organização do horário deverão ser attendidas as seguintes condições: a)
no primeiro periodo serão collocadas as lições e exercicios que exijam maior
esforço de attenção; b) nenhuma lição excederá a duração de 30 minutos; c)
os exercicios deverão ser distribuidos de modo que variem sempre a
applicação mental dos alumnos. (PARAHYBA, 1917, art. 135§ Único).

Essa orientação cívico-patriótica, percebida no seio da cultura escolar dos grupos
escolares, fazia-se presente no corpus de conhecimento a ser ensinado no ensino primário. O
artigo 2º da referida Lei descreve as disciplinas que deveriam ser ministradas nas escolas
públicas, entre elas, a Educação Moral e Cívica:
1.º – Leitura e escripta52;
2.º - Noções de língua materna;
3.º- Principios de arithimetica, inclusive o systema de pesos e
medidas;
4.º - Noções geraes de geographia, especialmente do Brasil;
5.º - Noções de História do Brasil;
6.º - Historia e chorographia da Parahyba;
7.º - Elementos de sciencias physicas e naturaes e hygiene;
8.º - Elementos de desenho linear e musica; trabalhos manuaes
e exercícios de desenho ao natural para ambos os sexos;
trabalhos de agulhas e prendas domesticas para o sexo
feminino;
9.º - Instrucção moral e cívica e noções de direito.
§ Unico – Quando e onde fôr possivel ministrar-se ão também,
nas escolas do sexo masculino, noções praticas de
agricultura. (PARAHYBA, 1917, art. 2º).

Analisando as disciplinas presentes no regulamento, no geral, os alunos deveriam
saber e seriam avaliados53 pela capacidade de ler, escrever, contar, ter noções da língua

52

A centralidade da escrita na norma de 1917 está atrelada ao movimento que se desenvolveu em fins do século
XIX e início do XX, em que a Pedagogia, recorrendo aos preceitos higienistas, produziu estudos sobre o corpo
do aluno ao escrever. Relacionada a isso, estavam a organização das cadeiras, a estatura e a mobilidade da
criança, o ritmo da escrita, os movimentos e o traçado da letra, elementos envoltos, cada vez mais, na complexa
maneira de “racionalizar” a escrita. (VIDAL, 2011)
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materna, da Geografia e da História, principalmente da Parahyba e do Brasil, noções de
higiene, desenho e música. Todos esses elementos perpassavam a instrução moral e cívica
também presente na legislação.
Percebemos, na leitura da reforma de 1904 e 1917, que alguns elementos que
aparecem nesta última foram produzidos, pelo menos no plano legal, de acordo com a
demanda e o contexto de elaboração, uma vez que não estavam presentes na de 1904. Para
ilustrar, as disciplinas „Higiene‟, „Instrução moral e cívica‟, „Noções de Direito‟ e „Noções de
agricultura‟ - esta última para o sexo masculino - aparecem na normativa de 1917. Há,
também, permanências, como por exemplo, os trabalhos de agulhas e prendas domésticas para
as escolas do sexo feminino. Seguem, abaixo, as disciplinas que deveriam ser ministradas,
segundo a reforma de 1904:

Art. 1º. O ensino ministrado nas escolas primárias constará das seguintes
disciplinas:
1º Leitura e escripta;
2º Elementos de grammatica portugueza;
3º Principios de Arithmetica, compreendendo o systema legal de pesos e
medidas;
4º Noções de historia e geographia do Brasil;
5º Elementos de sciencias physicas e naturaes;
6º Elementos de desenho linear, calligraphia e musica;
§ Único. Nas escolas do sexo feminino se ensinará também trabalhos de
agulha e prendas domesticas. (PARAHYBA, 1904, art. 2º).

De acordo com Souza (1998b, p. 147), as penas destinadas aos alunos, presentes nos
regulamentos de instrução pública do início da República, giravam em torno da “admoestação
particular, más notas nos boletins mensais, retirada de notas boas, privação do recreio, [...]
exclusão de prêmios escolares, exclusão do quadro de honra e expulsão da escola [...]”. Nessa
perspectiva, a reforma de 1917 também previa um código disciplinar tanto para os
funcionários quanto para os alunos. Percebemos que as penas expostas nessa normativa eram
as mesmas do regulamento de 1904, com uma diferença: enquanto reforma de 1904 previu a
53

Sobre a avaliação dos alunos, presente na reforma de 1917, seria dada de duas formas, pelos exames de
promoção e os finais. Os primeiros “[...] serão destinados a verificar se os alumnos tem o preparo sufficiente
para passar ao estudo da classe imediata”. (PARAHYBA, 1917, art. 137 § 1.º), e os finais “[...] têm por fim
verificar se os alumnos assimilaram convenientemente as disciplinas ensinadas no curso primario”.
(PARAHYBA, 1917, art. 137 § 2.º). Os exames finais constituíam-se de provas “a) escripta de exercicios de
linguagem e questões praticas de arithmetica; b) pratica de calligraphia, desenho, musica e trabalhos manuaes. c)
oraes das outras matérias do programma”. (PARAHYBA, 1917, art. 142). As notas variavam de 0 a 10, sendo
consideradas más de 0 a 3; sofrível de 4 a 6; Boa de 7 a 9 e ótima 10. Vale ressaltar também que a norma prevê
que os alunos aprovados nesses exames só receberiam o certificado de aprovação no curso primário se pagassem
uma taxa em benefício à caixa escolar. Todavia, “os alumnos reconhecidamente pobres ficarão isentos dessa
taxa”. (PARAHYBA, 1917, art. 148 §Unico).
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realização de trabalho escolar além do horário da aula, a de 1917 estabeleceu a privação do
recreio sem tarefas escolares.
O quadro abaixo ilustra essa assertiva:

Quadro III
Código disciplinar previsto para os alunos

Documento
Decreto nº 241 de 26 de agosto de 1904

Conteúdo

Art. 16
1º Admoestação particular;
2º Reprehensão na aula;
3º Tarefa de trabalho escolar na aula, além da
hora regulamentar.
4º Privação de logares de distincção, e em
geral tudo que produz vexame, sem abater o
brio;
5º Communicação das faltas commetidas e
das penas que houveram soffrido, aos paes,
tutores ou protectores;
6º Exclusão temporária até 30 dias;
7º Exclusão definitiva.
Decreto nº 873 de 21 de dezembro de 1917
Art. 151
a) admoestação particular; b) reprehensão na
aula; c) privação de logares de distincção e
em geral tudo que produza vexame sem
abater o brio; d) privação de recreio sem
tarefa escolar; e) communicação das faltas
commetidas e das penas que houverem
soffrido aos paes, tutores ou protectores; f)
exclusão temporaria até 30 dias; g) exclusão
definitiva.
Fonte: Elaborado a partir das regulamentações para a instrução de 1904 e a de 1917

A ordem e a disciplina, na instituição como um espaço de civilidade, faziam parte da
ideia de educação estabelecida na época. Como parte do projeto republicano, a educação
deveria moldar os indivíduos para a nova ordem social vigente e tinha na escola primária um
lugar para propagar seus ideais. Segundo Souza (1998b, p. 145), “a ordem e a disciplina são
constitutivas da cultura escolar que se encontrava em construção nos grupos escolares. São
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requisitos de ordem pedagógica e política”. Um exemplo disso eram as cerimônias, as festas
cívicas e os rituais escolares. Faria Filho (2000, p. 86) enuncia que

[...] o hasteamento da bandeira, as festas cívicas e mesmo a inauguração dos
grupos escolares eram momentos organizados e pensados como espetáculos
formativos, não apenas de comportamentos, mas de sensibilidade e
sentimentos em face da cidade, do regime republicano [...].

O regulamento de 1917 determinava: “Em todas as escolas será obrigatorio o culto da
Bandeira Nacional, devendo existir em todas ellas o respectivo pavilhão e realizar-se todos os
annos uma festa comemorativa”. (PARAHYBA, 1917, art. 296). Essas prescrições estavam
atreladas ao espírito cívico-patriótico e nacionalista que impregnava o seio da cultura escolar
dos grupos escolares.
Palavras como pontualidade, assiduidade, fiscalização e zelo, e a obrigação de inspirar
os alunos aos sentimentos de patriotismo estão presentes na reforma, o que corrobora, em
certa medida, o pensamento de Camillo de Hollanda (1917, p. 8-9), ao afirmar que “não basta
crear escolas, mas cabe provel-as paralelamente de professores capazes para a missão
eminentemente cívica de construir intelectual e profissional da nação”.
Na sessão Dos deveres dos Professores, pertencente ao Capítulo V da reforma de
1917, os professores teriam 21 obrigações a serem cumpridos, a saber:
[...] 3º Manter a ordem e a disciplina na escola. 4.º Inspirar aos alumnos o
amor ao estudo e incutir-lhes no animo, pela palavra e pelo exemplo,
sentimentos de honestidade, patriotismo, justiça e amor de verdade. [...] 8.º
Aconselhar aos alumnos que procedam bem nas vias publicas, evitando
quaesquer actos que denunciem má educação. 9.º Assistir aos recreios dos
alumnos, zelar pela saúde e hygiene deles e conservação do predio escolar.
[...] 13.º Verificar diariamente o asseio dos alumnos, fazendo observação e
dando conselhos aos que estiverem asseados. [...]. (PARAHYBA, 1917, art.
70).

O Professor José Baptista de Mello, no artigo O ensino de Chorograghia e Historia da
Parahyba, publicado no boletim da sociedade dos professores primarios da Parahiba em 1919,
aponta a importância do estudo dos elementos constitutivos do estado nas escolas primárias
paraibanas. Diante do descaso dado a esse ensino, do culto ao estrangeirismo e à cultura dos
outros países, o professor escreve:
De que modo nos podemos ufanar das nossas grandezas, das producções do
nosso solo, si só as conhecemos atravéz as chronicas erroneas dos jornaes?
[...] E como podemos advogar os interesses do nosso Estado, quando
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conhecemos melhor os dos povos estrangeiros do que os delle mesmo? A
falta de livros não justifica o não sabermos. Sobre a Parahyba já temos
alguma coisa. Algumas obras ha nesse sentido. (MELLO, 1919, p. 09).

A sugestão do autor foi colocar as noções históricas e geográficas do estado entre as
disciplinas do ensino primário. Baseado na noção de conhecer primeiro o lugar em que o
aluno vive para, depois, mostrar-lhes o mundo, José de Mello defende o ensino da história e
da geografia local. Feito isso, seria mais fácil fazer com que as crianças, desde cedo, amem e
defendam sua terra.
E‟ mister que nos convençamos que sem conhecer não podemos amar, e que
sem amar não podemos defender. E a patria nunca poderá ser uma nação
forte e respeitavel sem ser conhecida, amada e defendida por seis filhos. E
para termos della um conhecimento completo é preciso, preliminarmente,
conhecermos o sítio, a aldeia, a cidade onde nascemos. Façamos da nossa
casa o ponto de partida. Precisamos antes de discutirmos sobre os Alpes com
as suas geleiras eternas, sobre o Nilo com o seu passado historico, e de Pariz
com os seus boulevards formosos, saber alguma coisa nossa, da nossa
Borborema, do Parahyba e das nossas cidades que se não têm a magestade
desses portentos, têm um valor insubstituivel: e de nosso ser... (MELLO,
1919, p. 09).

Esse posicionamento do Professor José Baptista de Mello estava envolto na
importância que foi dada, no período republicano, ao ensino de História como forma de
incitar o sentimento nacional. Trazer para os currículos escolares e promover festas, desfiles
cívicos, eventos em datas comemorativas e rituais cívicos fazia parte das práticas escolares
dentro desse ideário. Na Parahyba, a reforma de 1917 fazia parte desse movimento, que
ocorreu em outros estados nesse período, inclusive no âmbito do currículo, uma vez que,
como dito em outro momento, estabelecia como uma das disciplinas a serem ministradas a
instrução moral e cívica e noções de direito.
Nessa mesma edição do Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba,
o artigo sem autoria, intitulado Ensino de Historia, observa a importância do ensino de
História do país, especialmente sobre o estado, nas escolas primárias como elemento essencial
para a educação cívica. De acordo com o texto,

A história é elemento preponderante na educação cívica, e essa vem
merecendo da escola publica os carinhos mais desvelados; quasi todos os
livros de leitura espontaneamente escolhidos pelos professoresversam
questões de historia. Na vespera de qualquer feriado os professores fazem
clara exposição dos motivos que levaram o poder publico a considerar o dia
seguinte de festa nacional ou estadual. [...] Essa a acção da escola publica na
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educação cívica. Quão util seria que os paes auxilliassem nisso o professor
dando sempre aos filhos o exemplo dos bons costumes e do respeito ás
instituições! (ENSINO DE..., 1919, p. 28).

Na corrente dessa discussão, essa edição do Boletim ainda trouxe quatro artigos dos
professores primários José Mendonça – Municipio de Itabaiana, Eliseu Maul – A fortaleza de
Cabedello, José Baptista de Mello – Municipio do Teixeira e Minervino Cavalcanti Municipio de Taperoá. Nos referidos artigos, os autores trouxeram dados e características
geográficas e históricas que contribuíram para o debate de que se deveria partir do ensino da
geografia e da história local. Esse discurso estava atrelado à educação cívica e moral, e
podemos dizer que, em certa medida, atrelado aos ideais propugnados pela Escola Nova.
Essa questão também pode ser observada no decreto n. 913, de 14 de março de 1918,
em que Camillo de Hollanda manda adotar nas escolas primárias o livro didático intitulado
Escola Pittoresca54, de autoria de Carlos Dias Fernandes. A obra destinava-se às escolas de
terceiro grau e complementares. Inserindo Dias Fernandes no rol de intelectuais autores de
livros infantis, Galvíncio (2013, p. 98) destaca que, “na seção Carta Explicativa, seu autor não
destinou suas explicações didáticas aos professores, mas para o presidente de Estado [...]
reafirmando novamente sua relação com o estado55”. O livro apresenta vários gêneros
literários, em consonância com as ideias que circularam no período, vinculadas aos ideais de
cidadão que se queria formar.
Como exemplo de uma produção local sobre o estado, o professor paraibano, José
Gomes Coelho, um dos reformadores de 1917 na Parahyba, editou, em 1919, o livro Escorço
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De acordo com Galvíncio (2013, p. 99), o livro Escola Pittoresca está dividido em quatro partes assim
distribuídas: “[...] a primeira parte contempla os títulos: A Terra e a Pátria, O II reinado e A República; a
segunda: A bandeira nacional, O serviço das armas, Oração á Pátria, Os direitos futuros, Cultura physica,
Regime alimentar, A nossa Língua, Deus, A Constituição, Vida dos Campos, O “Pink Bollorw”, Amazonia, A
guerra hollandeza, As Aves e Os Animais; a terceira: Canção guerreira, Hynmo á Patria, Hynmo á Paraíba,
Hynno do centenário de 1817, Hynno á Pernambuco, Canção marítima, “Olaf”, A morte do trovador, Mater
admirabilis, “Chloé”, O natal de Rejane, O cavalo, Os luctadores e O carro de bois; a quarta e última parte: A
sêcca, O caçador, A vingança dos pássaros, O ninho da coruja, A trahira philosopha e O sapo cururú.”
55
Sobre essa relação entre os intelectuais e o Estado, Sérgio Micelli (2012), em trabalho recente sobre o exame
das condições estruturais da produção intelectual do campo literário e artístico latino-americano, observa que,
nos países sul-americanos, especialmente entre Brasil e Argentina, “[...] os praticantes da atividade literária ou
artística jamais conseguiram se desvencilhar do domínio estrutural exercido pelos grupos políticos dominantes,
ora agasalhados pelos dispositivos oligárquicos estaduais ou pelo Estado central, como no Brasil, ora abrigados
pela chancela dos proprietários de empreendimentos privados ou custeados pelo patrimônio familiar, tal como
sucedeu no caso argentino”. (MICELLI, 2012, p. 22-23). Ainda de acordo com o autor, na emergente República,
a produção literária e artística estava fortemente atrelada ao poder político. Micelli (2012, p. 26-27) afirma que
“a vida literária em nossos países deve ser empreendida no bojo dessa conexão íntima entre rebeliões autorais,
demandas da indústria cultural e exigências de pedágio político. [...] No Brasil, a arrancada criativa na primeira
geração do modernismo literário deveu-se, sobretudo no começo, às rivalidades e aos enfrentamentos entre as
forças políticas representativas das elites regionais.”
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de Chorographia da Parahiba, que, mediante parecer56 do Instituto Histórico Paraibano IHGP - foi adaptado para as escolas públicas do estado. O livro está dividido nas seguintes
seções: Nação - Governo; O Brasil; Qualidades do cidadão brasileiro; Organização Federal;
Declaração dos direitos; A Parahyba – Governo; Limites, dimensões e superficie; População,
raça, língua, religião; Costa: enseadas, cabo, portos; Serras; Rios: Vertente oriental da
Borborema; Vertente oriental: outros rios; Mineraes, flora; fauna; Agricultura, creação,
indústria; Commercio, vias de communicação; Divisão administrativa; Município da capital;
Municipios de aquem-Borborema; Municípios da Borborema; Municípios de AlémBorborema; Lista das cidades, villas e povoações do estado.
Atrelado às questões cívico-patrióticas, o ideário de que se deveria educar preservando
a moral e os bons costumes é recorrente na legislação e nos jornais e faz parte do discurso
higienista da época.
Se perscrutarmos os discursos médicos sobre o ensino de higiene buscando
um capítulo dedicado ao ensino da higiene moral, provavelmente não
encontraremos nenhuma indicação explícita. Entretanto, nada seria mais
falso do que concluir pela sua ausência. O tema da educação moral abunda
em todas as demais referências a uma higiene física, sexual, dietética e
mental. É como se a moral formasse com as demais dimensões da educação
sanitária um binômio indissociável. Está, de certa forma, a estabelecer os
parâmetros do saudável, do higiênico, do virtuoso e do ordeiro.
(STEPHANOU, 2010, p. 10).

A União aponta que o “[...] ponto grave da educação é a educação moral em certas
phases da vida em que o organismo revela energias adormecidas que devem ser rigorosamente
disciplinadas e canalizadas”. (EDUCAÇÃO..., 21/09/1917, p. 01).
O boletim da Sociedade dos Professores Primários da Parahiba, veiculado
trimestralmente, em sua edição de 15 de setembro de 1919, traz o texto Educação Moral, de
autoria de Alcides Bezerra, personagem que participou da comissão que elaborou a reforma
de 1917. O intelectual aborda a moral como inerente à vida dos seres vivos e como uma
necessidade humana de adaptar o sujeito à vida. Como um

producto millenario, de origens obscuras, a moral impõe-se todavia, pois
sem ella fôra impossivel explicar a continuidade da vida no orbe. O
56

Eram comuns os pareceres dos próprios pares, em geral, pertencentes a institutos como o Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano – IHGP, sobre seus trabalhos, principalmente em obras de caráter histórico e em livros
didáticos. Como exemplo desse último, Alcides Bezerra, um dos elaboradores da reforma de 1917 e umas das
figuras mais importantes da época, foi responsável pelo parecer do livro didático de Eudésia Vieira, intitulado
Pontos de História do Brasil, em 1921.
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progresso geral da vida e da sociedade depende em parte da moral. Por isso
ha uma moral dos animaes, e na moral humana ha resquicios dela.
(BEZERRA, 1919, p. 01).

A educação moral teria por finalidade “[...] habituar o homem a cumprir os seus
deveres para com a família, a pátria, a humanidade e a Natureza”. (BEZERRA, 1919, p. 02).
A começar na infância, tal educação seria uma barreira contra os vícios, as paixões, os maus
costumes. Seria o escudo do bem contra o mal. À Pedagogia é dado o papel de educar para a
moral. De acordo com o autor, “como a Pedagogia é, ao mesmo tempo, a sciencia e a arte de
adaptar o homem aos mais nobres fins da especie, a ethica e esse ramo do saber se prendem e
entrelaçam estreitamente. Onde ha esforço educativo ha fins moraes”. (BEZERRA, 1919, p.
01).
Alcides Bezerra apontou a educação moral em parceria com a educação física e
intelectual, que, em conjunto, trariam o equilíbrio das funções orgânicas do sujeito. Para que
esse conjunto funcionasse bem, o meio que o influencia teria que estar em harmonia.

O mais poderoso factor da educação moral é o meio, dadas a sua influencia
envolvente e a tendencia inata á imitação que governa a mentalidade infantil.
O meio pedagogico decorre de factores vários, classificados naturalmente
em tres categorias: cósmicos, vitaes e psychicos. Hygiene, conforto, bôa
alimentação, exercicios physicos, tudo isso deve fazer parte do meio
pedagogico e influe efficazmente na moralidade do educando. (BEZERRA,
1919, p. 03).

Para Alcides Bezerra, o exemplo do educador frente aos educandos é um dos
elementos da educação moral, uma vez que ele é tomado como figura a ser seguida. De
acordo com o autor, “[...] os exemplos do proprio educador fazem parte do meio moral. As
acções alheias, sobretudo as do mestre são imitadas cegamente pelas creanças, podendo-se
dizer que a educação moral se funda, sobretudo, na imitação”. (BEZERRA, 1919, p. 03).
Atrelado à imitação, a dor, especialmente a moral, e o prazer eram para esse personagem
elementos importantes na educação moral dos indivíduos. A dor corrigiria o mal e traria a
consciência do sujeito sobre seus atos a fim de que alcançasse o equilíbrio.

Depois da imitação a dôr, e o prazer são os factores mais importantes da
educação moral. As admoestações, feitas primeiro em particular, as
reprehensões brandas e em termos habeis, sempre baseadas em estricta
justiça, produzem effeitos beneficos ao animo infantil. Torna-se necessario,
porém, que sejam sempre proporcionaes às faltas commetidas. As dôres
moraes resultantes dellas produzem melhores affeitos do que as dôres
physicas resultantes dos castigos. [...] Hoje só podem admittir os castigos
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physicos nos estabelecimentos de menores delinquentes, insensiveis aos
estimulos moraes. [...] O prazer pela acção bôa dará perseverança no bem: a
dôr corrigirá o mal: sentinellas vigilantes do equilibrio organico, se-lo-hão
do equilibrio moral. (BEZERRA, 1919, p. 04).

Na corrente dessa discussão em torno da educação moral, José Francisco de Moura, na
época, diretor de instrução pública e um dos personagens que elaboraram a reforma de 1917,
foi citado na mensagem do Presidente Camillo de Hollanda como um ilustre professor que
estava contribuindo positivamente para melhorar o ensino do estado. O presidente do estado
trouxe, em sua mensagem, uma parte do relatório de Francisco de Moura, no qual este último
fala sobre a necessidade de se inserir a educação moral nas escolas de forma mais intensa,
com vistas a formar o indivíduo desde cedo nesses preceitos. Segundo Moura apud Hollanda
(1917, p. 20-21),

Não tem ainda o necessario desenvolvimento a educação moral nas escolas,
é possivel mesmo que prevaleça nellas a preoccupação de instruir, quando,
entretanto a instrucção deve ter uma base moral. A moral não é uma cousa
accidental nos processos de educação, é, porém, a substancia dessa, para
qual a instrução é um meio. [...] A cultura da intelligencia e da razão não
basta para combater o mal, é mistér reunil-a á do coração, e a escola não
póde ser indifferente ao elevado intuito de moralizar e nobilitar o homem.
[...] Como todo ensino, o da moral deve ser methodizado, começando por
despertar os bons sentimentos das creanças, acostumando-as à obediencia, ao
respeito e ao reconhecimento, induzindo-as aos habitos de temperança,
prudencia, trabalho e coragem, ate fazel-as conhecer os deveres de justiça e
de caridade, os da familia e da sociedade.

Assim como descreveu como ineficiente a educação moral nas escolas, José Francisco
de Moura, no mesmo relatório citado acima, afirma que também o ensino cívico carecia de
melhoramentos:

Parece-me também deficiente o ensino cívico nas escolas, pois limita-se,
quando é ministrado, a ligeiras palestras sobre o assumpto das datas
nacionaes, ou quando o objecto das licções permitte, a suscintas explicações
sobre notabilidades do paiz. Entetanto, tendo em vista preparar na creança o
futuro cidadão, esse ensino não póde prescindir das noções da organização
civil, dos deveres e direitos contitucionaes, dos preceitos de civilidade;
noções essas que devem ser ministradas por um methodo simples, que as
gradúe e torne assimilaveis, sem desprezar qualquer opportunidade de
despertar nas creanças os sentimentos de nacionalidade e de patriotismo.
(MOURA Apud HOLLANDA, 1917, p. 22).
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A preservação da honra, da moral e dos bons costumes atravessa toda a letra
normativa de 1917, desde requisito para a inscrição na vaga de professor (a), como sua
obrigação, até os princípios que nortearão a educação das crianças. Para se candidatarem ao
concurso público para o provimento da vaga de professor, os candidatos deveriam ter como
requisitos:

1.º - capacidade intellectual com exhibição de diploma conferido pela Escola
Normal do Estado, ou estabelecimento a essa equiparado; 2.º - Moralidade
mediante documento authentico das autoridades do logar da residência; 3.º não soffrer moléstia infecto-contagiosa ou defeito physico que o incapacite
para o exercicio do magisterio, mediante attestado medico; 4.º - isenção de
crime mediante folha corrida; § 1.º - As mulheres, sendo casadas ou viúvas,
deverão provar mais o seu estado com certidão do casamento ou de obito do
marido; sendo divorciadas, que o motivo da separação não attinga a sua
honra, mediante certidão verbo ad verbum da sentença respectiva. § 2.º Não poderá exercer o magisterio publico primario a pessôa que houver
cumprido pena de prisão em virtude de sentença condemnatoria passada em
julgado, em punição de crime contra a honra, a moral e os bons costumes.
(PARAHYBA, 1917, art. 57).

Para além da moral, o intelectual paraibano, Alcides Bezerra, em sua obra, Ensaios de
Critica e Philosofia (1919), afirmou que se deveria formar o sentimento do direito na criança,
especialmente na escola. Para o autor, “[...] nem a moral abrange os phenomenos juridicos,
nem o ensino da moral dá energia bastante para a affirmação da personalidade jurídica”.
(BEZERRA, 1919, p. 91). Haveria diferenças entre o homem ideal, do ponto de vista da
moral, e o homem ideal, do ponto de vista jurídico. Enquanto o primeiro é pacato e perdoa as
ofensas, o segundo é aquele que sacrifica interesses próprios e de terceiros em nome do que é
justo. Segundo Bezerra (1919, p. 91), “a moral continuará a dizer: Pratica o bem. Porém
depois virá o direito aconselhando: Luta pelo teu direito, porque essa luta é um dever comtigo
mesmo. [...] O direito nasce da luta [...] A defesa do direito é um dever para com a tua patria”.
Para Alcides Bezerra, esse assunto deveria ser tratado na teoria e na prática, para que
não fosse negligenciado o sentimento do direito dos indivíduos, algo que, para ele, seria
essencial numa sociedade que almeje o progresso social. Incentivando o sentimento de direito
na criança, estaria, ao mesmo tempo, incultindo nela o sentimento de patriotismo, uma vez
que tor só haveria o verdadeiro amor à Pátria, se a criança crescesse com o sentimento
jurídico, afinal, segundo Bezerra, só se poderia amar aquilo que se conhece.
Ainda segundo o autor, esse ensino, ao lado da instrução moral, deveria perpassar os
outros conteúdos ministrados na escola. Bezerra (1919, p. 94) entende que,
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Nos primeiros tempos da vida escolar, a educação do sentimento do direito,
como o ensino da moral, deve associar-se ao ensino de todas as materias do
curso, principalmente á leitura e á escrita. Far-se-á livro de classe de um
livro como IL Cuore, em que por meio de contos, historiêtas, e cartas, seja
posto em relevo o lado juridico dos phenomenos, livro que infelizmente
ainda não existe em nossa pobre literactura didactica. Quanto á escripta farse-á as creanças copiarem maximas juridicas, que de certo se lhes gravarão
indelevelmente na terra virgem e feracissima da memoria. E„ escusado dizer,
que esse ensino obliquo e difuso do direito não dispensa mais tarde um curso
methodico, fazendo ver ás creanças as idéas basicas do direito, uma vez que
a primordial condição do amôr a qualquer coisa é o seu perfeito
conhecimento. Só amamos com ardor aquillo que bem conhecemos. Num
airoso compendio de duzentas paginas, poder-se-ia resumir as noções
capitaes do direito e a sua historia suscinta.

O professor teria, nesse processo, o papel principal, incentivando o aluno a refletir e a
ter sensibilidade, por exemplo. Uma de suas atribuições seria de fazer com que
ele adquirisse hábitos de julgar de acordo com o direito e pautasse suas ações nas normas da
justiça. “Lembramos a creação de tribunaes escolares, em que tomem parte como juizes os
alumnos para julgar as faltas mais graves dos condiscipulos”. (BEZERRA, 1919, p. 95).
Segundo o autor, “actos repetidos muitas vezes geram os habitos. Os meninos, habituando-se
a julgar com justiça, torna-se-ão equanimos e justos”. (BEZERRA, 1919, p. 95). Assim,
caberia ao mestre também instituir prêmios para os alunos “[...] que se revela[sse]m amantes
do direito e da justiça; a menção de seus nomes nos quadros de honra; a publicação de seus
retratos na revista escolar, se a houvesse [...]”. (BEZERRA, 1919, p. 95). Se trabalhássemos o
sentimento de direito nas crianças, segundo Bezerra (1919), estaríamos formando homens
justos, dignos, virtuosos, patriotas e, sobretudo, cidadãos.
Neste capítulo, analisamos alguns elementos em torno da legislação que reformou a
instrução primária parahybana em 1917. Dialogando com a imprensa e com sujeitos
envolvidos nesse debate, algumas questões se sobressaíram, como a forte discussão higienista
que perpassa toda a estrutura organizativa do ensino na norma oficial em questão. Nesse
momento de legitimação de um novo espaço – grupos escolares - e de novos ritmos, a
educação moral e cívica encontrou importante espaço na cultura escolar. Procuramos mostrar
como esse processo foi realizado por meio de debates entre sujeitos engajados na cena pública
do período que interviram no campo educacional, e por que não dizer, social.
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À GUISA DE CONCLUSÃO

Este trabalho dissertativo buscou analisar as discussões e as mudanças consequentes
que houve na educação durante o governo de Camillo de Hollanda (1916-1920).
Particularmente, procuramos compreender os debates do campo presentes na imprensa e nas
normativas oficiais, especialmente a reforma de 1917, elaborada e publicada por um grupo de
sujeitos que, inseridos em redes de sociabilidade (SIRINELLI, 1998, 2003), usaram de ações
políticas (ALONSO, 2002) para intervir no campo.
De acordo com Costa (2012), é possível identificar, depois de certo ostracismo
enfrentado pela temática sobre os intelectuais no meio acadêmico brasileiro, um processo de
retomada e avaliação crítica da memória nacional, em que personagens esquecidos, ideias,
eventos e instituições retornam ao palco de discussões sobre o nacional e temas a ele
associados, como, por exemplo, a forma com que ideias e teses sobre educação e instrução
circularam e foram assimiladas a práticas e a interpretações sobre o nacional. De fato, esse
retorno tem-se dado a partir de contribuições monográficas, dissertações e teses que têm
produzido trabalhos sobre os que se denominam hoje os intérpretes do Brasil57.
Essa dissertação, de certo modo, faz parte dessa retomada, quando se propõe a
articular a discussão mais ampliada desses intelectuais, alguns, hoje, considerados
protagonistas na gestação das ideias produzidas no Brasil, ao contexto educacional da
Primeira República. Isso tratando, especificamente, em contexto local com os personagens
envolvidos no debate educacional paraibano no governo do então presidente de estado
Francisco Camillo de Hollanda. É importante ressaltar que esta dissertação faz parte, mas vai
ainda mais além, considerando a busca por compreender de que modo a circulação dessas
ideias, associadas, correntemente, a alguns protagonistas, é assimilada, dialógica e
criticamente, por sujeitos locais e constitui esse expandido círculo de sociabilidade em torno
delas.
Investigamos a ação de alguns personagens nos debates educacionais e as normativas
derivadas desse amplo processo, a fim de compreender os principais temas, os sujeitos
57

Aqui, para explicar a ideia de intérprete, aproprio-me da seguinte passagem de Costa (2012): "Na esteira de
Oliveira (2009), utilizamos a expressão no sentido que lhe foi atribuído por Lourenço Dantas Mota (2004), ou
seja, esses, os intérpretes, são aqueles autores que escreveram “obras fundamentais” para o entendimento da
formação da sociedade brasileira, representativas de “duradouros instrumentos de conhecimento”. “Demiurgos”,
autores como o próprio Nabuco, os quais acabaram por legar, nas palavras de Oliveira (2009, p. 242), não apenas
contribuições originais, mas, como nos diz o próprio Mota (2004, p.9): “as grandes perguntas que nos fizemos
sobre o que somos e qual nosso lugar no mundo.”” (COSTA, 2012, p. 192).

142

envolvidos e as ideias desses discursos, que, como percebemos, estavam atrelados ao debate
nacional. Para isso, mapeamos esse grupo que circulava em variadas esferas – política,
médica, jurídica, professoral, jornalística, para compreender, em certa medida, de que maneira
essas discussões estavam presentes. Foi necessário, então, perceber a relação entre a política,
os pares e o contexto. A imprensa, sem dúvida, representou um caminho importante para
alcançarmos isso. Tomando o jornal como elemento educativo, investigamos como as ideias,
os temas, os impasses, os sujeitos e a opinião pública figurava. As normativas oficiais – atas,
mensagens presidenciais, legislação - também nos ofereceram subsídios para, nesse breve
recorte temporal (1916-1920), compreender como a educação foi apresentada.
Nesse período, o crescente movimento de modernização da cidade e da escola foi alvo
de debates na agenda priorizada por esse governo que, entre outras ações, remodelou a cidade
com uma série de investimentos ligados ao ideário higienista e construiu alguns grupos
escolares, símbolos de modernidade na época. Interviu também no âmbito legislativo,
elaborando o decreto 873 de 21 de dezembro de 1917, que reformou a instrução no estado.
Várias questões estavam no debate público, entre elas, as discussões atreladas ao higienismo
se faziam fortes e chegaram à escola de forma a influenciar sobremaneira a nova organização
escolar que se configurava com os grupos escolares.
Discutimos sobre alguns aspectos da reforma de 1917 em diálogo com o que se tinha
prescrito, isto é, com a reforma de 1904, a fim de compreender as mudanças e permanências
das normativas ligadas a educação no estado, e ainda, situar a contribuição/ importância da
legislação de 1917. Desse esforço investigativo podemos elencar alguns aspectos que fazem
da norma empreendida em 1917 um avanço no debate de determinadas questões do período.
Primeiro quanto à organização do ensino: enquanto a de 1904 aponta para uma divisão
específica do ensino primário, distribuídos a época pelas cadeiras isoladas em quatro classes
(1ª – capital; 2ª outras cidades; 3ª vilas; 4º povoações), em 1917 o ensino primário público
dividia-se em elementar e complementar. O primeiro, ministrado nas escolas isoladas
(rudimentares ou elementares), nas escolas reunidas e nos grupos escolares. Outra relevância
é a institucionalização dos Grupos Escolares no estado, em 1917, como parte de uma política
no setor em âmbito nacional.
Sobre aspectos ligados à coeducação dos sexos, ambas as reformas sinalizam para a
criação de escolas mistas e escolas destinadas para cada sexo. Elas apontam que nas do sexo
feminino podem ser admitidos alunos do sexo masculino até os 9 anos, no entanto, diferem
quando abordam sobre as escolas mistas. Em 1904 poderiam ser matriculados nas escolas
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mistas alunos do sexo masculino menores de 9 anos, já na reforma de 1917 é sinalizado que a
matrícula poderia ser para os meninos menores de 12 anos. Há, portanto, uma ampliação na
idade dos meninos nas escolas mistas.
O ensino noturno também foi apresentado nos dois decretos, todavia, enquanto o de
1904 faz menção em um artigo e com poucas informações de como deveria ocorrer, dizendo
apenas que caso o Presidente do estado considerasse necessário poderia criar escolas noturnas,
e com gratificações razoáveis para os professores, em 1917 há uma seção específica intitulada
“Ensino Noturno”. Nesta foi discriminado mais informações, como as finalidades, os horários
e locais, sobre os professores, a fiscalização e o código disciplinar.
Quanto ao ensino particular, presente na reforma de 1904 no capítulo “Do Ensino
Particular” e na de 1917 com o mesmo nome, há algumas diferenças. A de 1917 se diferencia,
pois apresentou como obrigatoriedade dos estabelecimentos particulares, ofertar o ensino de
Língua Portuguesa, de Geografia e História do Brasil e da Paraíba. Além disso, descreve
como condição para o fechamento de tais escolas, as irregularidades relativas a
estabelecimentos que se caracterizassem como anti-higiênicos e prejudiciais a ordem e aos
costumes.
Outro aspecto refere-se ao mobiliário escolar. Em 1904 ficou exposto apenas que o
estado teria a obrigação de fornecer. Já em 1917 no capítulo “Do material e da Escipturação
escolar” aponta que os objetos e aparelhos necessários a execução do método intuitivo
deverão ser solicitados ao Diretor Geral da Instrução Pública, e faz menção a criação de uma
biblioteca em cada estabelecimento de ensino. Observa-se que essa normativa apontou o
método intuitivo, aquele que, entre outras coisas, pressupõe um ensino do concreto para o
abstrato, enquanto a de 1904 não faz referência ao método.
No tocante a criação de caixas escolares, presentes nas legislações do estado desde
1884, há uma seção na regulamentação de 1917 denominada “Das Caixas Escolares”
destinada a descrever aspectos como as finalidades, seu funcionamento e seus sócios. A
legislação de 1917 inova também quando aponta a criação de três novos agentes escolares: o
porteiro, o servente e o diretor, descrevendo suas atribuições.
Outro destaque necessário quando se analisa a reforma de 1917 refere-se a matriz
higienista presente na mesma. Para além dos requisitos referentes a matricula, já expostos em
regulamentações anteriores, a norma de 1917 apresenta alguns novos aspectos: aponta a
promoção de uma educação física (ginástica e exercícios espontâneos), intelectual (intuitiva e
prática) e moral (bons exemplos); apresenta o serviço de inspeção sanitária escolar (vigilância
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higiênica, inspeção dos alunos e corpo escolar, profilaxia das doenças, instruir nos preceitos
higiênicos, fiscalização da educação física); descreve o profissional para tais inspeções e
cuidados nas escolas, os médicos escolares que acompanhariam o estado de saúde dos alunos
por meio das cadernetas biológicas. Atrelado a esse ideário higienista, figurava elementos em
torno da honra, moral, bons costumes e questões cívico-patrióticas, presentes desde requisito
para a vaga de professor até os princípios que norteariam a educação das crianças.
Buscamos demonstrar a importância que essa legislação teve no âmbito das
prescrições e estava inserida num debate mais amplo de caráter nacional, e ainda, que foi uma
produção de um grupo de sujeitos ligados a educação, e especialmente, que eram professores.
Esse esforço por demonstrar que foi uma normativa resultante de uma discussão individual
e/ou coletiva, fez com que recorrêssemos a imprensa e a espaços de atuação desses
personagens – Sociedade dos Professores Primários, com vistas a perceber como a dinâmica
de seus engajamentos/ redes, imersos nas relações políticas, definem os rumos de alguns
setores, particularmente, o educacional.
Esta dissertação, em profícuo diálogo com a História da Educação e a História
Cultural da sociedade, e inserida na análise a partir da História dos Intelectuais
(SIRINELLI,1998, 2003; VIEIRA, 2006), debruçou-se sobre as ideias e as ações desses
sujeitos para buscar, entre outras questões, refletir “[...] de que forma esses indivíduos, partícipes de uma elite cultural, produziram e mediaram cultura em seus respectivos contextos.
(COSTA; BISERRA, 2014, p. 23). A inserção dos estudos sobre intelectuais na História da
Educação, em âmbito nacional, davam destaque a pedagogos, filósofos e aos grandes
educadores – anos 50 a 70 do século XX - e centravam-se nas ideias desses intelectuais
(VIEIRA, 2006). Aos poucos, foi sendo dada preocupação ao cenário político e cultural em
que estavam envolvidos ou ao que Sirinelli (2003) chama de itinerário e geração.
Os estudos desenvolvidos nas últimas décadas, na perspectiva metodológica da
História dos Intelectuais, “[...] discutem não apenas as ideias pedagógicas desses sujeitos, mas
também os processos de formação intelectual, as redes de sociabilidade, as viagens
formativas, o papel da imprensa e de outros veículos, as estratégias de legitimação [...]”.
(GALVÃO; LOPES, 2010, p.46). Inserido nessa produção, nosso trabalho perquiriu os
espaços de sociabilidades desses sujeitos, em especial, dado pela criação de sociedades, como
a Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba e a Sociedade de Homens de Letras, além
dos principais jornais de circulação do período, como A União e o Diário do Estado.
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As pesquisas sobre os intelectuais, no contexto paraibano, no campo da História da
Educação, eram desenvolvidas de forma secundária. Nos últimos anos, tem sido realizado um
esforço investigativo com o olhar mais pormenorizado para esses atores, tomando-os como
objetos de algumas pesquisas. Analisar as ideias desses personagens, suas trajetórias, seus
engajamentos, suas sociabilidades, aos poucos, tem tomado fôlego entre os pesquisadores
paraibanos. Nosso trabalho, como parte dessa produção local recente, visou contribuir para a
ampliação dessas pesquisas na medida em que buscou perquirir, por meio de alguns
intelectuais, como, por exemplo, Alcides Bezerra, José Baptista de Mello e Celso Affonso
Pereira, o discurso educacional do período com base em algumas inquietações: quem foram
esses personagens? Quais suas ideias sobre a educação? O que eles produziram? Em certa
medida, tentamos compreender algumas características relacionadas a política, amizade,
compadrio, imprensa e associações, que constituem a rede que os levaram a esse papel no
cenário educacional paraibano.
A categoria de sociabilidade, central em nosso trabalho, vem sendo utilizada em
diversas áreas do conhecimento. Na história da Educação, tem se procurado investigar, nos
múltiplos espaços de sociabilidade, individuais ou coletivos, um campo de produção, troca e
circulação de ideias, frutíferos para a compreensão de valores, afinidades, representações,
além das relações com o político e com a opinião pública (SCHUELER, 2008). Procuramos
demonstrar como as ideias circulavam entre os pares e como as redes se configuravam diante
do cenário do período.
Ao longo da dissertação, tomamos os professores como intelectuais (BOTO, 2005;
SCHUELLER, 2008) que pensaram e propuseram questões sobre o ensino e a prática
pedagógica de modo geral. Consideramos que as discussões empreendidas por esses sujeitos,
vistos como atores do político, na esfera pública, corroboraram para a formação do ideário
educacional e, consequentemente, para a elaboração de normativas legais que terminaram por
nortear a educação oficial paraibana.
Na República, algumas questões que estiveram em pauta constante no Brasil Império
se encontram presentes com uma nova roupagem, como, por exemplo, a separação oficial
entre Igreja e Estado, e tomadas como discurso oficial, como a escola gratuita, pública,
obrigatória e laica, e outros elementos tomaram ênfase nas discussões. Vários desses inseridos
nos discursos de alguns sujeitos estavam presentes na legislação, a exemplo da referência
maior do tema no estado durante o período, que fora a reforma da instrução de 1917. Nela
apareceram questões bastante discutidas no debate de tais personagens, como o método
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intuitivo, a criação de prédios escolares, a educação moral e cívica, a inspeção sanitária
escolar e a higiene, parte do ideário em construção do que ficou denominado de escola nova.
A higiene, segundo Buriti et al (2012), Carvalho (2003), Gondra (1998; 2004; 2011),
Mariano (2012), Soares Júnior (2011) e Stephanou (2000; 2010), foi um tema que perpassou
os debates e se fez presente na restruturação urbanística da cidade, com ações de
embelezamento da cidade, de profilaxia de doenças e de saneamento, e na escola, com um
olhar voltado para a higiene do sujeito e do ambiente escolar. Ou seja, de modo mais radical,
esse tema, já existente na pauta do Brasil oitocentista, retornou e se presentifica de modo mais
cotidiano na vida das pessoas, tanto no ambiente escolar quanto no não escolar.
Esse estudo revisitou as principais discussões de um momento da nossa história que
contribuiu, decisivamente, para os rumos tomados adiante. Trazer à baila os sujeitos, suas
ideias, engajamentos, trajetórias, ações empreendidas, por exemplo, na elaboração e na
publicação de reformas que nortearam um setor tão importante quanto o educacional, faz
parte de um esforço investigativo que fizemos, que visou compreender o discurso da
intelectualidade brasileira sobre o tema e ampliar a compreensão do processo de escolarização
no tocante às transformações de valores, princípios e finalidades da prática pedagógica.
Analisar as reformas para o Brasil nos leva a pensar sobre nós mesmos e sobre como a
nossa história têm se configurado ao longo dos séculos, em particular, no século XX, um
tempo de transformações radicais no âmbito da educação no Brasil. Rever as discussões
presentes na legislação sobre temas que ainda perduram na sociedade atual é avançar nesse
debate antigo entre o Estado e o povo, o poder e a massa e, sobretudo, entre a cidadania e a
ignorância, através desse diálogo inevitável entre passado e presente. É, de certo modo,
rememorar a educação ao longo da história e nos depararmos com avanços, como, por
exemplo, a expansão do ensino e a expansão da escola, bem como as consequências
descontínuas desse empreendimento, que ainda nos leva a pensar e a repensar sobre as ideias
de escola e de educação nos dias de hoje.

147

REFERÊNCIAS

AGUIAR, Wellington & OCTÁVIO, José. Uma cidade em quatro séculos – evolução e
roteiro. Edição do Governo do Estado, João Pessoa; 1985.
ALMEIDA, Dalva Regina Araújo. Um projeto reformista no Brasil do Oitocentos: a questão
educacional na agenda política de Joaquim Nabuco (1879-1888). 2013. Dissertação
(Mestrado) – Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2013.
ALONSO, Ângela. Ideias em movimento: a geração 1870 na crise do Brasil-Império. São
Paulo: Paz e Terra, 2002.
____. Arrivistas e decadentes: o debate político-intelectual brasileiro na primeira década
republicana. Novos estudos – CEBRAP, n.85, São Paulo, 2009. Disponível em:
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-33002009000300006. Acesso
em: 02 jun. 2014.
ALVES, Claudia. Jean-François Sirinelli e o político como terreno da história cultural. In:
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; LOPES, Eliane Marta Teixeira (Orgs.). Pensadores
sociais e a história da educação II. Belo Horizonte: Autêntica, 2012. p. 111-133.
ARAÚJO, Darlene Karla. O impacto da nova arquitetura pública na paisagem da capital
paraibana: 1900-1950. 2008. Dissertação (Mestrado em Engenharia urbana). Universidade
Federal da Paraíba, João Pessoa, 2008.
BARRETO, Aparecida de Lourdes Paes. Pedagogia da higiene na Paraíba: saberes que
circulavam nos livros escolares. V CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO, 5.2008. Anais... Aracaju-SE: UFS/ UNIT, 2008. Disponível em:
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe5/trabalho_completo.php?id=681>. Acesso em
12 dez. 2013.
BASTOS, Areliano Cândido Tavares. A província: estudo sobre democratização no Brasil.
Brasília: Fac-sim, Senado Federal, 1996.
BATISTA, Simone Vieira. A trajetória intelectual de Silvino Olavo: uma análise histórica,
cultural e educacional. 2011. Dissertação (Mestrado em Educação). Universidade Federal da
Paraíba, João Pessoa-PB, 2011.
BENCOSTTA, Marcus Levy Albino. Desafios da arquitetura escolar: construção de uma
temática em História da Educação. In: OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de. (Org.). Cinco
estudos em história e historiografia da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 111125.
BERTUCCI, Liane Maria; FARIA FILHO, Luciano Mendes de; OLIVEIRA, Marcus Aurélio
Taborda de. Edward P. Thompson: história e formação. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2010.

148

BISERRA, Ingrid Karla Cruz. História dos intelectuais e instrução pública no Brasil Império:
uma análise da obra A Província (1870) de Tavares Bastos. 2013. Monografia (Graduação) Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2013.
____. As normas prescritas para a escola primária parahybana no novo século: uma análise
curricular da reforma n° 873 de 21 de dezembro de 1917. VI Colóquio Internacional de
Políticas e Práticas Curriculares. “Currículo (re)construindo sentidos de Educação e ensino”.
2013, João Pessoa/ PB; Anais...Universidade Federal da Paraíba, 2013. (cd.rom).
____. Um novo modelo de organização escolar: as normas prescritas para a instrução primária
parahybana na reforma de 1917. X Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação –
Percursos e Desafios na História da Educação Luso-Brasileira. 2014, Curitiba.
Anais...Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2014. (cd-rom).
BOTELHO, André. Educação e modernidade no Brasil. Revista Cultura Vozes. São Paulo, v.
93, n. 1, p. 122-145, 1999. Disponível em: <http://www.ifcs.ufrj.br/~nusc/vozes.pdf>. Acesso
em: 5 out. 2009.
BOTO, Carlota. A escola primária como tema do debate político às vésperas da República.
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, n. 38, p. 253-281. 1999.
____. O professor primário português como intelectual: 'eu ensino, logo existo'. Linhas
(UDESC), Florianópolis, v. vol.6, n.nº1, p. 79-130, 2005.
BRASIL, Ministério da Saúde. Guia de vigilância epidemiológica / Ministério da Saúde,
Secretaria de Vigilância em Saúde. – 6. ed. – Brasília: Ministério da Saúde, 2005. Disponível
em: <http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/Guia_Vig_Epid_novo2.pdf>. Acesso em: 30
dez. 2014.
BURITI, Iranilson et al. A Ordem antes do progresso: o discurso médico higienista e a
educação dos corpos no Brasil do início do século XX. Fênix: Revista de História e Estudos
Culturais. v. 9, n. 1, p. 1-15, jan/abr de 2012. Disponível em:
<http://www.revistafenix.pro.br/PDF28/Artigo_7_Iranilson_Buriti_%20Oliveira_Leonardo_
%20Q_%20B_Freire_Debora_da_%20Silva_Sousa_Jose_Maxuel_Lourenco.pdf >Acesso em:
30 abr. 2014.
CARDOSO, Carlos Augusto; KULESZA, Wojciech Andrzej. Escola e modernidade na
Paraíba (1910-1930). III CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO - A
EDUCAÇÃO ESCOLAR EM PERSPECTIVA HISTÓRICA. 2004, Curitiba.
Anais...Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do Paraná, 2004. Disponível em:
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe3/Documentos/Coord/Eixo4/490.pdf>. Acesso
em: 11 nov. 2013.
CARVALHO, Marta Maria Chagas de. Quando a história da educação é a história da
disciplina e da higienização das pessoas. In: FREITAS, M. C. de (org.). História social da
infância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2003. p. 291-309.

149

____. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES, Eliane Marta; FARIA FILHO, Luciano
Mendes de; VEIGA, Cyntia G. 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica,
2011. p. 225-251.
CASTANHA, André Paulo. O Ato Adicional de 1834 na história da educação brasileira.
Revista Brasileira de História da Educação, vol. 6, nº 1, pp. 169-195, 2006. Disponível em:
http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/search/advancedResults?subject=Historiografia.
Acesso em: 10 dez. 2013.
CASTRO, Oscar Oliveira. Medicina na Paraíba: flagrantes de sua evolução. João Pessoa: A
União, 1945.
CERTAEU, Michel. A escrita da história. Tradução de Maria de Lurdes Menezes. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2011.
CHAVES, Dyógenes. Artes visuais na Paraíba: 1900-2010. Arte e Crítica/Jornal da ABCA. n
27, jun. 2013. Disponível em http://abca.art.br/n27/13artigos-dyogenes.html. Acesso em 11
nov. 2013.
COSTA, Jean Carlo de Carvalho. O charme da modernidade e a utopia da hybris: civilização
e educação no discurso de Joaquim Nabuco. In: CURY, Claúdia Engler; PINHEIRO, Antônio
Carlos Ferreira (Orgs.). Histórias da Educação da Paraíba: Rememorar e Comemorar. João
Pessoa: Editora Universitária/ UFPB, 2012. p. 189-215.
COSTA, Jean Carlo de Carvalho; BISERRA, Ingrid Karla Cruz. Intelectuais, instrução e
esfera pública no Brasil Império: uma análise do pensamento político e educacional de
Tavares Bastos. In: Temas II - Instrução no Brasil Imperial. 2014. p. 16-52.
COSTA, Suenya do Nascimento. Uma análise da atuação política de Silvino Elvídio
Carneiro da Cunha na Parahyba (1874 - 1876). 2014. Monografia (Graduação em
Pedagogia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2014.
CURY, Claúdia Engler. Métodos de ensino e formas de controle sobre o cotidiano escolar na
instrução pública da Parahyba do Norte (1835-1864). In: SCOCUGLIA, Afonso Celso.;
MACHADO, Charlinton Jose dos Santos. Pesquisa e historiografia da educação brasileira.
Campinas, SP: Autores Associados, 2006.
CUNHA, Marcus Vinícius da. Estado e Escola Nova na história da educação brasileira. In:
SAVIANI, Demerval (Org.). Estado e políticas educacionais na história da educação
brasileira. Vitória: EDUFES, 2010. (Coleção Horizontes da pesquisa em história da educação
no Brasil, v2.). p. 251-280.
ESPINDOLA, Maíra Lewtchuk. Primeira República, Intelectuais e educação: entre a utopia e
o (des) encantamento de Castro Pinto (1888-1915). 2012. Dissertação (Mestrado em
Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2012.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de. A legislação escolar como fonte para a História da
Educação: uma tentativa de interpretação. In:____ (Org.). Educação, modernidade e

150

civilidade: fontes e perspectivas de análises para a história da educação oitocentista. Belo
Horizonte: Autêntica, 1998. p. 91-125.
FARIA FILHO, Luciano Mendes. Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana em
Belo Horizonte na Primeira República. Passo Fundo: UPF, 2000.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; CHAMON, Carla Simone; INÁCIO, Marcilaine Soares.
Apresentação. In: FARIA FILHO, Luciano Mendes de; INÁCIO, Marcilaine Soares (Orgs.).
Políticos, literatos, professoras, intelectuais: o debate público sobre educação em Minas
Gerais. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2009. p. 07-20.
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VIDAL, Diana Gonçalves. As lentes da história:
Estudos de historiografia da educação no Brasil. Campinas, São Paulo: Autores Associados,
2005.
FARIA FILHO, Luciano Mendes; GONÇALVES, Irlen Antônio; CALDEIRA, Sandra.
História da Educação em Minas Gerais: pequeno balanço e algumas perspectivas de pesquisa
(1985-2001). In: GONDRA, José Gonçalves (Org). Pesquisa em história da educação no
Brasil. Rio de Janeiro: DP&A, 2005. p. 221-242.
FRAGO, Antônio Viñao. Alfabetização na sociedade e na história. Porto Alegre: Artes
Médicas, 1992.
FREIRE, Carmem Coelho de Miranda. História da Paraíba (Para uso didático). João Pessoa
– PB: A União, 1976.
GALLEGO, Rita de Cássia. Uso(s) do tempo: a organização das atividades de professores e
alunos nas escolas primárias paulistas (1890-1929). 2003. Dissertação (Mestrado em
Educação). Universidade de São Paulo, São Paulo, 2003.
____. Tempo, temporalidades e ritmos nas escolas públicas primárias em São Paulo (18461890) - heranças e negociações. 2008. Tese (Doutorado em Educação). Universidade de São
Paulo, São Paulo, 2008.
GALVÍNCIO, Amanda Sousa. Manoel Bomfim intelectual da Primeira República: educação,
formação nacional e o Brasil moderno. 2010. Monografia (Graduação). Universidade Federal
da Paraíba, João Pessoa-PB, 2010.
____. Atuação educacional de Carlos Dias Fernandes na Parahyba do Norte (1913-1925):
jornalismo, literatura e conferências. 2013. Dissertação (Mestrado em Educação).
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2013.
GASPARELLO, Arlette Medeiros; VILLELA, Heloisa de Oliveira Santos. Intelectuais e
professores: identidades sociais em formação no século XIX brasileiro. Revista Brasileira de
História da Educação, n° 21, p. 39-60, set./dez. 2009.
GOMES, Ângela de Castro. A República, a história e o IHGP. Belo Horizonte: Argvmentvm,
2009.

151

____. República e História do Brasil: Viriato Corrêa e uma história ensinável. In: YAZBECK,
Dalva Carolina; ROCHA, Marlos Bessa Mendes da (Orgs.). Cultura e História da Educação:
intelectuais, legislação, cultura escolar e imprensa. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009b. p. 0919.
GONDRA, José Gonçalves. Conformando o discurso pedagógico: a contribuição da medicina.
In: FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.). Educação, modernidade e civilização: fontes e
perspectivas de análises para a história da educação oitocentista. Belo Horizonte: Autêntica,
1998. p. 35-71.
____. Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na Corte imperial. Rio de
Janeiro: EDUERJ, 2004.
____. Instrução, Intelectualidade, Império: apontamentos a partir do caso brasileiro In:
VAGO, Tarcísio Mauro et al. Intelectuais e escola pública no Brasil: séculos XIX e XX. Belo
Horizonte: Mazza Edições, 2009. p. 47-78.
____. Medicina, higiene e educação escolar. In: LOPES, Eliane Marta; FARIA FILHO,
Luciano Mendes de; VEIGA, Cyntia G. 500 anos de educação no Brasil. Belo Horizonte:
Autêntica, 2011. p. 519-550.
GONÇALVES NETO, Wensceslau. Cultura escolar e legislação em Minas Gerais: o
município de Uberabinha no início da República. In: YAZBECK, Dalva Carolina; ROCHA,
Marlos Bessa Mendes da (Orgs.). Cultura e História da Educação: intelectuais, legislação,
cultura escolar e imprensa. Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009. p. 69-102.
GRAMSCI, Antonio. Os Intelectuais e a Organização da Cultura. Rio de Janeiro: Editora
Civilização Brasileira, 1982.
GUEDES, Kaline Abrantes. O ouro branco abre caminhos: o algodão e a modernização do
espaço urbano da cidade da Parahyba (1850-1924). 2006. Dissertação (Mestrado).
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, 2006.
GURJÃO, Eliete de Queiróz. Morte e vida das Oligarquias – Paraíba (1889-1945). João
Pessoa, Editora Universitária/ UFPB, 1994.
HOBSBAWM, Eric. A era dos impérios: 1875-1914. Tradução Siene M. Campos et al. Rio de
Janeiro: Paz e Terra, 1989.
INÁCIO FILHO, Geraldo; SILVA, Maria Aparecida. Reformas educacionais durante a
Primeira República no Brasil (1889-1930). In: SAVIANI, Demerval (Org.). Estado e políticas
educacionais na história da educação brasileira. Vitória: EDUFES, 2010. (Coleção
Horizontes da pesquisa em história da educação no Brasil, v2.). p. 217-250.
Le GOFF, J. História e Memória. Campinas: Unicamp, 1994.
LEWIN, Linda. Política e parentela na Paraíba: Um estudo de caso da oligarquia de base
familiar. Rio de Janeiro: Record, 1993.

152

LIMA, Sandra Lúcia Lopes. Imprensa feminina, revista feminina. A imprensa feminina no
Brasil. Revista Projeto História, São Paulo, n.35, p. 221-240, dez. 2007. Disponível em <
http://revistas.pucsp.br/index.php/revph/article/viewFile/2219/1320>. Acesso em 27 out.
2014.
LIMA, Rosângela Chrystina Fontes de. Grupo Escolar “Dr. Thomás Mindello” e a Cidade:
espaços de difusão dos ideários da modernidade (1916-1935). 2010. Dissertação (Mestrado
em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.
LIMEIRA, Aline de Morais. Impressos: veículos de publicidades, fontes para história da
educação. Cadernos de História da Educação, v. 11, n. 2, p.367-388, jul./dez. 2012.
Disponível em: <http://www.seer.ufu.br/index.php/che/article/view/21702>. Acesso em 17
mar. 2014.
LUCA, Tania Regina de. História dos, nos e por meio dos periódicos. In: PINSKY, Carla
Bassanezi (Org.) Fontes históricas. São Paulo: Contexto, 2010. p. 111-153.
MAGALHÃES, Patrícia de Oliveira. Um intelectual na Primeira República: Coriolano de
Medeiros e sua trajetória na Escola de Aprendizes Artífices da Paraíba. Monografia
(Graduação em Pedagogia) - Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2014.
MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do trabalho científico.
São Paulo: Atlas, 2007.
MARIANO, Nayana Rodrigues Cordeiro. A construção de um modelo higiênico de educação
escolar na instrução pública da Parahyba do Norte (1849-1884). Sæculum - Revista de
História [27], João Pessoa, p. 247-258, jul./dez. 2012. Disponível em:
<http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/srh/article/view/16441>. Acesso em 04 fev. 2014.
MARIANO, Nayana Rodrigues; PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira. Educação, poder e
sociedade: o saber médico na Parahyba Imperial. In: IX SEMINÁRIO NACIONAL DE
ESTUDOS E PESQUISAS “HISTÓRIA, SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL”
Anais...Universidade Federal da Paraíba – João Pessoa, 2012. p. 2483-2493. Disponível em:<
http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/3.33.pdf>.
Acesso em: 29 jan. 2015.
MARIZ, Celso. Apanhados Históricos da Paraíba. João Pessoa: A União, 1994.
MARTINS, Eduardo. Coriolano de Medeiros: notícia bibliográfica. João Pessoa, A União,
1975.
____. Cardoso Vieira e o Bossuet da Jacoca. Nota para um perfil biográfico. João Pessoa:
Secretaria da Educação e Cultura, 1979.
MATTOS, Hebe. A vida política. In: SCHWARCZ, Lilia Moritz (coord.) História do Brasil
Nação: 1808-2010 – Vol. 3: A abertura para o mundo (1889-1930). Rio de Janeiro: Objetiva,
2012. p. 85-131.

153
MELLO, José Baptista de. Evolução do ensino na Paraíba. João Pessoa – Imprensa Oficial –
PB, 1956.
MELLO, Maria Tereza Chaves de. A Modernidade Republicana. Revista Tempo, n. 26,
Niterói, v. 13, p. 15-31, 2009. Disponível em
<http://www.historia.uff.br/tempo/artigos_dossie/v13n26a02.pdf>. Acesso em: 29 nov. 2013.
MICELLI, Sergio. Vanguardas em retrocesso: ensaios de história social e intelectual do
modernismo latino-americano. São Paulo: Companhia das Letras, 2012.
MIRANDA, Itacyara Viana. Instrução, disciplina e civilização: uma perspectiva de leitura
acerca das aulas públicas e particulares na Parahyba do Norte (1860-1889). Dissertação
(Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2012.
NÓVOA, Antônio. A imprensa de educação e ensino: concepção e organização do repertório
português. In: CATANI, Denice Bárbara; BASTOS, Maria Helena Câmara (Orgs.). Educação
em revista: a imprensa periódica e a história da educação. São Paulo: Escrituras, 2002.
NUNES, Clarice. (Des)encantos da modernidade pedagógica. In: LOPES, Eliane Marta T.;
FARIA FILHO, Luciano M.; VEIGA, Cyntia G. 500 anos de Educação no Brasil. Belo
Horizonte: Autêntica, 2011. p. 371-398.
ODILON, Marcus. Camillo de Hollanda: médico, militar e político. João Pessoa: Papel e
Pano, 2ª ed, 2001.
OLIVEIRA, Lúcia Lippi. A questão nacional na Primeira República. São Paulo: Brasiliense,
1990.
PAIVA, Bruna Maria Morais de. Escolarização na primeira república: organização e
funcionamento do ensino noturno na Parayba do Norte (1916 – 1931). 2010. Dissertação
(Mestrado em Educação). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.
PAIVA, Bruna Maria Morais de; LIMA, Rosângela Chrystina Fontes de. O ensino noturno e
os grupos escolares na Paraíba do Norte (1916 – 1930): organização e práticas educativas. V
CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO. Anais... Aracaju-SE, nov.
2008 (CD Rom).
PAIVA, Bruna Maria Morais de; LIMA, Rosângela Chrystina Fontes de. Grupos escolares na
parahyba do norte (1916 – 1929): Reformas que subsidiaram a organização da instrução
pública primária. In: VI CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO. 6, 2006. Anais...Uberlândia-MG, 2006, v. 1, p. 5773 – 5782. Disponível em:
<http://www2.faced.ufu.br/colubhe06/anais/arquivos/523BrunaMaria_e_AntonioPinheiro.pdf
>. Acesso em: 14 mai. 2013.
____. Educação Sanitária: Uma preocupação constante nos Grupos Escolares. VII
SEMINARIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS. UNICAMP, Campinas-SP, 2006.
Disponível em <

154

http://www.histedbr.fe.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario7/Resumo/res_Bruna%2
0Maria%20Morais%20de%20Paiva.pdf>. Acesso em 05 mai. 2013.
PARENTE, Claudia da Mota Darós. A construção dos tempos escolares. Educação em
Revista, Belo Horizonte. vol. 26, n.2, p. 135-156, ago. 2010. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-46982010000200007>.
Acesso em 14 fev. 2014.
PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira. Da era das cadeiras isoladas à era dos grupos
escolares na Paraíba. 2001. Tese (Doutorado). Universidade Estadual de Campinas,
Campinas-SP, 2001. Disponível em: <http://cutter.unicamp.br/document/
?code=vtls000218787>. Acesso em: 26 set. 2013.
____. Grupos Escolares, “Escolas de verdade?” Estudo comparativo a partir da Cultura
Educacional. VIII Congresso Luso-Brasileiro de História da Educação. São Luíz – Maranhão,
2010. Disponível em <
http://www.carlamaryoliveira.pro.br/gheno/PDF/Antonio_Carlos_F.pdf>. Acesso em 02 de
nov. 2014.
____. As novas abordagens no campo da história da educação brasileira. In: PINHEIRO,
Antonio Carlos Ferreira; TAMBARA, Elomar; XAVIER, Libânia (Orgs.). História da
Educação no Brasil: matrizes interpretativas, abordagens e fontes predominantes na primeira
década do século XXI. Vitória: EDUFES, 2011. p. 247-265.
____. A instrução particular sob a égide do poder público na Província da Parahyba do Norte
(1860 a 1873). In: CURY, Claúdia Engler; PINHEIRO, Antônio Carlos Ferreira (Orgs.).
Histórias da Educação da Paraíba: Rememorar e Comemorar. João Pessoa: Editora
Universitária/ UFPB, 2012.
PINHEIRO, Antônio Carlos; ANANIAS, Mauricéia. Prólogo: um espaço para produção da
História da Educação – A Linha de Pesquisa História da Educação. In: Ferronato, Cristiano et
al (Orgs.) Trilhas da Pesquisa em História da Educação. João Pessoa: Editora Universitária/
UFPB, 2012.
PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira & CURY, Cláudia Engler (orgs.). Leis e regulamentos
da instrução da Paraíba no período imperial. Brasília: SBHE; INEP/MEC, 2004. (Coleção de
Documentos da Educação Brasileira).
PROST, Antoine. Doze lições sobre a História. Tradução de Guilherme João de Freitas
Teixeira. Belo Horizonte: Autêntica, 2008.
VIEIRA, Rayssa Anizio Costa. A relevância do estudo dos intelectuais da história local nas
séries iniciais: uma análise preliminar das contribuições de Antônio Alfredo da Gama e Mello
para a educação paraibana no século XIX. Monografia (Graduação) - Universidade Federal da
Paraíba, João Pessoa-PB, 2014.
REIS, José Carlos. História & Teoria: historicismo, modernidade, temporalidade e verdade.
Rio de Janeiro: Editora FGV, 2006.

155

ROCHA, Marlos Bessa Mendes da. O ensino elementar no Decreto Leôncio de Carvalho:
“visão de mundo” herdada pelo tempo republicano? Revista Brasileira de História da
Educação, v. 15, p. 126-200, 2010. Disponível em: <
http://www.scielo.br/pdf/rbedu/v15n43/a09v15n43.pdf>. Acesso em: 07 ago. 2013.
RODRIGUES, Inês Caminha. A gangorra do poder (PARAÍBA – 1889/ 1930). Paraíba:
Editora Universitária, 1989.
SAVIANI, Dermeval. Reflexões sobre o ensino e a pesquisa em História da Educação. In:
FILHO, Geraldo Inácio; JÚNIOR, Décio Gatti (Orgs.). História da educação em perspectiva:
ensino, pesquisa, produção e novas investigações. Campinas: Autores Associados, 2003.
SCHUELER, Alessandra Frota M. de. Professores primários como intelectuais da cidade: um
estudo sobre produção escrita e sociabilidade intelectual (Corte Imperial, 1860-1889). Revista
de Educação Pública. Universidade Federal do Mato Grosso, n. 17, 2008.
SCHUELER, Alessandra Frota Martinez de; MAGALDI, Ana Maria Bandeira de Mello.
Educação escolar na Primeira República: memória, história e perspectivas de pesquisa.
Revista Tempo, Niterói, v. 13, n. 26, p. 60-71, 2009. Disponível em:
<http://www.scielo.br/scielo.php?%20script=sci_arttext&pid=S141377042009000100003&lng=pt&nrm=iso >. Acesso em: 5 out. 2009.
SENA, Fabiana. Tradição da civilidade nos livros de leitura no Império e na Primeira
República. Tese (Doutorado em Letras) - Universidade Federal de Paraíba, João Pessoa, 2008.
____. Imprensa e instrução pública no Império: o modo epistolar nos jornais do Rio de
Janeiro e da Paraíba. Revista Brasileira de História da Educação, v. 14, n. 1 (34), p. 73-97,
jan/abr. 2014. Disponível em <
http://www.rbhe.sbhe.org.br/index.php/rbhe/article/view/451/pdf_13> . Acesso em 31 mai
2014.
SILVA FILHO, Edvaldo Brilhante da. História da Psiquiatria na Paraíba. João Pessoa:
Santa Clara, 1998.
SILVA, Dalva Regina Araújo da. O projeto abolicionista de Joaquim Nabuco: formação
nacional, reformas sociais e universalização da instrução pública. 2010. Monografia
(Graduação em Pedagogia). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2010.
SILVA, Helenice Rodrigues da. Fragmentos da história intelectual: entre questionamentos e
perspectivas. Campinas: Papirus, 2002.
SILVA, Joyce Mary Adam de Paula e. A construção da identidade de diretores: discurso
oficial e prática. Educação em Revista. Belo Horizonte, v.27, n.03, p.211-230, dez. 2011.
SILVA, Alberto Martins da. Médicos Militares Paraibanos. Brasília: Edição do Autor, 2009.
SILVA, Vívia de Melo. Grupo escolar Solon de Lucena: um novo modelo de escolarização
primária para a cidade de Campina Grande-PB (1924-1937). 2009. Dissertação (Mestrado).
Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2009a.

156

____. Grupos escolares na Paraíba: regulamentação e indução para a modernização escolar.
In: VIII SEMINÁRIO NACIONAL DE ESTUDOS E PESQUISAS "HISTÓRIA,
SOCIEDADE E EDUCAÇÃO NO BRASIL". Universidade Estadual de Campinas –
UNICAMP, 2009b. Disponível em
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario8/trabalhos.html>.
Acesso em: 16 abr. 2013.
SIRINELLI, Jean-François. As Elites Culturais. In: SIRINELLI, Jean-François; RIOUX, Jean
Pierre (Orgs.). Para uma História Cultural. Tradução Ana Moura. Lisboa: Estampa, 1998.
____. Os Intelectuais. In: RÉMOND, René (Org). Por uma história política. Tradução Dora
Rocha. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2003. p. 231-270.
SOARES JÚNIOR, Azemar dos S. Corpos hígidos: o limpo e o sujo na Parahyba (19121924). 2011. Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba. João
pessoa, 2011.
SOUZA, Rosa Fátima de. O direito à educação: lutas populares pela escola em Campinas.
Campinas: Editora da Unicamp: Área de Publicações CMU/ Unicamp, 1998a.
____. Templos de Civilização: a implantação da escola primária graduada no estado de São
Paulo (1890-1910). São Paulo: UNESP, 1998b.
____. Tempos de infância, tempos de escola: a ordenação do tempo escolar no ensino público
paulista (1892-1933). Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 127-143, jul./dez. 1999.
Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/ep/v25n2/v25n2a10.pdf>. Acesso em : 23 fev.
2014.
____. Lições da Escola Primária. In: SAVIANI, Dermeval, et al. O legado educacional do
século XX. 2. ed. - Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2006. p. 109-161.
STEPHANOU, Maria. “Saúde pela educação: escolarização e didatização de saberes médicos
na primeira metade do século XX”. In: Anais do I Congresso Brasileiro de História da
Educação. Rio de Janeiro: UFRJ, 2000, p. 07. Disponível em:
<http://sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe1/anais/114_maria_ste.pdf>. Acesso em: 12 maio.
2014.
____. Discursos médicos e a educação sanitária na escola brasileira. In: STEPHANOU,
Maria; BASTOS, Maria Helena C (orgs.). Histórias e memórias da educação no Brasil. Rio
de Janeiro: Vozes, 2009. p. 142-164.
THOMPSON, E.P. A miséria da teoria ou um planetário de erros. Uma crítica ao pensamento
de Althusser. Rio de Janeiro: Zahar Editores S.A., 1981.
TINEM, Nelci (Org.). Fronteiras, Marcos e Sinais. João Pessoa: Ed. UFPB, 2005.
TRIGUEIRO, Osvaldo. A Paraíba na Primeira República. João Pessoa: A União, 1982.
VALDEMARIN, Vera Tereza. História dos métodos e materiais de ensino: a escola nova e
seus modos de uso. São Paulo: Cortez, 2010.

157

____. Os Sentidos e a Experiência: professores, alunos e métodos de ensino. In: O legado
educacional do século XX. 2. ed. - Campinas, São Paulo: Autores Associados, 2006. p. 165203.
VIDAL, Diana Gonçalves. Escola Nova e processo educativo. In: LOPES, Eliane Marta;
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cyntia G. 500 anos de educação no Brasil.
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 497-517.
VIEIRA, Carlos Eduardo. História dos intelectuais: representações, conceitos e teorias. In:
CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO, 4., 2006, Goiânia. Anais...
Goiânia: Editora da Universidade Católica de Goiás, 2006. v. 1. p. 1-10. Disponível em:
<http://www.sbhe.org.br/novo/congressos/cbhe4/coordenadas/eixo06/Coordenada%20por%2
0Carlos%20Eduardo%20Vieira/Carlos%20Eduardo%20Vieira%20-%20Texto2.pdf>. Acesso
em: 15 fev. 2014.
____. Jornal diário como fonte e como tema para a pesquisa em História da Educação: um
estudo da relação entre imprensa, intelectuais e modernidade nos anos de 1920. In:
OLIVEIRA, Marcus Aurélio Taborda de. (Org.). Cinco estudos em história e historiografia
da educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. p. 11-40.
____. Intelligentsia e intelectuais: sentidos, conceitos e possibilidades para a história
intelectual. Revista Brasileira de História da Educação, n. 16, p. 63-85, 2008. Disponível em:
<http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:jKBzZbLPHtQJ:rbhe.sbhe.org.br/in
dex.php/rbhe/article/download/109/120+&cd=3&hl=pt-PT&ct=clnk&gl=br> . Acesso em: 10
ago. 2013.
____Erasmo Pilotto: identidade, engajamento político e crenças dos intelectuais vinculados
ao campo educacional no Brasil. In: CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA DA
EDUCAÇÃO, 6., 2011, Vitória. Anais...Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo,
2011.
VILLELA, Heloísa de O. S. O mestre-escola e a professora. In: LOPES, Eliane Marta;
FARIA FILHO, Luciano Mendes de; VEIGA, Cyntia G. 500 anos de educação no Brasil.
Belo Horizonte: Autêntica, 2011. p. 95-134.
YAZBECK, Dalva Carolina. Sacra Bandeira e Verde Louro: algumas práticas dos Grupos
Escolares. 1930-1950. In: YAZBECK, Dalva Carolina; ROCHA, Marlos Bessa Mendes da
(Orgs.). Cultura e História da Educação: intelectuais, legislação, cultura escolar e imprensa.
Juiz de Fora: Editora UFJF, 2009. p. 37-47.
ZANLORENZI, Claudia Maria Petchak. História da Educação, fontes e imprensa. Revista
Histed-Br On line, Campinas, n. 40, p. 60-71, dez. 2010. Disponível em: <
http://www.fae.unicamp.br/revista/index.php/histedbr/article/view/3370>. Acesso em 14 de
jan. 2014.

158

FONTES

Mensagens e Exposição

HOLLANDA, Francisco Camillo de. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do
Estado da Parahyba, em 1° de setembro de 1917. Parahyba: Imprensa Official, 1917.
Disponível em: <crl.edu/brazil/provincial/paraíba>. Acesso em 08/08/2013.
____. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado da Parahyba, em 1º de
setembro de 1918. Parahyba: Imprensa Official, 1918. Disponível em:
<crl.edu/brazil/provincial/paraíba>. Acesso em 08/08/2013.
____. Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado da Parahyba, em 1º de
setembro de 1919. Parahyba: Imprensa Official, 1919. Disponível em:
<crl.edu/brazil/provincial/paraíba>. Acesso em 08/08/2013.
____. Exposição apresentada à Assembleia Legislativa do Estado da Parahyba, em 22 de
outubro de 1920. Parahyba: Imprensa Official, 1920. Disponível em:
<crl.edu/brazil/provincial/paraíba>. Acesso em 08/08/2013.

Relatório

MAIA, José de Azevêdo. Relatorio anual da Inspectoria Sanitaria Escolar apresentado ao
Director Geral da Instrucção Publica. Parahyba do Norte, 1917.
MILANEZ, João Baptista. Relatório da Escola Normal apresentado ao Presidente do estado.
Parahyba do Norte, 1919.

Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba

BEZERRA, Alcides. Educação Moral. Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da
Parahiba. Anno I, n. 2, 1919.
BIBLIOGRAPHIA. Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba. Anno I, n.
2, 1919.
ENSINO DE Historia. Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba. Anno I,
n. 2, 1919.
MELLO, José de. O ensino de Chorograghia e Historia da Parahyba. Boletim da Sociedade
dos Professores Primarios da Parahiba. Anno I, n. 2, 1919.

159

PEREIRA, Celso Afonso. A instrucção primaria em confronto com os outros problemas
nacionaes. Boletim da Sociedade dos Professores Primarios da Parahiba. Anno I, n. 2, 1919.

Correspondências

PESSOA, Epitácio. Telegrama a Camillo no início de sua administração. 12/11/1916. In: Na
política da Paraíba (2ª fase: 1912-1935). Coleção: Obras completas de Epitácio Pessoa. Rio
de Janeiro, 1962.
PESSOA, Epitácio. Carta a Camillo. 27/11/1916. In: Na política da Paraíba (2ª fase: 19121935). Coleção: Obras completas de Epitácio Pessoa. Rio de Janeiro, 1962.
PESSOA, Epitácio. Carta a Camillo. Abril de 1917. In: Na política da Paraíba (2ª fase: 19121935). Coleção: Obras completas de Epitácio Pessoa. Rio de Janeiro, 1962.

Atas

MAROJA, Flávio (relator). Ata da 29ª sessão da 7ª legislatura da Assembleia Legislativa da
Parahyba do Norte em 6 de outubro de 1917. Parahyba, 1917.
NÓBREGA, Seráfico da. Ata da 52ª sessão da 25ª reunião da 7ª legislatura, em 30 de
outubro de 1916. Parahyba, 1916.

Almanaque

DIAS FERNANDES, Carlos. Dr. Camillo de Hollanda. Almanach do Estado da Parahyba.
Imprensa Oficial, Parahyba: 1918, ano 12, 179-181.
PARAHYBA DO NORTE. Almanach do Estado da Parahyba. Imprensa Oficial, Parahyba:
1918, ano 12, n.p.

Leis

BRAZIL, República dos Estados Unidos do. Constituição da República dos Estados Unidos
do Brazil, de 24 de fevereiro de 1891. Rio de Janeiro, 1891. Disponível em: <

160

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituicao/constituicao91.htm>. Acesso em: 25 mai.
2012.
PARAHYBA (estado). Decreto n. 241, de 26 de agosto de 1904. Reforma a Instrução
Primária do Estado. In: ___. Collecção dos actos dos poderes Legislativo e Executivo do
Estado da Parahyba em 1917. Parahyba: Imprensa Official, 1904.
PARAHYBA (estado). Decreto n. 873, de 21 de dezembro de 1917. Reforma a Instrução
Primária do Estado. In: ___. Collecção dos actos dos poderes Legislativo e Executivo do
Estado da Parahyba em 1917. Parahyba: Imprensa Official, 1917.

Livro

BEZERRA, Alcides. Ensaios de Critica e Philosophia. Parahyba: Imprensa Official, 1919.

Jornal A União

A HIGYENE. Jornal A União, Parahyba, 08/07/1917.
A NOSSA instrucção publica. Jornal A União, Parahyba, 14/06/1917.
CONSTITUIÇÃO DO fundo escolar. Jornal A União, Parahyba, 14/09/1917.
DIAS FERNANDES, Carlos. A gymnastica. Jornal A União, Parahyba, 09/07/1916.
EDUCAÇÃO physica. Jornal A União, Parahyba, 03/04/1917.
EDUCAÇÃO physica. Jornal A União, Parahyba, 21/09/1917.
FUNDAÇÃO de uma caixa escolar na parahyba. Jornal A União, Parahyba, 25/04/1919.
HIGYENE escolar. Jornal A União, Parahyba, 24/08/1917.
HYGIENE escolar. Jornal A União, Parahyba, 12/09/1919.
INSTRUCÇÃO Publica. Jornal A União, Parahyba, 22/09/1917.
INSTRUCÇÃO Publica. Jornal A União, Parahyba, 22/10/1917.
MACHADO, Alvaro. Discurso na reunião para definição da diretoria da Associação de
homens de lettras. In: Associação d‟homens de Lettras. Jornal A União, Parahyba,
24/07/1917.
PROTECÇÃO á Infancia. Jornal A União, Parahyba, 20/03/1920.
REFORMA da Instrucção. Jornal A União, Parahyba, 19/08/1917.

161

SOCIEDADE dos professores primarios da parahyba. Jornal A União, Parahyba, 09/08/1919.
UMA FESTA de arte. Jornal A União, Parahyba, 25/05/1920.

Jornal Diário do Estado

A EPOCA das sociedades. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 01/08/1917.
A HYGIENE urbana. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 19/ 05/ 1918.
AULAS Nocturnas – Na Associação dos Empregados no Commercio. Jornal Diário do
Estado, Parahyba, 28/03/1917.
BEZERRA, Idelfonso. Aulas Nocturnas. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 17/02/1917.
COM A HYGIENE. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 28/ 04/1918.
DR. CAMILLO de Holanda. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 11/09/1917.
FREIRE, Mathias. Os melhoramentos da cidade. Jornal Diário do Estado, Parahyba,
15/05/1917.
FREIRE, Mathias. Reforma do Ensino. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 19/06/1917.
LIVROS escolares. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 24/05/1918.
MELLO, Cavalcanti. Duas por semana. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 20/01/1917.
MELHORAMENTOS Publicos. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 04/03/1917.
MENDONÇA, José. A Reforma da Instrução. Jornal Diário do Estado, Parahyba,
13/07/1917.
PREDIOS escolares. Jornal Diário do Estado. Parahyba, 20/03/1917.
SOCIEDADE DOS professores primarios. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 11/07/1917.
SOCIEDADE DE homens de letras. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 14/07/1917.
SOCIEDADE DE homens de letras. Jornal Diário do Estado, Parahyba, 24/07/1917.
TODOS podem estudar – cursos em correspondência. Jornal Diário do Estado, Parahyba,
26/03/1917.

162

Jornal A Tribuna

NOTA DE falecimento. Jornal A Tribuna, Parahyba, 15/08/1946.

Jornal A Notícia

DR. CAMILLO de Hollanda. Jornal A Noticia, Parahyba, 17/10/1916.
HOLLANDA, CAMILLO. Telegrama enviado ao Jornal A União, reproduzido pelo Jornal A
Notícia, em 1º de julho de 1916, sob o título Um telegramma do Dr. Camillo de Hollanda à
<A União>.

Jornal O Norte

O EMBELLEZAMENTO da cidade. Jornal O Norte, Parahyba, 28/12/1916.

Jornal O Imparcial

A REFORMA do hospicio parahybano. Jornal O Imparcial, Rio de Janeiro, 20/05/1917.
O SR. EPITÁCIO PESSOA, senador e ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal,
quer implantar a sua oligarchia, no Estado da Parahyba. Jornal O Imparcial, Rio de Janeiro,
02/11/1913.

163

APÊNDICE

Dissertações que perpassam o período da Primeira República - PPGE/ UFPB
(2007-2014)

AUTOR (A), ANO E ORIENTADOR (A)
SILVA, Favianni da. A Eva do século XX: Analice
Caldas e outras educadoras – 1891/1945. (2007).
Orientadora:
SILVA, Vívia de Melo. Grupo Escolar Solon de
Lucena: um novo modelo de escolarização primária para
a cidade de Campina Grande-PB (1924-1937) (2009).
Orientador: Wojciech Andrzej Kulesza.
LIMA, Rosângela Chrystina. Grupo Escolar Dr.
Thomas Mindello e a cidade: espaços de difusão dos
ideais modernos (1916-1935). (2010). Orientador:
Antônio Carlos Ferreira Pinheiro.
PAIVA, Bruna Maria Morais de. Escolarização na
primeira república: organização e funcionamento do
ensino noturno na Parayba do Norte (1916 – 1931).
(2010). Orientador: Antônio Carlos Ferreira Pinheiro.
SANTOS, Erinalva Lopes dos. Educação feminina:
idéias e concepções sobre a formação da mulher
veiculadas na imprensa da Parahyba do Norte (19121927) (2010). Orientadora: Maria Lúcia da Silva Nunes.
BATISTA, Simone Vieira. A trajetória intelectual de
Silvino Olavo: uma análise histórica, cultural e
educacional (2011). Orientador: Jean Carlo de Carvalho
Costa.
ADVÍNCULA, Charya Charlotte Bezerra. O processo
de escolarização em Princesa/PB: política e educação
(1920-1939). (2012). Orientadora: Mauricéia Ananias.
ESPINDOLA, Maíra Lewtchuk. Primeira república,
intelectuais e educação: entre a utopia e o
(des)encantamento de Castro Pinto (1886-1915). (2012).
Orientador: Jean Carlo de Carvalho Costa.
FERREIRA, Joseane Abílio de Sousa. Os exercícios nos
livros didáticos de Geografia no Brasil: mudanças e
permanências (1880-1930). (2012). Orientadora: Maria
Adailza Martins de Albuquerque.
MENDES, Márcia Cristiane Ferreira. Memórias e
práticas educacionais da educadora Argentina Pereira
Gomes: o seu legado no cenário educativo da Paraíba
(1916-1962). (2012). Orientador: Charliton José Dos

PALAVRAS-CHAVE
Mulher. Educação. Biografia.

Grupo Escolar Solon de Lucena.
Arquitetura escolar. Festas escolares.
Campina Grande.
Grupo
escolar.
Modernidade.
Arquitetura escolar. Escola Nova.
Instituições auxiliares de ensino.
Ensino noturno. Primeira República.
Alfabetização. Grupos Escolares.

Educação feminina. Gênero. Escola
Normal. Periódicos.

Intelectual. Habitus. Educação.

Processo de escolarização. PrincesaPB. Cadeiras isoladas. Educação
Pública.
Intelectuais. Educação Nacional.
Instrução Cívica. Nação.

Geografia escolar. Livro didático.
Exercícios.

Educação. Educadora. Memórias.
Escola Nova.

164

Santos Machado.
SANTOS, Niédja Ferreira dos. Carmen Coelho de
Miranda Freire (1912-2003): a biografia de uma
educadora a partir de suas práticas de escrita (2012).
Orientadora: Maria Lúcia da Silva Nunes.
SILVA, Viviane Freitas da. Memórias da educadora
Olivina Olívia Carneiro da Cunha: práticas educativas e
envolvimento político e social na Paraíba (1886-1977)
(2012). Orientador: Charliton José dos Santos Machado.
GALVÍNCIO, Amanda Sousa. Atuação educacional de
Carlos Dias Fernandes na Parahyba do Norte (19131925): jornalismo, literatura e conferências (2013).
Orientador: Jean Carlo de Carvalho Costa.
RAMOS, Maria Daniela Ângelo. O Ensino de
gramática na Paraíba em Lições da Língua Materna
(1906) (2014). Orientadora: Fabiana Sena da Silva.

Carmen Coelho. Nova História
Cultural. Biografia. Práticas de
escrita.
Olivina Olívia Carneiro da Cunha.
Educação. Mulher. Memórias.

Carlos D. Fernandes. Intelectuais.
Educação. Jornalismo. Conferências.

Gramática.
Livro
didático.
República. Língua materna.

165

Teses que perpassam o período da Primeira República - PPGE/ UFPB
(2007-2014)

AUTOR (A), ANO E ORIENTADOR (A)
SILVA, Ramsés Nunes e. O internato que se
tece: as culturas instrucionais de
confinamento e as damas da instrução cristã1891-1937. (2012). Orientador: Afonso
Celso Scocuglia.
CANDEIA, Luciano. Mente amore pro
patria docere: a Escola de Aprendizes
Artífices da Paraíba e a formação de
cidadãos úteis à nação (1909 – 1942). (2013).
Orientadora: Claudia Engler Cury.
ANDRADE, Vivian Galdino de.
Alfabetizando os "filhos da rainha" para a
civilidade/modernidade: o Instituto
Pedagógico em Campina Grande - PB (19191942). (2014). Orientadora: Claudia Engler
Cury.
ARANTES, Adlene Silva. Processos de
Racialização nas Escolas Primarias
Pernambucanas (1911-1945). (2014).
Orientador: Antonio Carlos Ferreira
Pinheiro.

PALAVRAS-CHAVE
Internatos. Secularização. História da
Educação.

Escola de Aprendizes Artífices. Educação
profissional. Formação profissional de
trabalhadores. Instituições escolares.

Campina Grande. Instituto Pedagógico.
Modernidade Pedagógica.

Racialização. Higienismo e Eugenismo.
Grupos Escolares e Escolas Isoladas.

166
Alguns dos principais sujeitos envolvidos no debate público (1916-1920)58

Sujeito
Alcides Bezerra
(1891-1938)

Ocupação
Jornalista,
historiador,
bacharel
em
Direito,
folclorista,
novelista,
filósofo,
procurador
da
República, inspetor geral do
ensino
(1915-1917),
promotor público (19171918), secretário da imprensa
oficial (1919), deputado
estadual (1920-1923), diretor
geral da instrução pública
(1920-1922) e diretor do
Arquivo Nacional (1922 até
1938). Membro dos Institutos
Históricos de São Paulo, do
Pará, da Paraíba e do Ceará.

Participação em periódicos
e/ou escritos em livros
Ensaios
de
Crítica
e
Philosophia (1919); Maria da
Glória (novela) (1922); A
Paraíba na Confederação do
Equador
(1925);
Os
Historiadores do Brasil do
século
XIX
(1927);
Conferências (1928); Ensaio
Biográfico de Marcílio Dias
(1928);
A
Evolução
Científica do Direito (1933);
A Filosofia na Fase Colonial
(1935); Sílvio Romero, o
Pensador e o Sociólogo
(1935); Achegas da História
da
Filosofia
(1936);
Biografia Histórica do I
Reinado
à
Maioridade
(1936); Vicente Licínio
Cardoso – sua concepção da
vida e da arte (1936); O
Visconde Cairu – vida e obra
(1937) e O Visconde de
Taunay – vida e obra (1937).
Redator de O Combate,
diretor de O Comércio; Autor
de: Ensaios da crítica
estética (1920), A revolução
do eu (1920), Ensaios da
crítica (1924), Educação
profissional (1946), Augusto
dos Anjos e outros ensaios
(1946), Nas vésperas da
revolução (1932).

em
Direito,
Álvaro Pereira de Carvalho Bacharel
barbeiro,
deputado
federal,
(1885-1952)
secretário
de
estado,
professor
do
Lyceu
(literatura
e
italiano),
jornalista, vice-presidente do
estado (1928); assumiu a
presidência em 1930, depois
da morte de João Pessoa, um
dos fundadores da Academia
Paraibana de Letras.
Escritor, jornalista, bacharel Conferência Noção de Pátria
Carlos Dias Fernandes
em Direito, diretor do Jornal (1914), Proteção aos animais
(1874-1942)
A União (1913-1925).
(1914); Os Cangaceiros
(1914), A Defesa Nacional
58

Para elaborar esse quadro consultamos alguns livros de História da Paraíba (FREIRE, 1976; MARIZ, 1994;
MELLO, 1956; TRIGUEIRO, 1982), e o Pequeno dicionário dos escritores / jornalistas da Paraíba do século
XIX: de Antonio da Fonseca a Assis Chateaubriand (2009), com vistas a cruzar as informações e redigir as
informações sobre os sujeitos.
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Coriolano de Medeiros
(1875-1974)

Músico,
professor,
historiador,
romancista,
comerciante, escriturário e,
posteriormente, diretor da
Escola
de
Aprendizes
Artífice, sócio fundador do
Centro Literário Paraibano e
do Instituto Histórico e
Geográfico
Paraibano,
membro da Associação dos
Homens de Letras e do
Instituto de Proteção e
Assistência à Infância, além
de membro fundador da
Academia Paraibana de
Letras.

Epitácio Lindolfo da Silva
Pessoa
(1865 – 1942)

Fez o ensino primário no
Liceu Pernambucano, o
secundário,
no
Ginásio
Pernambucano, e diplomouse em Direito pela Faculdade
de Direito de Recife. Exerceu
vários cargos, incluindo os
de promotor, procurador,
ministro da Justiça e
negócios interiores, ministro
do
Supremo
Tribunal
Federal,
secretário
de
governo,
advogado,
professor, jornalista. Na
política, exerceu os seguintes
mandatos: deputado (1891 a
1893), senador (1912 a
1919),
presidente
da
República (1919 a 1922), e
novamente senador (1924 a
1930).
Professora primária, médica,
jornalista, poetisa; suplente
no cargo de 1º secretário no
(1925-1926), de oradora

Eudésia Vieira
(1894-1981)

(1916); Livro infantil Escola
Pittoresca (1918), Infância
Proletária
(1924),
O
Problema da instrucção
pública no Brasil (1924),
entre outros livros; escritor
em A Imprensa; escritor e
diretor em A União.
Redator em O Comércio,
colaborador em A União
Tipográfica, A União e
Diário do Estado; Autor das
obras: Dicionário
Corográfico do Estado da
Paraíba (1914); Do Litoral
ao Sertão (1917); O tesouro
da cega (1922), Maestros
que Se Foram (1925); O
Barracão (1930); Manaíra
nas Trilhas da Conquista do
Sertão (1936); A Evolução
Social e Histórica de Patos
(1938); O Tambiá da Minha
Infância (1942); Sampaio
(1958).

Foi colaboradora da Revista
Era
Nova, dos jornais A
Imprensa, O Norte, A União,
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(1956-1959), na Comissão de
Contas (1959-1962), funções
exercidas
no
Instituto
Histórico
e
Geográfico
Paraibano.

Flávio Maroja
(1864-1940)

José Batista de Mello
(1895-1973)

Fez o Curso de Humanidades
no Lyceu (1883), e o de
Medicina
iniciou
na
Faculdade de Medicina da
Bahia
e
concluiu
na
Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro (1888),
defendendo a tese A talha
hypogástrica
poderá
diminuir as indicações da
litrotícia e das diferentes
espécies
das
talhas
perineais? Como médico
militar iniciou a carreira em
1890. Na política paraibana
exerceu os cargos de
Intendente Municipal (1889),
Deputado Estadual (1891),
Deputado à Assembléia
(1916-1919)
e
Vice
Presidente do estado no
governo de Solon de Lucena
(1920-1924). Clinicou como
médico na Parahyba e
ocupou os cargos de diretor
da
Santa
Casa
de
Misericórdia, chefe da Saúde
dos Portos, e ainda participou
da fundação da Sociedade de
Medicina e Cirurgia da
Paraíba,
do
Instituto
Vacinogênico, e do Instituto
Histórico
e
Geográfico
paraibano, o qual foi
presidente nas duas primeiras
décadas do XX.
Professor, Inspetor Técnico
do Ensino Primário, Diretor
do Ensino Primário do estado
(1932-1934); Fundador e

A Gazeta do Recife e de
Novelas. Obras: Pontos de
História do Brasil; Cirus e
Nimbos; A Minha Conversão
e Dom Ulrico Sonntag; Tese
de Doutorado - Síndrome de
Schickelé;
Terra
dos
Tabajaras (1955); Mistério
de Fátima (1952), entre
outros.
Deixou
alguns
artigos
publicados em jornais, em
especial, A União, e na
revista do IHGP, disponíveis
on line, inclusive.

Criou e dirigiu o jornal O
Educador e a Revista do
Ensino. Publicou: Carlos
Gomes; A Escola Primária,
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professor da Escola de
Aperfeiçoamento
de
Professores (1934); Membro
do Instituto Histórico e
Geográfico
Paraibano
(1931), ocupando a cadeira
nº 39; Diretor da instrução
pública (1935).

Evolução do ensino na
Paraíba (1936), além de
artigos na Revista do
Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano e na
Revista do Ensino.

Bacharel
em
direito,
Professor e diretor do Liceu e
da Escola Normal, professor
do Instituto Underwood e da
Faculdade
de
Ciências
Econômicas da Paraíba,
inspetor fiscal do ensino,
diretor dos serviços elétricos,
secretário da fazenda, juiz do
Tribunal Regional Eleitoral e
bibliotecário.
Bacharel em direito, GuardaJosé Rodrigues de
livros, caixeiro, contador,
Carvalho
poeta, professor da geografia
(1867-1935)
no Lyceu Cearense, de
Lógica na Escola Normal e
de contabilidade na Escola de
Comércio
de
Fortaleza,
deputado
estadual,
procurador e secretário geral
do estado; membro do
Instituto Histórico do Ceará;
do Instituto Histórico e
Geográfico Paraibano, da
Ordem dos Advogados do
Rio de Janeiro, da Academia
Cearense de Letras e do
Instituto Arqueológico de
Pernambuco.
Manuel Tavares Cavalcanti Jornalista, deputado estadual
e federal, professor no Liceu
(1881-1950)
e na Escola Normal, escrivão
de Juízo de Menores e
Primeiro
Inventariante
Judicial, professor de Direito
Romano, na Universidade
Católica do Distrito Federal.

Livro Escorço de Corografia
da
Paraíba
(1919);
Colaborador no Boletim da
Sociedade dos Professores
Primarios da Parahiba.

José Gomes Coelho
(1898-1954)

Um dos fundadores do
semanário A Comarca; Criou
em 1892 o Grêmio Literário
Cardoso Vieira; Colaborou
em: Fênix Caixeiral (18931903), Revista Ceará (1905),
A
União,
Gazeta
do
Comércio, O Comércio,
República, Jornal Pequeno
(Recife) e em A Província do
Pará. Publicou: Coração
(1894), Prismas (1896),
Poema de maio (1903) e O
cancioneiro do Norte (1904).

Atuou nos jornais A União, A
Notícia, O Combate, O
Norte, além da revista Era
Nova e nas revistas do
Instituto
Histórico
e
Geográfico
Paraibano.
Obras: Epítome de História
da
Parahyba
(1914);
Congresso Nacional - Anais
da Câmara dos deputados Discursos dos anos 1909,
1921, 1923, 1926, 1927 e
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Mathias Freire
(1882-1947)

Professor do Pio X, do Liceu
e
da
Escola
Normal,
exercendo o cargo de diretor
dos dois últimos, deputado
estadual (1908 a 1915),
deputado federal (19351937),
presidente
da
Assembleia
(1912),
jornalista, escritor, padre,
membro
fundador
da
Academia Paraibana de
Imprensa,
do
Instituto
Histórico
e
Geográfico
Paraibano e da Sociedade de
Geografia do Rio de Janeiro,
Membro
da
Academia
Paraibana de Letras.

Olivina Olivia Carneiro da
Cunha
(1892-1977)

Diplomada
pela
Escola
Normal (1904), professora,
poeta, uma das fundadoras da
Associação Paraibana pelo
Progresso Feminino.
Padre ordenado em 1907,
Pedro Anízio foi capelão,
vigário, diretor do Colégio
Pio X - em 1918, exerceu o
magistério lecionando as
disciplinas de latim e
teologia
dogmática
no
Seminário da Paraíba, e
ainda no Liceu Paraibano e
na Escola Normal, e foi
diretor do Departamento de
Educação do estado nos anos
30.
Foi advogado, professor,
deputado estadual, federal e
sócio fundador do Instituto
Histórico
e
Geográfico
Paraibano.
Exerceu as funções de
professor em Bananeiras,
secretário do estado e
deputado federal no governo
de Camillo de Hollanda.
Assumiu o governo do estado
duas vezes, a primeira em
caráter emergencial em razão

Pedro Anízio Bezerra
(1883 - 1979)

Seraphico Nóbrega
(1863-1935)

Solon de Lucena
(1878 - ?)

1928.
Colaborador em A União,
escritor e diretor dos jornais
A Imprensa, Correio da
Manhã e Diário do Estado.

Colaborou em: A União e A
Imprensa, na revista Era
Nova e Manaíra.

Foi redator e diretor de A
Imprensa. Sócio efetivo do
Instituto
Histórico
e
Geográfico Paraibano. Autor
das seguintes obras: A
Philosofia Thomista e o
Agnosticismo
Contemporâneo.
João
Pessoa: A Imprensa, 1929; A
igreja, o Reino de Deus na
Terra: aspectos do corpo
místico. João pessoa: A
Imprensa, 1966.
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Walfredo Guedes Pereira
(1882 – 1954)

Walfredo Soares dos
Santos Leal
(1855 - 1942)

da renúncia de Antônio da
Silva Pessoa, e a segunda
quando eleito para os anos de
1920-1924. Implantou o
Grupo Escolar de Campina
Grande através do decreto de
nº. 1.317 de 30 de setembro
de 1924 e transformou a
Lagoa dos Irerês em Parque
Solon de Lucena, um dos
principais cartões postais da
capital
da
Paraíba
atualmente.
Médico
formado
pela
Faculdade de Medicina do
Rio de Janeiro e membro do
Instituto de Proteção e
Assistência à Infância. Foi
eleito prefeito da capital
(1920 a 1924), e entre janeiro
e
setembro
de
1935.
Inaugurou em 1922 o Parque
Zoobotânico Arruda Câmara
na capital. Também foi 1º
vice-presidente do estado da
Parahyba (1924-1928). Ele é
patrono da cadeira nº 40 da
Academia Paraibana de
Medicina.
Sacerdote e político exerceu
vários cargos como os de
deputado, vice-presidente,
presidente e senador. Em
homenagem na capital de
João Pessoa há uma avenida
com seu nome no bairro de
Tambiá.
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Mapeamento dos decretos e leis na Parahyba durante o governo de Camillo de Hollanda
(1917-1918)59

Ano

Lei/ Decreto

Data

Ementa

1917

Lei n. 462

11 de outubro

Autoriza a governo do estado a contratar com
um profissional a instalação e organização dos
serviços de um horto florestal nessa capital.

1917

Lei n. 464

19 de outubro

Autoriza o governo do estado a criar o serviço
de defesa do algodão e dá diversas
providencias nesse sentido.

1917

Lei n. 467

23 de outubro

Autoriza a governo do estado a comissionar um
facultativo para estudar bacteriologia no
Instituto Oswaldo Cruz.

1917

1917

1917

1917

Lei n. 473

Lei n. 478

Lei n. 480

Decreto n.

10 de

Cria o lugar de servente da Secretaria da

novembro

Assembleia Legislativa do estado.

10 de

Autoriza o governo a melhorar a reforma da

novembro

praça Manuel Vicente de Lima

12 de

Subvenciona o colégio Padre Rolim, situado

novembro

em Cajazeiras.

2 de fevereiro

Cria três cadeiras mistas do ensino primário

803

nos povoados de Boa Vista, Paulista e São
José.

1917

Decreto n.

5 de fevereiro

806
1917

Decreto n.

povoado de Cuité do Picuhy.
17 de fevereiro

809
1917

Decreto n.

59

Decreto n.

Restabelece a diretoria do ensino noturno nessa
capital.

23 de fevereiro

811
1917

Cria uma cadeira mista do ensino primário no

Divide a cadeira de aritmética e álgebra do
Lyceu Paraibano.

27 de fevereiro

Abre o crédito necessário para o pagamento do

Elencamos as principais ações que, para nós, relacionam-se aos ideais de higiene e embelezamento da cidade,
bem como às ações referentes à instrução pública. Estão expressos apenas os anos de 1917 e 1918, pois
encontramos apenas as coleções de leis e decretos desse período, publicados pela imprensa oficial.
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815

aluguel do prédio em que funciona a segunda
cadeira mista dessa capital.

1917

Decreto n.

28 de fevereiro Considera de utilidade pública para o fim de ser

816

desapropriado o prédio nº 1, sito a rua
Visconde de Inhaúma dessa capital.

1917

Decreto n.

21 de março

827

Cria uma cadeira mista do ensino primário na
povoação de Duas Estradas do município de
Caiçara.

1917

Decreto n.

24 de março

828
1917

Decreto n.

escolar Dr. Thomaz Mindello.
29 de março

829
1917

Decreto n.

Eleva os vencimentos do porteiro do grupo

Divide a cadeira de trabalhos de agulha da
Escola Normal e dá outras providencias.

29 de março

830

Abre o credito da importância de um conto de
réis para ocorrer as despesas de expediente e
material do grupo escolar Dr. Thomaz
Mindello.

1917

Decreto n.

30 de abril

834
1917

Decreto n.

da Villa do Catolé do Rocha.
4 de maio

836
1917

Decreto n.

Decreto n.

Cria uma cadeira mista no povoado de Agua
Doce, pertencente a cidade de Alagoa Grande.

18 de maio

838
1917

Cria uma cadeira mista no povoado de Jericó

Cria uma cadeira do ensino primário do sexo
masculino nessa capital.

5 de junho

842

Cria uma cadeira mista do ensino primário no
povoado de Gramame pertencente a essa
capital.

1917

Decreto n.

11 de julho

850
1917

Decreto n.

Cria uma cadeira mista no povoado de Pilões,
da cidade de Bananeiras, de terceira classe.

12 de julho

851

Cria uma cadeira mista no povoado de
Boqueirão, da Vila de Cabaceiras, de segunda
classe.

1917

Decreto n.
853

18 de julho

Cria uma cadeira pública do ensino primário do
sexo masculino no povoado de Sapé, da Vila
do Espírito Santo, de 3ª classe e dá outras
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providências.
1917

Decreto n.

18 de julho

854
1917

Decreto n.

Cria uma cadeira mista no povoado de Tacima,
pertencente a Vila de Araruna de 2ª classe.

20 de julho

855

Cria uma cadeira do sexo masculino, de 2ª
classe no povoado de Jacaraú, da cidade de
Mamanguape.

1917

Decreto n.

5 de setembro

858

Cria uma cadeira mista do ensino primário na
povoação de Livramento pertencente a Vila de
Taperoá.

1917

Decreto n.

15 de setembro

863

Cria uma escola noturna na cadeia pública
dessa capital com a denominação de Padre
Antonio Pereira.

1917

Decreto n.

18 de setembro

864

Cria duas cadeiras mistas do ensino primário:
uma no povoado de Muiungú e outra no de
Livramento, essa na vila de Santa Rita e aquela
da cidade de Guarabira.

1917

Decreto n.

27 de setembro

Dá regulamento a cadeia pública dessa capital.

Decreto n.

12 de

Altera o regulamento do serviço sanitário do

872

dezembro

estado.

Decreto n.

21 de

Regulamenta a instrução primária do estado.

873

dezembro

Decreto n.

21 de

874

dezembro

865
1917

1917

1917

Dá novo regulamento a Escola Normal.
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Ano

Lei/ Decreto

Data

Ementa

1918

Lei n. 486

11 de outubro

Cria uma cadeira de italiano no curso do
Liceu Paraibano.

1918

Decreto n. 879

10 de janeiro

Cria o grupo escolar Dr. Epitácio Pessoa, e
a 10ª cadeira mista.

1918

Decreto n. 880

10 de janeiro

Reúne as escolas públicas da vila do
Espírito Santo.

1918

Decreto n. 881

10 de janeiro

Cria duas escolas mistas do ensino
primário: uma na cidade de Guarabira,
com a classificação de 2ª categoria, e outra
na povoação de Serrinha, de 4ª categoria.

1918

Decreto n. 883

12 de janeiro

Cria uma cadeira mista do ensino primário
no município de Lucena, da vila de Santa
Rita, a qual é considerada de 4ª categoria.

1918

Decreto n. 885

21 de janeiro

Cria no bairro de Jaguaribe, com sede na
rua da Alegria, a 12ª cadeira mista da
capital.

1918

Decreto n. 886

21 de janeiro

Cria uma escola noturna, feminina, no
bairro de Jaguaribe, com sede na 3ª cadeira
do sexo masculino, denominada Escola
noturna Ignacio Leopoldo.

1918

Decreto n. 887

21 de janeiro

Cria uma cadeira mista de 2ª categoria na
cidade de Alagoa Grande.

1918

Decreto n. 888

21 de janeiro

Transfere para o povoado de Sobrado do
município do Espírito Santo, a cadeira
mista do Campo de demonstração.

1918

Decreto n. 890

24 de janeiro

Cria uma cadeira mista de 4ª categoria no
povoado de S. José, no município de Pilar.

1918

Decreto n. 891

29 de janeiro

Cria uma cadeira mista de 4ª categoria na
povoação de Alhandra do município dessa
capital.

1918

Decreto n. 892

29 de janeiro

Cria um grupo escolar no município de
Itabaiana, com a denominação de Grupo
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Escolar padre Ibiapina e uma cadeira mista
de 2ª categoria que funcionará no mesmo
grupo.
1918

Decreto 893

4 de fevereiro

Cria uma escola pública de 4ª categoria na
povoação de Fagundes do município de
Campina Grande.

1918

Decreto 894

4 de fevereiro

Cria uma escola mista na vila de Cabedelo,
de terceira categoria.

1918

Decreto n. 896

8 de fevereiro

Cria uma cadeira mista rudimentar no
povoado de Sobrado do município do
Espírito Santo.

1918

Decreto n. 897

8 de fevereiro

Cria uma cadeira mista rudimentar de 4ª
categoria no povoado de Nazaré, do
município de Souza.

1918

Decreto n. 902

20 de fevereiro

Cria duas escolas, sendo uma mista
rudimentar na povoação de Belém da vila
de S. João do Rio do Peixe e outra mista de
2ª categoria na cidade de Mamanguape.

1918

Decreto n. 903

20 de fevereiro

Transfere o feriado semanal das escolas
noturnas dessa capital e dá outras
providências.

1918

Decreto n. 908

7 de março

Equipara os vencimentos dos professores
da Escola Normal.

1918

Decreto n. 910

9 de março

Suprime a cadeira mista de 4ª classe da
povoação de Fagundes do município de
Campina Grande.

1918

Decreto n. 911

9 de março

Cria uma cadeira rudimentar masculina na
povoação de Fagundes do município de
Campina Grande.

1918

Decreto n. 912

13 de março

Cria o lugar de auxiliar do inspetor
sanitário escolar.

1918

Decreto n. 913

14 de março

Manda adotar nas escolas primárias o livro
didático intitulado Escola Pitoresca, da
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autoria do sr. Dr. Carlos Dias Fernandes.
1918

Decreto n. 914

15 de março

Equipara os vencimentos das professoras
do Grupo Escolar Modelo, anexo a Escola
Normal, aos dos professores dessa Escola.

1918

Decreto n. 915

19 de março

Divide a cadeira mista (1º e 2º anos) de
economia e prendas domésticas da Escola
Normal e dá outras providências.

1918

Decreto n. 916

19 de março

Cria uma escola rudimentar do sexo
masculino no arraial de Vera Cruz
pertencente a vila de Pombal.

1918

Decreto n. 917

10 de março

Estabelece instruções para a execução da
lei n. 464 de 19 de outubro de 1917, na
parte condizente a extinção da lagarta
rosada.

1918

Decreto n. 918

22 de março

Cria uma escola rudimentar para o sexo
masculino na povoação de Socorro,
pertencente ao município de Santa Rita.

1918

Decreto n. 919

22 de março

Cria uma escola rudimentar para o sexo
masculino na povoação denominada
Matinha, situada no município de Alagoa
Nova.

1918

Decreto n. 922

10 de abril

Divide as cadeiras de economia e prendas
domésticas (terceiro e quarto anos) e de
trabalhos manuais da Escola Normal e dá
outras providências.

1918

Decreto n. 923

10 de abril

Suprime a cadeira mista do povoado de
São José da comarca de Souza, e cria na
mesma localidade uma cadeira rudimentar.

1918

Decreto n. 924

10 de abril

Cria uma cadeira mista na cidade de
Souza.

1918

Decreto n. 926

23 de abril

Cria uma cadeira do sexo masculino na
povoação de Esperança, pertencente ao
município de Alagoa Nova.
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1918

Decreto n. 928

23 de abril

Faz doação do terreno destinado a
construção de um prédio para um grupo
escolar a denominar-se Izabel Maria das
Neves, com a importância para esse fim
legada pelo falecido Alípio Dias Machado,
situado a rua da Independência dessa
capital.

1918

Decreto n. 936

11 de maio

Cria duas escolas públicas do ensino
primário, sendo uma mista na rua da
Beleza, nessa cidade, e outra no lugar
Ponta de Lucena, distrito do Livramento,
da vila de Santa Rita, que é considerada
rudimentar.

1918

Decreto n. 938

18 de maio

Reúne as escolas públicas da vila de
Alagoa Nova.

1918

Decreto n. 941

23 de maio

Institui o prêmio Epitácio Pessoa destinado
ao aluno da Escola Normal que mais
houver se distinguido no curso desse
estabelecimento.

1918

Decreto n. 942

6 de junho

Cria uma escola rudimentar no povoado de
Belém, pertencente ao município de Brejo
do Cruz.

1918

Decreto n. 943

7 de junho

Cria uma cadeira rudimentar, mista, na
povoação de S. Francisco, do município de
Soledade.

1918

Decreto n. 946

12 de junho

Cria uma escola rudimentar noturna para o
sexo masculino na cidade de Itabaiana.

1918

Decreto n. 947

13 de junho

Cria uma cadeira rudimentar masculina no
povoado de Serra Redonda, do município
do Ingá.

1918

Decreto n. 951

25 de junho

Reorganiza a policia civil do estado.

1918

Decreto n. 952

26 de junho

Aprova o plano de obras de alargamento
da rua de S. Francisco a começar pela
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curva da Duque de Caxias até a praça
Conselheiro Henrique, bem como a planta
levantada para esse fim.
1918

Decreto n. 953

26 de junho

Estabelece o serviço de combate a
ankylostomiase, ao paludismo e as outras
endemias nos municípios da capital,
Cabedelo e Santa Rita.

1918

Decreto n. 954

28 de junho

Cria as escolas noturnas Fructuoso
Barbosa, João Tavares e 5 de agosto, nessa
capital.

1918

Decreto n. 955

28 de junho

Cria nessa capital a segunda cadeira
feminina, a terceira masculina e a decima
terceira mista.

1918

Decreto n. 957

5 de julho

Cria três cadeiras: uma de 4ª categoria,
mista, na povoação de Araçagy, da cidade
de Guarabira, e duas nos povoados de
Caraúbas e Jericó, da vila de S. João do
Cariry, ambas rudimentares, sendo uma
mista e outra do sexo masculino.

1918

Decreto n. 958

9 de julho

Cria, nessa capital, o grupo escolar
Coronel Antonio da Silva Pessôa.

1918

Decreto n. 959

9 de julho

Cria uma escola rudimentar noturna para o
sexo masculino, na povoação de Pitimbu,
pertencente ao município dessa capital.

1918

Decreto n. 960

12 de julho

Cria uma cadeira mista, rudimentar, no
povoado de Mãe d‟Agua, da vila de
Teixeira.

1918

Decreto n. 961

12 de julho

Cria uma cadeira mista, rudimentar, no
povoado de S. Francisco de Aguiar,
pertencente a vila de Piancó.

1918

Decreto n. 962

13 de julho

Cria, nessa capital, o serviço de combate a
formiga saúva.

1918

Decreto n. 964

22 de julho

Cria duas escolas rudimentares nas
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povoações de Tauá e Cipó, pertencentes ao
município de Areia.
1918

Decreto n. 967

16 de agosto

Converte em escola noturna a escola
rudimentar diurna da povoação de Socorro
do município de Santa Rita.

1918

Decreto n. 975

5 de outubro

Divide a cadeira mista da povoação de
Malta, do termo de Pombal, em duas
cadeiras rudimentares – uma do sexo
masculino e outra do feminino.

1918

Decreto n. 977

28 de outubro

Suprime a 12ª cadeira noturna do sexo
feminino dessa capital, denominada –
Fructuoso Barbosa.

1918

Decreto n. 978

30 de outubro

Extingue o serviço de combate a
ankylostomiase; ao paludismo e a outras
endemias, de que trata o decreto sob nº
953, de 26 de junho do corrente ano.

1918

Decreto n. 980

4 de novembro

Extingue o serviço de combate a formiga
saúva, criado pelo decreto sob nº 962, de
13 de julho do corrente ano.

1918

1918

Decreto n. 986

Decreto n. 987

18 de

Cria o lugar de amanuense da diretoria

dezembro

geral de Instrução Pública.

18 de

Equipara os vencimentos do porteiro da

dezembro

instrução pública ao da Escola Normal e os
de continuo da instrução pública ao do
bedel da Escola Normal.
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Regulamentos60 Gerais referentes à Instrução Pública da Parahyba e Lei nº 178 de 1864

Documento
Regulamento Geral da Instrução – 1849

Regulamento Geral da Instrução – 1852
Regulamento Geral da Instrução – 1860

Lei Nº 178 de 30 de novembro de 1864

Regulamento Geral da Instrução – 1879
Regulamento Geral da Instrução – 1881
Regulamento Geral da Instrução – 1884
Regulamento Geral da Instrução – 1886

60

Capítulos
Administrativa
Local e mobília
das
aulas;
Disciplina; Férias,
Recompensas;
Castigo; Instrução
moral e religiosa;
Estudos; Leitura;
Escrita;
Não foi localizado.
Texto disponível na Biblioteca da
Faculdade de Direito do Recife, porém
não tivemos acesso.
Título I – Capítulo I - Instrução
Primária; Capítulo II - Inspeção;
Capítulo III - Escola Normal. Título II –
Capítulo I -Instrução Secundária;
Capítulo II - Parte penal; Capítulo III Ensino particular e nomeações interinas.
Título III – Capítulo I - Prescrições
diversas (grifo do autor)
Não foi localizado.
Não foi localizado.
Texto disponível no Arquivo Histórico
Waldemar Bispo Duarte – Funesc,
porém não tivemos acesso.
Capítulo I - Do ensino primário;
Capítulo II - Da matrícula escolar e das
penas disciplinares; Capítulo III Condições para o magistério público
primário;
Capítulo
IV
Da
Denominação e Divisão das Escolas:
das Escolas Mistas e Provimento das
Cadeiras – (Seção I - Denominação e
Divisão das Escolas, das Escolas Mistas
e Noturnas; Seção II - Do Provimento

Para a elaboração desse quadro, consultamos: PARAHYBA (Estado). Collecção dos actos dos poderes
Legislativo e Executivo do Estado da Parahyba em 1904. Parahyba: Imprensa Official, 1904; PARAHYBA
(Estado). Collecção dos actos dos poderes Legislativo e Executivo do Estado da Parahyba em 1917. Parahyba:
Imprensa Official, 1917; PINHEIRO, Antonio Carlos Ferreira & CURY, Cláudia Engler (orgs.). Leis e
regulamentos da instrução da Paraíba no período imperial. Brasília: SBHE; INEP/MEC, 2004. (Coleção de
Documentos da Educação Brasileira); e a dissertação: MIRANDA, Itacyara Viana. Instrução, disciplina e
civilização: uma perspectiva de leitura acerca das aulas públicas e particulares na Parahyba do Norte (1860-1889).
Dissertação (Mestrado em História). Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa-PB, 2012. É importante
ressaltar que a fonte por meio da qual tivemos acesso ao Regulamento de 1904 - a Coleção de Leis e decretos de
1904 - estava sem as últimas páginas, fato que nos impossibilitou de ter o regulamento na íntegra.
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das Cadeiras e dos Concursos); Capítulo
V - Dos Professores Públicos Primários:
Deveres, Vitaliciedade Vencimentos e
Outras Vantagens; Licença, Faltas,
Remoções, Prazo e Jubilação – (Seção 1
- Dos Deveres; Seção II - Vencimentos
e Outras Vantagens; Seção III - Das
Licenças e Faltas; Seção IV - Das
Remoções; Seção V - Dos Prazos;
Seção VI - Da Jubilação); Capítulo VI Dos Exames de Férias – (Seção I - Dos
Exames; Seção II - Das Férias; Capítulo
VII - Das Substituições); Capítulo VIII
- Do Ensino Particular Primário;
Capítulo IX - Das Penas Correcionais e
Dos Recursos – (Seção I - Das Penas
Correcionais; Seção II - Dos Recursos);
Capítulo X - Da Direção e Inspeção do
Ensino Público – (Seção I - Do Diretor
Geral; Seção II - Do Conselho Superior
do Ensino Provincial; Seção III - Dos
Inspetores Escolares); Capítulo XI Caixa Escolar; Capítulo XII - Do
Processo Disciplinar; Capítulo XIII Disposições Gerais; Capítulo XVI Secretaria da Instrução Primária
Título I – Do ensino primário; Capítulo
I - Do ensino público; Capítulo II - Do
ensino particular; Titulo II – Da
matricula escolar e das penas
disciplinares; Capítulo I – Da matrícula
escolar; Capítulo II – Das penas
disciplinares; Titulo III – Condições
para o magistério público primário;
Titulo IV – Da classificação das escolas
e provimento das cadeiras; Capitulo I –
Da classificação das escolas; Capitulo II
– Do provimento das cadeiras; Titulo V
– Dos professores públicos primários –
Capitulo I – Dos deveres; Capítulo II –
Da vitaliciedade; Capítulo III – Dos
vencimentos e outras vantagens;
Capítulo IV – Das licenças e faltas;
Capítulo V – Das remoções; Capítulo
VI – Dos prazos; Capítulo VII – Da
jubilação
Capítulo I - Do curso primário; Capítulo
II - Do ensino particular; Capítulo III Da classificação das escolas – (Seção I
– Das escolas rudimentares; Seção II –
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Das escolas isoladas; Seção III – Das
escolas reunidas); Capítulo IV - Do
provimento das escolas; Capítulo V Do pessoal docente, dos seus direitos e
deveres, vencimentos, faltas e licenças –
(Seção I – Dos direitos dos professores;
Seção II – Dos direitos e vantagens dos
professores; Seção III – Dos
vencimentos; Seção IV – Das faltas dos
professores; Seção V – Das licenças);
Capítulo VI - Da matrícula das aulas e
exames – (Seção I – Da matricula;
Seção II – Das aulas; Seção III – Dos
exames); Capítulo VII - Do código
disciplinar – (Seção I – Das penas dos
professores; Seção II – Das penas dos
funcionários e empregados; Seção III –
Das penas dos alunos; Seção IV – Da
competência; Seção V – Do processo
disciplinar); Capítulo VIII - Do material
da escrituração escolar; Capítulo IX Das escolas complementares; Capítulo
X - Dos jardins da infância; Capítulo XI
- Do ensino noturno; Capítulo XII - Da
direção e inspeção do ensino – (Do
diretor geral da instrução publica; Seção
II – Do conselho superior de instrução;
Seção III – Da inspeção administrativa
do ensino; Seção IV – Da inspeção
Técnica; Seção V – Da inspeção
sanitária escolar); Capítulo XIII – Seção
I - Das caixas escolares; Seção II – Do
fundo escolar; Capítulo XIV - Da
secretaria de instrução pública (Seção I
– Do secretario; Seção II – Do
amanuense; Seção III – Do continuo;
Seção IV – Do porteiro; Seção V – Do
almoxarifado); Capítulo XV - Da
estatística escolar; Capítulo XVI Disposições gerais.

