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RESUMO 

 

 

Esta tese analisa a institucionalização da obrigatoriedade da instrução pública no 
Paraná no período que vai de 1854 a 1889. A partir de 19 de dezembro de 1853, o 
Paraná, alçado à categoria de Província, deixa de ser a 5ª Comarca de São Paulo. 
Percebendo a instrução como área carente de atenção, o governo provincial 
ultrapassa a esfera das discussões legislativas e, em 14 de setembro de 1854, 
promulga a Lei nº 17, estabelecendo a obrigatoriedade da instrução pública e as 
consequentes penalidades legais para os infratores. A promulgação dessa 
legislação tinha como pano de fundo, de um lado, uma elite governamental que 
trazia consigo toda uma ideologia citadina de progresso, de ordem e de 
normatização para a prosperidade local e nacional, calcada no modelo de homem 
civilizado a ser legitimado por meio da escolaridade obrigatória e, de outro lado, uma 
população despida de cultura livresca, com hábitos, valores e costumes 
conformados pela tradição campeira, dita “rude” e “estacionária”. É nesse panorama 
que se insere o problema de pesquisa, questionando em que condições se instituiu a 
obrigatoriedade escolar na província paranaense, quais as justificativas para isso e 
como se concretizou ou não essa pretensão? Com base na pesquisa bibliográfica e 
na investigação documental (legislação educacional, relatórios de governo, ofícios, 
correspondências diversas, abaixo-assinados, registros de frequência das escolas, 
periódicos, entre outros), foi possível perceber entraves que se colocavam à 
generalização da instrução primária e geraram um complexo jogo de “empurra-
empurra” entre várias vozes que ecoavam no sentido de encontrar culpados. Dentre 
esses entraves, a pesquisa aponta para os relacionados à ordem escolar, pela 
dificuldade encontrada pelo governo, em todo o período, de dotar a Província com 
escolas suficientes, professores qualificados e inspeção efetiva, e os relacionados à 
ordem social, pela resistência e receio das famílias, que não viam a escola como 
lugar apropriado, seja por suas instalações deficientes; pela diversidade de crianças 
e jovens que a frequentavam; pelo temor dos efeitos à moralidade que poderia 
ocasionar tal reunião de meninos e, principalmente, de meninas; ou, pelo fato de que 
os pais que não tiveram acesso aos bancos escolares virem a educação elementar 
como dispensável, primando pelo resultado imediato que a mão de obra gratuita que 
seus filhos representavam. A junção desses fatores convergiu sobremaneira para 
que a obrigatoriedade escolar não fosse sancionada pela maior parte da população, 
o que dificultou a concretização do projeto de escolarização da infância paranaense, 
escolarização compreendida, pela elite, como um mecanismo de ordenação do 
social e de propagação de um ideal civilizatório. 
 
Palavras-chave : Instrução Pública; Obrigatoriedade Escolar; Paraná; Província; 
Família; Hibridismo Cultural; Inspeção; Estatística. 
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ABSTRACT 

 

 

This thesis examines the institutionalization of compulsory public education in Paraná 
in the period 1854 to 1889. As of December 19, 1853, Parana, raised to the rank of 
the Province ceases to be the 5th District of São Paulo. Perceiving education as an 
area in need of attention, the provincial government, beyond the sphere of legislative 
discussions, and September 14, 1854, promulgates the Law No. 17, establishing the 
obligation of public instruction and the resulting legal penalties for violators. It is from 
the enactment of this legislation, and having the backdrop of a ruling elite that 
brought with it a whole city ideology of progress, order and regulation for local and 
national prosperity, based on the model of civilized man to be legitimized through 
compulsory and a population devoid of book culture, with habits, values and customs 
shaped by tradition from the country , called “rude” and “stationary”, which fits the 
research problem – where to conditions im posed compulsory education in the 
province Parana, where the reasons for it and how to materialize or not this claim? 
Based on the literature and research (educational legislation, government reports, 
letters, several letters, petitions, attendance records of schools, journals, etc.) was 
possible to perceive barriers that stood in the generalization of primary education and 
generated a complex game of “pushing and shoving” between several voices 
echoing in order to find culprits. Among these barriers, the research points to the 
school related to the order, the difficulty found  by the government, throughout the 
period, to provide the Province with enough schools, qualified teachers and effective 
inspection, and those related to social order, the resistance and fear families, who did 
not see the school as the proper place, is handicapped by its facilities; the diversity of 
children and young people who attended, for fear of the effects of morality that could 
cause such a meeting of boys and especially girls, or, by the fact that parents who 
had no access to school education elementary as they see no need, prioritizing the 
immediate result that the free labor to their children represented. The combination of 
these factors converged significantly to the compulsory education was not sanctioned 
by the majority of the population, making it difficult to carry out the project of 
schooling of children of Paraná, understood as a social sorting mechanism and the 
propagation of an ideal civilization. 
 
 
Keywords : Public Education; Compulsory Education; Parana; Province; Family; 
Cultural Hybridity; Inspection; Statistics. 

 

ss 



7 

LISTA DE FIGURAS 

 

 

Figura 1.1 – Caminho das tropas .............................................................................. 34 
Figura 3.1 – Organograma da hierarquia do aparato administrativo-burocrático da 
instrução pública paranaense a partir do Regulamento da Inspeção Pública da 
Província do Paraná, de 24 de abril de 1857 ..........................................................146 

 

 

LISTA DE TABELAS 

 

 

Tabela 3.1 – Evolução do quadro de funcionários da secretaria de inspeção pública 
do Paraná 1857-1863 ..............................................................................................154 
Tabela 3.2 – Evolução do quadro de funcionários da secretaria de inspeção pública 
do Paraná 1871-1876 ..............................................................................................158 
Tabela 3.3 – Evolução do quadro de funcionários da inspeção pública no Paraná 
1876-1883 ...............................................................................................................162 

 

 

LISTA DE GRÁFICOS 

 

 

Gráfico 4.1 – Comparação entre a população total do Paraná, a população escolar e 
as matrículas ...........................................................................................................191 
Gráfico 4.2 – População escolar, número de matrículas e número de frequências 
escolares nos anos de 1866 a 1885 ........................................................................192 
Gráfico 4.3 – Variação em percentual do número de matriculados nas escolas nos 
anos de 1853 a 1889 ...............................................................................................193 
Gráfico 4.4 – Percentual de frequência em relação à matrícula ..............................194 
Gráfico 4.5 – Variação em percentual do número de frequência nas escolas nos 
anos de 1866 e 1885 ...............................................................................................195 
Gráfico 4.6 – Variação em percentual do número de infrequência nas escolas 
públicas paranaense em relação à população escolarizável (1866-1885) ..............199 

ss 



8 

SUMÁRIO 

 

 

INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 9 
 
1 A TRAMA SOCIAL E A ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA: A TRAJETÓRIA DE 
HOMOGENEIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARANAENSE ......................................... 28 
1.1 Mapeando a conjuntura da emancipação ........................................................... 28 
1.2 O constante revezamento dos Governantes Paranaenses como reflexo da 
Política Imperial ......................................................................................................... 38 
1.3 Luso-Brasileiros, Índios, Negros, Mestiços e Imigrantes: a difícil tarefa de 
constituir a População Paranaense ........................................................................... 44 
1.4 O Hibridismo Cultural como impeditivo ao progresso: a necessidade de controle 
do ordenamento social .............................................................................................. 50 
1.5 A transgressão da ordem doméstica por meio da instrução ................................ 55 
 
2 A INSTRUÇÃO ELEMENTAR OBRIGATÓRIA COMO CIÊNCIA DO GOVERNO 
PARANAENSE .......................................................................................................... 67 
2.1 A normatização do ordenamento social por meio da escola obrigatória ............. 67 
2.2 A infância paranaense e a imposição da escola primária ................................... 73 
2.3 A  obrigatoriedade  escolar  como  estratégia  de  escolarização  da  infância 
pobre ......................................................................................................................... 88 
2.4 Loucos, Enfermos, Desajustados e Escravos: uma população à margem da 
instrução pública .....................................................................................................103 
 
3 OS MECANISMOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DA OBRIGATÓRIA 
ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA ..........................................................................119 
3.1 A multa como meio de coação para efetivar a instrução obrigatória .................119 
3.2 A inspeção da instrução pública como polícia administrativa da província .......138 
 
4 A ORDEM SOCIAL E A ORDEM ESCOLAR: AS ESTATÍSTICAS E OS 
ENTRAVES PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESCOLA PARANAENSE 
OBRIGATÓRIA .......................................................................................................165 
4.1 As Estatísticas da Instrução Pública: a produção de um saber sobre os sujeitos 
da escolarização .....................................................................................................165 
4.2 Burlas, Manipulações e Desvios: o drible na obrigatoriedade escolar ..............172 
4.3 A produção de uma realidade escolar pautada nas estatísticas .......................188 

4.4 O jogo de empurra-empurra entre governo e família: ecos da obrigação legal de 
instruir .....................................................................................................................201 
 
CONCLUSÃO ..........................................................................................................224 
 
REFERÊNCIAS .......................................................................................................230 
 
ANEXO 1 – Tabela com os números da instrução no Paraná provincial ................256 

ss 

 



9 

INTRODUÇÃO 

 

 

 A escola obrigatória como a percebemos hoje, tida pela sociedade como algo 

natural e de importância inquestionável para a formação moral, profissional, social e 

cultural dos sujeitos, adquire esses contornos por meio de uma ação contínua que 

surgiu no final do século XVIII, com o nascimento dos Estados nacionais europeus, e 

alcançou destaque no século XIX, com a implantação da escola institucionalizada, 

criada e mantida pelo Estado. Essa escola como instituição estatal se espraiou por 

outros continentes, passando por amplas transformações, demarcadas pelos 

diversos propósitos e pelas diferentes estratégias traçadas pelos governantes, que a 

viam como mecanismo para atingir a homogeneidade cultural, a unidade nacional e 

a civilitude dos governados. 

 Essa instituição, que foi sendo edificada através dos tempos e com escopos 

predefinidos, faz parte – para se apropriar das palavras de Hobsbawm (1997) – de 

uma “tradição inventada”, a qual teve a obrigatoriedade escolar como a peça-chave 

de sua solidificação, buscando a inculcação de ideias, valores, códigos e padrões de 

comportamentos. No entanto, ao ser apresentada para a sociedade, não foi aceita 

de forma pacífica e nem alçou lugar de destaque. Na verdade, a instituição escolar 

estatal foi amplamente contestada e incompreendida, e, para que esse quadro fosse 

revertido, a obrigatoriedade foi apresentada como meio hábil a fazer com que a 

escola fosse vista como algo imprescindível aos olhos dos governados, adquirindo 

legitimidade. 

 Essa “tradição inventada” pelos europeus alcançou o território brasileiro, 

sendo incorporada pelos governantes locais como modelo de civilidade no século 

XIX, e percorreu um longo e tortuoso trajeto até alcançar sua configuração atual de 

direito fundamental1 e de dever legal instituído tanto para o Estado quanto para o 

cidadão. 

                                                           
1 Segundo Bedin (2000, p. 62), os direitos sociais são chamados de direitos de crédito, ou seja, os 
direitos que tornam o Estado devedor dos indivíduos, particularmente dos indivíduos trabalhadores e 
dos indivíduos marginalizados, no que se refere à obrigação de realizar ações concretas, visando a 
garantir-lhes um mínimo de igualdade e de bem-estar social. Canotilho (1999, p. 369), 
complementando, aponta que esses direitos, portanto, não são direitos estabelecidos ‘contra o 
Estado’ ou direitos de ‘participar no estado’, mas, sim, direitos garantidos ‘através ou por meio do 
Estado’. Já os direitos fundamentais são os direitos jurídico-institucionalmente garantidos e limitados 
espaço-temporalmente. 

ss 
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 Na atualidade, a educação pública institucionalizada como direito                   

social fundamental encontra-se prevista no Texto Constitucional de 1988, que            

prevê o acesso ao Ensino Fundamental e às condições materiais necessárias                 

à viabilização da permanência nesse nível de ensino sendo um direito                      

social deferido, gratuitamente, a todas as crianças em idade própria2, razão pela 

qual se parte do pressuposto de que todos, indistintamente, têm direito a essa                              

garantia. 

 E, como dever legal, sustenta-se que esse dever não deve ser cumprido 

apenas pelo Estado, mas, sim, pelo conjunto Estado e família, conforme aduz o 

artigo 205 da CF/88 ao dispor que a educação “É direito de todos e dever do Estado 

e da família, a ser promovida e incentivada com a colaboração da sociedade visando 

o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 

sua qualificação para o trabalho”. 

 Destaca-se que essas disposições constitucionais foram inspiradas na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem (1948), que estabelece os direitos 

básicos da pessoa humana e determina, no artigo 16, parágrafo 3º, que “A família é 

o único núcleo natural e fundamental da sociedade e tem o direito à proteção da 

sociedade e do Estado”, texto que é complementado pelo artigo 26: “Toda pessoa 

tem direito à instrução” e “A instrução elementar será obrigatória”. 

Desde as primeiras Declarações que disciplinaram os direitos do homem, 

como a da Inglaterra em 1689, a da Virgínia em 1776, as da França de 1789, 1793 e 

de 1795, observa-se a forte influência de seus conteúdos na confecção das Cartas 

Constitucionais. Em análise sobre o porquê da feitura dessas Declarações, nota-se 

que um de seus escopos era o de disciplinar o conteúdo preambular das 

Constituições, isto é, trazer à tona os valores e os ideais de uma determinada 

sociedade, considerados como as premissas fundamentais da ordem jurídico-política 

de um Estado. Foi assim, por exemplo, nos textos franceses, em que a primeira 

Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789 e que obteve maior 

expressão devido às repercussões da Revolução Francesa, foi incorporada ao texto 

constitucional francês de 1791 e deu ensejo para que os direitos do homem 

ingressassem no constitucionalismo moderno e servissem de parâmetro para textos 

constitucionais de diversos países. 

                                                           
2 Atualmente a integralização do Ensino Fundamental corresponde a nove anos e a idade própria 
para iniciá-lo é de seis anos, por força da Lei Federal nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. 
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 Ressalta-se que, apesar de a Declaração francesa de 1789 trazer, em seu 

bojo, os direitos civis – direitos do homem – que garantem as liberdades individuais 

e os direitos políticos – direitos do cidadão – relativos à participação política, os 

direitos sociais não foram mencionados explicitamente. Esses direitos sociais 

somente surgiram na seara jurídica com a Declaração francesa de 1793, com o 

intuito de anexar suas diretrizes à Constituição republicana de 1793. Destaca-se, em 

seu texto, a preocupação com os aspectos sociais, como a proclamação do direito 

de todo cidadão à assistência pública, o direito ao trabalho e o direito à instrução, 

que se encontrava disciplinado no artigo 22 e garantia um sistema educativo público 

encarregado de recuperar o ônus antigamente assumido pela Igreja, favorecendo o 

progresso da inteligência pública e colocando a instrução ao alcance dos cidadãos. 

 Tanto a Declaração quanto o texto constitucional francês de 1793 foram 

substituídos em 1795 por uma nova Declaração e, por conseqüência, por um      

novo texto constitucional, este conhecido como a Constituição do Ano III (do 

calendário republicano que se iniciou a 22 de setembro de 1792). Essa constituição 

foi aplicada à maioria dos territórios europeus conquistados por Napoleão Bonaparte 

e retomava várias disposições do texto de 1791, não tratando especificamente da 

instrução. 

 Após a Revolução Francesa, essa ideia de criar um texto para disciplinar os 

direitos do homem permaneceu em letargia até o século XX, quando a comunidade 

internacional, no final dos anos 1930 e ao longo dos anos 1940, em resposta à 

intolerância ocorrida na Europa com o nazismo e o fascismo e no Japão com os 

horrores da II Guerra, começou a estabelecer normas internacionais que pretendiam 

proteger a pessoa humana e manter a paz entre as nações. Essa incorporação dos 

direitos humanos à ordem internacional deu ensejo ao surgimento da referida 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, adotada e proclamada pela 

Resolução 217 A, da Assembléia Geral das Nações Unidas em 10 de dezembro de 

1948, que ainda se encontra em vigor na contemporaneidade. Além da Declaração 

de 1948, outros textos foram proclamados para defender os múltiplos sujeitos de 

direitos (mulheres, homossexuais, portadores de necessidades especiais, velhos, 

negros e crianças) e restabelecer as liberdades civis e políticas, bem como os 

direitos sociais de saúde, de trabalho e de educação. 

Mais que proteger os direitos do homem, a comunidade internacional 

objetivou afirmar direitos já proclamados e não concretizados, e um desses direitos  
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é o direito à educação, previsto na Declaração de 1948 e ratificado no princípio nº 7 

da Declaração dos Direitos da Criança (1959): A criança tem o direito de         

receber educação, que será gratuita e compulsória pelo menos nas etapas 

elementares. 

No mesmo sentido das disposições internacionais, no âmbito nacional, o 

Estatuto da Criança e do Adolescente (1990) também prevê, em seu artigo 54, inciso 

I, o dever do Estado em assegurar à criança e ao adolescente o “[...] ensino 

fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso 

na idade própria”. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1996), confirmando todos 

os textos acima transcritos, enfatiza: “A educação, dever da família e do Estado, 

inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por 

finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho”. 

 Em consideração ao exposto, com relação à norma jurídica, decorre que tanto 

o Estado como os pais têm deveres prescritos: aquele deve providenciar as 

condições materiais de acesso e permanência das crianças e dos adolescentes na 

escola em idade própria e de quem não teve acesso, independente de idade, ao 

ensino fundamental; estes têm o dever de matricular crianças e adolescentes, que 

estejam sob sua guarda, no ensino fundamental, se estes estiverem em idade 

própria e, ainda, o dever de prestar atenção na frequência escolar dessas crianças e 

desses adolescentes. 

Essas imposições legais se traduzem no instituto da obrigatoriedade do 

Ensino Fundamental e que está contido no artigo 208 da Constituição Federal de 

1988 e, como tal, se configura como direito público subjetivo, uma vez que há 

previsão legal conferida a um particular de exigir perante o Estado o cumprimento da 

norma, bem como um direito estatal objetivo do ente público de exigir do particular 

que cumpra o imposto pela lei e de punir os que não a cumprirem. 

Cretella Júnior (1977, p. 339) explicita esse binômio direitos-

deveres/administração-administrado: 

 

O administrado pode exigir da administração prestações, o mesmo              
se verificando com a administração, que pode exigir do administrado                  
o cumprimento de prestações. Tanto o direito público ‘do                 
administrado’ como o ‘da administração’ recebem proteção           
jurisdicional. 
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Assim, o acesso à educação traduz-se em obrigatoriedade escolar: há uma 

determinação legal, há um limite à possibilidade de escolhas e há uma imposição da 

sociedade aos seus membros por um período determinado que, necessariamente, 

deve ser cumprida. Na dimensão da obrigatoriedade, não há espaço para 

negociações entre frequentar ou não frequentar. 

Por esta razão, o direito à educação e a obrigatoriedade escolar se encontram 

intrinsecamente relacionados. Embora ambos tenham surgido em momentos 

distintos e adquirido status legal por processos diferentes, não há como tratar de um 

e não mencionar o outro. Pode-se dizer que é, ao mesmo tempo, “[...] um direito e 

um dever, uma conquista e uma obrigação” (HORTA, 1998, p. 10). 

 Dessa forma, o direito à educação passa a ser responsabilidade dos pais e 

atribuição do Estado, mas não basta que o Estado oferte educação e a estabeleça 

como imperiosa; faz-se necessário que os destinatários a recebam. Horta (1998, p. 

8) discute a dificuldade do cumprimento dos preceitos constitucionais, pois a 

igualdade dos cidadãos perante a lei choca-se com a desigualdade da lei perante os 

cidadãos. 

 

[...] só mesmo os últimos românticos da ‘pureza’ jurídica ainda acreditam 
que o grau de efetividade na garantia dos direitos humanos depende da 
qualidade de seu enunciado normativo. [...] a desigualdade econômica e a 
desarticulação social atingem tal nível, neste país, que a própria 
comunicação jurídica se torna impossível entre os dois brasis: o que vive 
acima e o que vegeta abaixo da linha de pobreza absoluta. (COMPARATO, 
citado por HORTA, 1998, p. 8). 

 

Sem dúvida, o contexto socioeconômico das famílias influencia fortemente na 

recepção dos direitos sociais, em especial, o direito à educação. Inúmeras são a 

dificuldades encontradas pela população de baixa renda: a distância das escolas e a 

falta de vagas, minimizando o acesso universal; a necessidade de auxiliar no 

sustento da família; a má alimentação e condições de moradia; a dificuldade de 

aprendizagem, entre outras. Werebe (1997) destaca que essas condições, 

associadas à distribuição desorganizada dos alunos por série e idade – devido ao 

ingresso tardio e ao alto número de reprovações – a falta de vagas, o não ingresso e 

o abandono acarretam a não concretização do acesso universal à escola. 

Posição semelhante é adotada por Singer (1996, p. 13) ao analisar que a 

crise da escola pública não está ligada somente às políticas de ajuste estrutural, 

mas ao fato de que a sociedade civil também não se preocupa com sua 
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reorganização. Costumeiramente, ouve-se que os filhos dos pobres não têm, em 

suas casas, um ambiente que os estimule e ampare no enfrentamento das tarefas 

escolares, o que seria a principal causa de seu costumeiro fracasso, evidenciado 

pela elevada repetência, principalmente no primeiro ano e pela evasão subsequente. 

Essas constatações demonstram que a escola pública não se adequou às novas 

exigências de serviço universal. A escola não se ajustou à necessidade de educar 

os filhos daqueles que nunca frequentaram a escola. A suposição, aqui, é que o 

espírito do ensino previsto em lei jamais foi adaptado à sua universalização. 

Werebe (1997) complementa dizendo que a CF/88 trouxe a possibilidade de 

responsabilizar o poder público pelo não cumprimento dos dispositivos legais sobre 

a obrigatoriedade de ensino. Não há, no entanto, identificação de quem são estas 

autoridades e quais as formas de punição a que elas seriam submetidas. Nesse 

cenário, não é dada, segundo o autor, a devida importância à obrigatoriedade 

escolar, nem pelas autoridades educacionais, nem pelo povo. 

Em contrapartida, as obrigações da família encontram-se presentes na 

legislação atual, tanto na Constituição Federal, conforme relatado em seu artigo 6º, 

como no Estatuto da Criança e do Adolescente, em seu artigo 129, inciso V, que 

estabelece a “obrigação de matricular o filho ou pupilo e acompanhar sua freqüência 

e aproveitamento escolar” e, igualmente, no Código Penal Brasileiro, no artigo 246, 

que dispõe sobre o abandono intelectual: “Deixar, sem justa causa, de prover à 

instrução primária de filho em idade escolar: Pena – detenção, de quinze dias a um 

mês, ou multa”. 

O crime de abandono intelectual estava disciplinado na legislação brasileira, 

mas não era aplicado em sua completude. Desde a Constituição de 1834 até a 

Constituição de 1988, a obrigatoriedade escolar estava prevista, mas não forçava 

que os pais enviassem as crianças a instituições escolares. Da mesma forma, nas 

estipulações penais anteriores, somente havia previsão de multas aos pais; hoje, 

além da multa, há possibilidade de imposição de pena restritiva de direitos. O 

instituto jurídico acima surgiu para evitar a evasão escolar, dando aos pais o 

encargo de velar pela educação de seus filhos. O não uso dos mecanismos legais 

para reverter o processo de evasão escolar importaria em alimentar o país com 

analfabetismo. 

Para minimizar essa baixa frequência escolar e o alto índice de analfabetismo 

no país, o governo investe em programas de assistência educacionais, como o 
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Bolsa Família, que realiza uma transferência direta de renda que visa beneficiar 

famílias em situação de pobreza e o Plano de Desenvolvimento da Educação, que 

tem como uma das metas a criação do Índice de Desenvolvimento da Educação 

Básica, índice que leva em conta, por meio da Provinha Brasil, o rendimento dos 

alunos, a taxa de repetência e a evasão escolar e outras medidas, como o piso 

salarial dos professores, linhas de financiamento para a construção de creches e 

transporte escolar, educação no campo, bolsas de pós-graduação e reformulação do 

Programa Brasil Alfabetizado. Apesar da utilização desses e de outros vários 

mecanismos, por parte do governo, para minimizar a evasão escolar e alfabetizar a 

população, ainda há obstáculos para o desenvolvimento do país. 

Uma das razões que levam o governo a investir nesses programas que, por 

meio de incentivo financeiro, auxiliam a permanência da criança na escola, é a 

possibilidade de inserção do Brasil entre os países desenvolvidos, ampliando, assim, 

o número dos investimentos no país e diminuindo o “risco país” que orienta sobre o 

grau de “perigo”, isto é, a desconfiança que um país representa para o investidor 

estrangeiro. 

Percebe-se, dessa forma, que a questão da implementação da instrução 

pública demonstra escopos implícitos por parte do governo bem maiores de que 

“formar um cidadão”. Trata-se de escopos que tomaram formas diversas de acordo 

com as intenções de quem a propagava. No século seiscentista, a disseminação da 

instrução pública já se encontrava presente nos intentos de caráter fortemente 

religioso, defendidos por Lutero, que, apesar de ainda não questionar explicitamente 

a obrigatoriedade da escolarização, dá ensejo ao seu surgimento, ao lutar pela livre 

interpretação dos fiéis aos escritos da Bíblia, que ocasionou uma ruptura com o 

monopólio bíblico da Igreja Católica. 

No discurso político do século oitocentista, a implementação da instrução 

pública foi delineada de outra maneira, pois se abandonou o discurso religioso para 

revesti-la de uma dimensão política – dimensão política essa presente em vários 

países da Europa, principalmente na França, em que a Revolução de 1789, pautada 

nos princípios de igualdade, liberdade e fraternidade, incitou a busca por uma escola 

estatal articulada para a formação do homem civilizado. Nesse momento, os 

governantes da França, que se encontrava dividida por diversos patuás e permeada 

por diversidades culturais, perceberam a escola como instrumento estatal simbólico 

de centralização do poder, que seria alcançada pela unificação linguística, 
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uniformização cultural e, consequente, fortificação do espírito de nacionalidade. 

Entretanto, a construção desse modelo de escola pensado pelos revolucionários 

franceses passou por um processo de consolidação lento e progressivo e que 

apenas se efetivou um século mais tarde. 

Essa dimensão política da implementação da instrução pública pensada e 

concretizada nos Estados Nacionais Europeus para arquitetar o homem novo – nas 

palavras de Boto (1996) – repercute no Brasil imperial, no século XIX, e circula como 

uma das estratégias do governo para se manter no poder. O Brasil imperial, no 

entanto, possuía contornos diferentes dos percebidos na França, o que dificultou sua 

implementação análoga, pois aqui ocorriam características próprias e muito 

diferentes do que havia no território europeu, como um governo monárquico que 

visava manter o monopólio dos setores dominantes e uma sociedade fortemente 

marcada por um modelo escravocrata, agrário e hierarquizado. 

Uma dessas estratégias foi o governo imperial cuidar do ensino primário e 

secundário da corte e do ensino superior de todo o país, devido ao grau de 

importância para formar a elite pensante brasileira que iria ocupar os altos cargos 

públicos, e delegar às províncias a função de instruir de forma elementar as massas, 

com o intuito de desclassificar hábitos, valores e costumes tidos como selvagens e 

morigerar e qualificar mão de obra para o trabalho. A estratégia consistia na ideia de 

dividir para melhor gerir, pois, estando o presidente provincial mais próximo da 

realidade social, poderia melhor demarcar, conformar e controlar o seu povo. 

Percebe-se que, com o advento dessa subdivisão, a instrução pública ganhou 

formas diferentes em cada província, pois, enquanto algumas já pensavam na 

imposição de uma instrução pública primária obrigatória, outras se estagnaram, não 

aludindo tais direitos. 

Entre essas que progrediram no sentido de estabelecer uma forma coativa 

que garantisse que os pais enviassem seus filhos à escola está a província do 

Paraná, à qual se dedicam os estudos desenvolvidos nessa tese. 

Pela presente pesquisa, intitulada “Da Sanção do Tempo e dos Costumes: 

uma análise da institucionalização da obrigatoriedade da instrução pública no 

Paraná Provincial”, objetiva-se investigar a obrigatoriedade da instrução pública 

primária na província do Paraná, observando os relevantes aspectos de sanção do 

espaço temporal por ela recebida, que se figura no processo de adaptação dos 

sujeitos às novas normas escolares, e a sanção dos costumes desse povo despido 
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de cultura livresca e exposto às imposições de um governo tendencioso à defesa de 

seus próprios interesses, ou seja, a mantença do poder imperial. 

 O espaço-tempo ao qual a pesquisa se dedica é o Paraná provincial, que 

compreende o período entre 1853, momento em que deixa de ser a 5ª Comarca da 

província de São Paulo e ganha status de província, e 1889, quando adquire a 

roupagem de Estado, abandonando os desmandos do poder monárquico e se 

revestindo da “liberdade” proporcionada pelo poder republicano. 

 É nesse espaço-tempo – Paraná provincial (1853-1889) –, em que o governo 

monárquico central estava às vésperas de sair do poder e relutava na procura de 

formas para não o perder, que surgiu a obrigatoriedade escolar, pensada como uma 

estratégia discursiva estatal que pretendia, por meio da instrução coercitiva, alcançar 

o progresso da Província, aos moldes do plano nacional, com uma população 

ordeira, civilizada, com hábitos e costumes morigerados, preparada para o trabalho 

e que pudesse contribuir para a prosperidade da província. Assim, a instrução 

pública obrigatória passou a ser, no Paraná, de acordo com a narrativa oficial, a 

pedra de toque para se atingirem os ideais de civilidade e de homogeneidade 

nacional. 

 Entretanto, apesar de o governo provincial ter criado um aparato legal – 

obrigatoriedade escolar – que pudesse ser utilizado como disciplina social –

conforme propõe Foucault (1993, 1996, 2000) –, transformando o homem que vivia 

em condição estacionária, sem ambição e sem preparo para viver de forma citadina, 

em um cidadão, esse aparato não conseguia penetrar nas famílias, que se 

mantiveram receosas por várias razões: devido à preocupação quanto ao aspecto 

econômico – por não quererem abrir mão da força de trabalho gratuita de seus 

filhos; devido ao aspecto social – por não perceberem a importância do progresso 

propagado pelo governo nacional; devido ao aspecto cultural – por não quererem 

abandonar hábitos e valores conformados pela tradição campeira; devido ao aspecto 

moral – por não verem com bons olhos a escola promíscua; e, também, devido ao 

aspecto político – uma vez que o povo não reconhecia o poder monárquico como 

legítimo. Assim, percebe-se um descompasso entre o ideal e o real, ou seja, entre 

os objetivos traçados pelo “mundo do governo” – conceito esse pensado por Mattos 

(2004) e que permeará toda esta pesquisa – com a imposição da obrigatoriedade e 

a dificuldade em implementá-la, devido à barreira representada pela sociedade 

paranaense tradicional. 
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 É nesse impasse entre os interesses da família e os do governo monárquico 

que surgem as indagações norteadoras desta pesquisa, que, em seu decorrer, se 

propõe a formular suas possíveis respostas para questões como: – Qual foi a 

arquitetura pensada pelo governo para engendrar a escola institucionalizada e 

pública no cotidiano das famílias paranaenses? – Em que condições instituiu-se a 

obrigatoriedade escolar na província paranaense e quais as justificatisvas para isso? 

 – Como a obrigatoriedade foi sendo tecida na província paranaense? – Quais foram 

as estratégias discursivas adotadas pelo mundo do governo para a implementação 

da escola obrigatória? – O governo conseguiu ou não burlar a barreira imposta pelas 

famílias e levar as crianças para a escola? 

 Diante desses questionamentos, para efetivar a pesquisa, foi em fontes 

documentais que se buscaram artefatos que servissem de subsídio para se 

responder às questões levantadas. Para alcançar esse intento, a proposição foi a 

realização de uma abordagem interdisciplinar entre História da Educação e Direito 

no contexto paranaense. Deste modo, tal análise segue as percepções de Lopes e 

Galvão (2001, p. 77) sobre a pesquisa em história da educação, em que o 

pesquisador deve problematizar as fontes, discuti-las, desmistificá-las, tentando 

superar o deslumbre (em vez de fetichizá-las), acreditando que elas possam falar 

toda a verdade, visto que “[...] em sua inteireza e completude, o passado nunca será 

plenamente conhecido e compreendido; no limite, podemos entendê-lo em seus 

fragmentos, em suas incertezas”. 

Assim, o ponto de partida da análise documental são as perguntas 

norteadoras da pesquisa, uma vez que “O documento em si não é História, não faz 

História. [...] uma fonte nunca está esgotada e a história é sempre reescrita, na 

medida em que depende do problema proposto a ser enfrentado e, portanto, do tipo 

de pergunta que lhe é formulada” (LOPES e GALVÃO, 2001, p. 92). 

 Para elucidar os questionamentos, com relação às fontes documentais, 

realizou-se leitura, fichamento e análise de 69 relatórios de presidentes e de vice-

presidentes da província do Paraná dentro do recorte temporal pretendido – 1853 a 

1889 –, atentando exclusivamente para o item intitulado “Instrução Pública”, 

resultando, aproximadamente, em 462 páginas. Essas fontes foram encontradas no 

acervo on-line do Arquivo Público do Estado do Paraná e do Center for Research 

Libraries (CRL). Nesses relatórios, elaborados devido a uma exigência contida em 

um Aviso Circular Imperial, do ano de 1848, que representam a visão do governo, 
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foram encontradas descrições sob o estado da instrução pública paranaense, 

número de cadeiras masculinas, femininas e promíscuas, professores e seus 

vencimentos, alunos, estado da mobília da classe escolar à disposição dos alunos 

nas salas de aulas, delimitações quanto ao ensino privado, normas de inspeção 

pública, mapas de frequência que detalhavam a idade dos alunos, o grau de 

aprendizagem, bem como a orientação de método a ser adotado pelos professores 

para lecionar e a obrigatoriedade do ensino. Percebe-se , nessa narrativa oficial, que 

são encontradas não apenas orientações e estatísticas quanto ao ensino público, 

mas também são descritas as dificuldades em implementar a instrução pública, 

sugestões de alterações legislativas, comparação do andamento da instrução 

pública com as demais províncias brasileiras, indicação de modelos de ensino 

aceitos na Europa e apresentação de autores desses referenciais teóricos. 

Foram analisadas, também, todas as pastas temáticas do Arquivo Público do 

Estado do Paraná, pastas denominadas AP’s, sobre a instrução pública, as quais 

refletem o discurso oficial e as narrativas dos sujeitos individuais. 

As vozes daqueles que ocupavam posição no aparelho estatal são 

reproduzidas por meio de ofícios, de relatórios de visitas escolares e de relatórios 

sobre o estado da instrução pública, tendo tais documentos sido produzidos por 

inspetores paroquiais, por inspetores distritais e pelo inspetor geral de instrução 

pública, que, juntos, tinham a finalidade de trazer um parecer quanto à situação em 

que se encontrava cada uma das cadeiras de instrução primária existentes na 

província. Esses escritos relatavam as dificuldades encontradas para a 

implementação da legislação em vigor (em especial a lei da obrigatoriedade da 

instrução pública primária), as necessidades na escola, a carência de professores, a 

capacidade dos professores, sua desenvoltura na sala de aula, as condições do 

local em que eram ministradas as aulas, o grau de aprendizagem dos alunos, as 

listas dos alunos aprovados e reprovados nos exames finais, suas vestimentas, suas 

faltas às aulas e seus motivos, e, enfim, a indicação dos refratários, isto é, dos pais 

e tutores que não matriculassem ou não enviassem seus filhos à escola. Esses 

documentos eram encaminhados ao superior imediato e este, percebendo 

relevância, oficiava isso também ao seu superior, até que chegasse às mãos do 

presidente de província. 

 Já as vozes dos sujeitos individuais, isto é, pais, professores e comunidade 

em geral, são reproduzidas por abaixo-assinados, por ofícios, requerimentos e 
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relatórios. Essas vozes representavam a visão da sociedade perante o mecanismo 

da instrução pública e da obrigatoriedade escolar. Foram encontradas várias 

queixas, tanto por parte dos pais em relação aos professores, à falta de estrutura 

escolar e à dificuldade em cumprir a obrigatoriedade escolar, quanto por parte dos 

professores, que relatam a desídia dos pais em enviar seus filhos à escola, a 

dificuldade financeira das famílias – uma pobreza assoladora, o desinteresse dos 

alunos e a dificuldade de aprendizado devido ao grande número de faltas dos alunos 

(que apareciam na escola aos “sabores das estações”). Também foi constatada a 

existência de abaixo-assinados por parte dos pais e das câmaras municipais 

exigindo a implantação da obrigatoriedade escolar, a criação de escolas e a 

substituição de professores; de ofícios notificando a implantação da obrigatoriedade 

escolar em vilas e municípios; de requerimentos dos professores solicitando móveis, 

utensílios, material didático e a aplicação de multas ante o descumprimento da 

obrigatoriedade escolar; de relatórios trimestrais redigidos pelos professores que 

representavam a realidade de sua sala de aula, de seus alunos e de sua sociedade 

e serviam de base para a estatística estatal, ao passo que detalhavam o número de 

alunos matriculados, a frequência escolar, o grau de aprendizado, a sua filiação, a 

condição econômica dos pais e a condição jurídica – se escravo ou livre, o local de 

habitação e a respectiva distância entre essa e a escola, o número de faltas e seus 

motivos, entre outros. 

 Ainda dentro da especificidade das fontes documentais, foram analisados os 

documentos existentes no Arquivo Público do Estado de São Paulo sobre a 

Instrução Pública na 5ª Comarca entre os anos 1828-1853, em especial os dados 

numéricos sobre a quantidade de escolas, de alunos e de professores. Além desses 

documentos, foram analisados os relatórios do inspetor geral de instrução pública 

paulista, atendo-se às falas sobre a comarca paranaense, para então tentar recriar o 

panorama da instrução pública antes da emancipação do Paraná. 

 O processo de leitura e análise desses documentos iniciou-se com a divisão 

do material por ano, totalizando, após a sua descrição e fichamento, 

aproximadamente 126 páginas. Posteriormente este material foi relido e dividido por 

assuntos, dando ensejo à criação de 19 categorias (aluno, público x privado, 

método, professor, pais, meninas, legislação, inspeção, utensílios, frequência, 

exames, estatística, estado da instrução pública, escolas noturnas, indigentes, 

ensino privado, ensino obrigatório, legislação e província de São Paulo).             
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Além dessas categorias, com a análise e o fichamento dos dados foi possível 

confeccionar uma tabela contendo: ano, população paranaense, número de  

escolas, população escolar, alunos matriculados, alunos frequentantes e o 

orçamento geral para a instrução pública, com o intuito de comparar a relação      

entre a dimensão discursiva (normatividade) e a dimensão concreta (a frequência 

escolar). Enfatiza-se, no entanto, que o conteúdo presente nos documentos, por 

fazerem parte de uma narrativa oficial e que objetivava mostrar o Paraná como uma 

província que se transpunha para a civilização, precisa ser questionado e 

confrontado com outras fontes, para que se possa avalizar ou não sua veracidade, 

bem como observá-lo em seu contexto sociopolítico. Não é possível esquecer,  

como bem lembra Gondra (2001), que a história da escrita contém traços de          

um testemunho interessado e privilegiado, por ter podido participar, escrever e  

tornar pública suas interpretações. Dessa forma, a análise dos dados será        

realizada na tentativa de dialogar com os diversos interesses presentes naquele 

contexto. 

 Procedeu-se também a leitura do Dezenove de Dezembro, primeiro periódico 

a circular no Paraná com cunho regional, criado em abril de 1854, apenas quatro 

meses após a instalação do primeiro governo da nova província. Destaca-se a 

importância desse veículo para compreender o contexto político da governabilidade, 

uma vez que o Estado moderno incorporou a imprensa como meio de exercer o seu 

domínio. Dando visibilidade aos seus atos através da imprensa, o Estado reafirmava 

a sua condição de legislador, administrador e controlador do espaço público. 

Segundo Mattos (2004), o movimento de ordenação do social se dá em íntima 

relação com a escrita, visto que foi por meio do texto impresso que os dirigentes 

imperiais buscaram instituir uma ordem legal e exercer controle sobre a totalidade da 

população. No mesmo sentido, Faria Filho e Vidal (2000, p. 30-31), comentando o 

período, dizem que a imprensa foi utilizada como uma das principais estratégias 

pelos intelectuais para difundir e legitimar os discursos civilizatórios e legalistas. O 

Dezenove de Dezembro pode ser encontrado no acervo do Museu Paranaense e no 

Círculo de Estudos Bandeirantes. 

 Em relação à legislação, apesar de existir a Coletânea da Documentação 

Educacional Paranaense, que trata especificamente do período estudado, escrita 

por Miguel (2000), realizou-se, para essa pesquisa, na Biblioteca Pública do Paraná 

e no Arquivo Público do Estado do Paraná, uma busca própria dos textos legislativos 
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originais em sua íntegra, objetivando, assim, reproduzir a grafia da época e 

preservar a integralidade, mas algumas leis não foram localizadas, permanecendo 

nesse caso os estudos da Coletânia. Os textos legislativos encontrados referem-se 

às leis e aos regulamentos que dispunham especificamente sobre a obrigatoriedade 

da instrução pública primária, totalizando 7 documentos legislativos, com 

aproximadamente 100 páginas. 

Destaca-se ainda, que algumas fontes pesquisadas no início do levantamento 

não puderam ser retomadas depois, como é o caso dos Anais da Assembleia 

Legislativa do Paraná, pois que, devido a um incêndio em sua biblioteca com perda 

total de seu arquivo, a pesquisa se tornou impossível. Mesmo sem os documentos 

originais, encontraram-se, no Centro de Estudos Bandeirantes e na Biblioteca 

Pública Paranaense, algumas separatas contendo resumos sobre as decisões         

das Sessões da Assembleia Legislativa Paranaense, no entanto, o que se         

buscava com as atas das sessões parlamentares era acompanhar os inúmeros 

debates sobre os projetos legislativos na área da instrução pública, verificando  

quais eram os pontos divergentes entre os deputados, o que não foi no todo 

possível, em razão da superficialidade dos resumos dos fatos descritos nas 

separatas. 

Abordar a legislação paranaense mostra-se necessário, seguindo as 

indicações de Correia e Silva (2004, p. 48-49), em A Lei da Escola, uma vez que a 

mesma se reveste de um texto dinâmico, não sendo fruto de um vazio social, 

impondo ou sendo imposta, mas sempre materializa um discurso, uma 

sistematização de valores. Ela constitui um corpus textual dotado de características 

próprias que permite ao leitor o seu reconhecimento expedido, tanto em termos de 

localização primordial, como pela forma e pelo conteúdo. 

Correia e Silva (2004, p. 47) ainda advertem que o olhar sobre a legislação 

deve ser inserido no plano da crítica das fontes documentais, pois a lei representa o 

social e não apenas impõe algo à sociedade. Dessa forma, Vidal (2004, p. 2) relata 

que os documentos legais têm o seu mérito, porém, são, por vezes, insuficientes 

para a construção historiográfica, necessitando de outros documentos para 

enriquecer o conhecimento sobre determinada realidade. 

É importante ainda pensar, conforme destaca Faria Filho (1998, p. 94), em 

seu artigo A legislação escolar como Fonte para a História da Educação, em outros 

documentos como os relatórios de presidente de província, de professores e 
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inspetores que significam a própria lei em sua dinâmica de realização e, portanto, de 

ordenação das relações socioculturais, uma vez que todo ato legal é ponto de 

partida para as discussões existentes nesses documentos, sendo que são 

produzidos em obediência à legislação em vigor, ou, em outros casos, representam 

a própria legislação. 

Com o entrelaçamento entre a legislação e os relatórios produzidos pelos 

agentes governamentais, é possível ter acesso ao discurso articulado sobre a 

instrução pública, bem como a sintonia entre as mensagens presentes nas falas dos 

presidentes e seus subordinados e a elaboração de leis pela Assembleia. Ver as 

condições de produção da lei e as relações de poder e negociação possibilita a 

compreensão da teia de vozes nascidas de diferentes lugares de poder, 

apropriando-se das palavras de Giglio (2001, p. 15): 

 

Esta teia de vozes, nascida das coisas ditas e escritas, se produz num 
movimento de diferenciação e num sistema de relações estabelecidas entre 
a Fala do Presidente e outros lugares de poder: com indivíduos, instituições 
e grupos; com práticas inteiramente novas de dar divisibilidade ao poder, 
novo modo de circulação de códigos, gestos e rituais que instauram mais 
que normas e leis: instauram relações de sujeição a partir destas escalas de 
hierarquia que penetram as práticas mais triviais de registro, rituais tornados 
insígnias que identificam o lugar de poder, identificam o Estado. 

 

A riqueza dos elementos constantes nesses documentos, que são tidos por 

Giglio (2001, p. 12) como “lugares de poder” tecidos por meio do entrelaçar de 

diversas vozes, oferecem pistas acerca das políticas públicas da época e do 

contínuo movimento de legalização, de ordenação e de normatização da vida. 

Dessa forma, as vozes presentes nesses documentos devem ser pensadas 

nos moldes do documento/monumento de Jacques Le Goff (1990, p. 545), pois, 

mais do que um registro, memorizam outros monumentos, entre eles as 

preocupações, as disputas, as querelas, os acertos e os erros, que uma 

“determinada sociedade” vivenciava. Esses documentos, longe de serem dados 

inocentes e verídicos, estão carregados de certa intencionalidade – o conservadora 

ou liberal −, são produto de uma sociedade que os fabricou segundo certas relações 

de forças que detinham o poder. 

 Essa intencionalidade fica evidenciada quando se observa, aos moldes de 

Faria Filho e Resende (2001), quem foram os destinatários dos relatórios de 

presidente de província, que normalmente eram apresentados no início dos 
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trabalhos à Assembleia Legislativa Provincial, ou em caso de passagens da 

administração, com “ares” de balanço geral da situação da província, por este fato 

relatam, em regra, o ano anterior, ou a gestão anterior, bem como sugestionam 

mudanças, justificam dificuldades e apresentam dados estatísticos e orçamentários. 

Além dos membros do legislativo, eram ainda destinatários os membros da 

Assembleia Geral, o do poder executivo central, as elites econômicas e políticas, e 

demais pessoas da população que tivessem acesso aos periódicos, no caso 

paranaense o Dezenove de Dezembro, que tinha quase 80% de suas páginas 

destinadas à publicação das mensagens do presidente de província, de leis e de 

atas das sessões da Assembleia.3 

 Esses relatórios eram fruto de vários outros relatórios, de homens engajados 

na administração da província, responsáveis por repassar o estado da organização 

da província ao presidente. Nas palavras de Giglio (2001, p. 15), era uma “teia de 

vozes” que ressoavam na fala do presidente, fala essa que, no entender de Faria 

Filho e Resende (2001, p. 83), era cuidadosamente escolhida, uma vez que “[...] 

eram escritos buscando influenciar quem os lesse (ou ouvisse). Seja buscando 

persuadir, seja procurando exortar, os textos sempre buscam convencer o povo, ou 

seus representantes na Assembléia Provincial”. 

Partindo dessas considerações, pode-se remeter ao pensamento de Foucault 

no seu livro A Ordem do Discurso, quando denuncia que as práticas discursivas são 

meio de manutenção do poder nas bases da sociedade e, sendo assim, estão 

atreladas a um sistema de seleção, controle e delimitação no qual o autor do 

discurso não pode falar ou dizer tudo que pensa: 

 

[...] suponho que em toda sociedade a produção do discurso é ao mesmo 
tempo controlada, selecionada, organizada e redistribuída por certo número 
de procedimentos que têm por função conjurar seus poderes e perigos, 
dominar seu acontecimento aleatório, esquivar sua pesada e temível 
materialidade. (2006, p. 8-9). 

  

Essas estratégias do poder institucional presentes no discurso presidencial, 

além de convencer a comunidade local, deveriam ainda dar ao governo           

central notícias sobre os vários ramos da administração provincial. Para isso,           

a estruturação desses documentos seguia um padrão organizativo mais ou menos 

                                                           
3 Este periódico recebia subvenção do governo da Província para ser um informativo oficial, desta 
forma, ele se eximia, na maioria das vezes, de fazer comentários dos textos publicados. 
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rígido, em que as questões centrais orbitavam em torno do estado de tranquilidade 

pública da província e as ocorrências policiais, estados das prisões e                   

divisão judiciária; notícias sobre a instrução pública, sobre a colonização estrangeira 

e dos indígenas e a divisão eclesiástica; dados sobre o desenvolvimento           

econômico em relação à agricultura, às fábricas, ao comércio e à navegação; 

informações sobre o infraestrura portuária, estradas e prédios do governo, bem 

como a disponibilização de serviços públicos, como o correio e o estado da saúde 

pública. 

 Destaca-se que, apesar de esses textos terem formatos semelhantes, eles se 

diferenciavam em relação à quantidade de páginas, à variedade e à densidade das 

informações e de dados, aos estilos de escrita e à ordem dos itens. Percebe-se que, 

quanto mais tempo os presidente ficavam no poder, mais dados tinham da 

Província, detalhando minunciosamente todos os subitens. Por outro lado, os 

presidentes e vice-presidentes que exerceram poucos meses de mandato, via de 

regra, ofereciam uma narrativa mais sucinta. Ressalta-se, ainda, que alguns 

relatórios apresentavam textos anexos de secretários, de chefes de polícia, de 

inspetores, bem como estatísticas e orçamentos detalhados, enquanto outros 

somente mencionavam a existência de tais textos. 

Apesar de cada relatório ter referência em bases como os relatórios de 

subalternos do presidente, ofícios e abaixo-assinados, há ainda toda uma trama 

discursiva que circulou (teorias, legislações) tanto em âmbito internacional, quanto 

em âmbito local, que repercutiu na criação de um sistema normativo para a infância 

e, nessa medida, criou a obrigatoriedade escolar como meio para institucionalizar a 

“forma escolar” e a “cultura escolar” paranaense (VINCENT, LAHIRE e THIN, 2001; 

JULIA, 2001). 

Buscando responder às indagações sobre a institucionalização da 

obrigatoriedade escola no Paraná, entre 1853 e 1889, a tese é composta por quatro 

capítulos. No primeiro capítulo, intitulado A trama social e a escolarização da 

infância: a trajetória de homogeneização da população paranaense, objetiva-se 

mapear o espaço social, apresentando como se configurava a população tradicional 

paranaense, seus hábitos e objetivos, como esse contexto foi se metamorfoseando 

com a chegada de uma elite governamental que trazia consigo toda uma ideologia 

citadina de progresso, de ordem e de normatização para a prosperidade local e 

nacional, ideologia calcada no modelo de homem civilizado e implementada por 
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meio da escola. Dessa forma, destaca-se como o governo pensava o aparato 

escolar e como se articulava para transgredir as barreiras impostas por uma 

sociedade composta por culturas e valores híbridos frutos da miscelânea entre 

tradicionais e imigrantes, resistentes e receosos com relação a esses mecanismos. 

 No segundo capítulo, sob o título de A instrução elementar obrigatória como 

ciência do governo paranaense, abordam-se as estratégias discursivas e a 

constituição do ordenamento legal pelo qual a escolarização compulsória da infância 

foi tida como meio de aparentar civilização, contendo impulsos, reformando hábitos, 

disciplinando comportamentos vistos como inconvenientes à ordem instituída. 

Observa-se, ainda, para quem era direcionado o discurso da obrigatoriedade 

escolar, isto é, qual parcela da população deveria ser fixada aos bancos escolares 

(idade, gênero, localização geográfica, condição jurídica), bem como a parcela que 

se encontrava à margem da instrução pública, não fazendo parte do projeto de 

normalização ambicionado pelo governo. Nessa medida, estavam sob o jugo da 

legislação que versava sobre a instrução − obrigados e desobrigados, incluídos e 

excluídos, normais e anormais. 

 No terceiro capítulo, nomeado Os mecanismos auxiliares à execução da 

obrigatória escolarização da infância, evidencia-se que, para a instituição escolar se 

tornar lugar legítimo de escolarização, o governo fez uso, além de dispositivos 

legais, de aparatos coercivos – multa e inspeção – que visavam reforçar a lei da 

obrigatoriedade escolar e superar as tensões dela provenientes. O primeiro aparato 

se apresentou como punitivo, adotado na perspectiva de, crescentemente, compelir 

as famílias a enviarem suas crianças à escola e nela permanecerem e, o segundo 

aparato foi de caráter fiscalizatório, que, por meio do controle e da inspeção, 

buscava policiar ações e práticas contrárias à fixação do fluxo infantil à instituição 

escolar. Paralelamente a esses aparatos, apresentam-se, ainda, tentativas de 

implantar sanções indiretas (recrutamento para o serviço militar, privação dos 

direitos políticos como o voto) que coagissem a povo a instruir-se. Destacam-se, 

ademais, os impeditivos de ordem socioeconômica e as estratégias governamentais 

para adequar a lei à realidade da população da Província. 

Por fim, no quarto capítulo, denominado A ordem social e a ordem escolar: as 

estatísticas e os entraves para a concretização da escola paranaense obrigatória, 

propõe-se uma análise da produção de um saber sobre os sujeitos da escolarização 

a partir dos números da instrução. Sujeitos esses que, por escopos diversos, como 
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aparentar civilização (governo), receber salários (professores) e não receber 

sanções (pais), driblam, manipulam e desviam a produção real desses números. E 

ainda, traz-se à tona as várias vozes que ecoavam no sentido de encontrar culpados 

e buscar soluções para justificar os baixos números da frequência escolar e as 

adversidades, tanto da ordem social, quanto da ordem escolar, para legitimar a 

instrução obrigatória no Paraná provincial. 
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1 A TRAMA SOCIAL E A ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA: A 

TRAJETÓRIA DE HOMOGENEIZAÇÃO DA POPULAÇÃO PARANAENS E 

 

 

“[...] a instrucção é o thermometro que marca o 
grau de civilisação de um povo.” (DEZENOVE DE 
DEZEMBRO, 6 agosto, 1884). 

 

 

1.1 Mapeando a conjuntura da emancipação 

 

 Em 29 de agosto de 1853, com a aprovação da Lei Imperial nº 7044, a 5ª 

Comarca da Província de São Paulo – Curitiba – dá o primeiro passo para a sua 

emancipação. Passando a denominar-se Província do Paraná, adquire autonomia 

legislativa e instala-se em 19 de dezembro de 1853. 

No momento de sua instalação, encontrava-se a Província povoada por 

19.442 pessoas no litoral e 42.816 pessoas no Planalto, totalizando 62.258 

habitantes5, o que representava 0,9% da população do Brasil. Essa população 

estava organizada na Comarca do litoral: Paranaguá, Guaratuba, Antonina e 

Morretes; e nas duas Comarcas “serra-acima”: de um lado Curitiba, São José dos 

Pinhais, Príncipe e, de outro, Castro e Guarapuava. Descrevendo a condição jurídica 

da população paranaense, o Chefe de polícia, Antônio Manoel Fernandes Jr, 

apresenta o Mapa estatístico nº 14, em que evidencia que 16,4% do total da 

população eram escravos e 83,6% eram livres.6 Dentre esses, 53,67% compunham 

                                                           
4 Lei nº 704, de 29 de agosto de 1853. Art. 1º A comarca de Curitiba na província de S. Paulo fica 
elevada à categoria de Província, com a denominação de – Província do Paraná. A sua extensão e 
limites serão os mesmos da referida comarca. 
5 Destaca-se que os dados apresentados não são precisos e podem não representar com exatidão a 
realidade da época. Isso se dá, como o primeiro presidente Provincial Vasconcellos (1854, p. 100) 
relata, pelo fato de a estatística ser “[...] ordinariamente imperfeita por falta de methodo e 
discernimento da collecção dos factos, se não tambem de zelo e sinceridade da parte daquelles, a 
quem essa tarefa se commette, ainda menos pode chegar á resultados rigorosamente satisfactorios 
em huma provincia nascente, onde todos os recursos faltão para trabalhos de tal ordem”. 
6 A partir das evidências documentais, observa-se que a população paranaense indígena não era 
computada nos dados demográficos da Província, que somente apresentava os habitantes livres e 
escravos. O que se constata nos Relatórios de Presidente de Província é um item Colonização 
Indígena, que relata a existência de mais de 10 mil índios que percorriam os sertões paranaenses em 
1854. Destaca-se também que, nos locais de aldeamento, organizados pelo governo, como a 
Freguesia de Palmas e a Freguesia da Jatahy, era feita uma contagem dita “parcial”, a qual 
demonstrava que no primeiro aldeamento havia 152 indígenas e no segundo 385 indígenas. Em 

ss 
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o contingente de brancos, 22,29% de mulatos e 14,76% de pretos (segundo a 

linguagem da época). 

 Em 17 de setembro de 1853 foi nomeado, pelo Imperador D. Pedro II, o 

deputado baiano Zacarias de Góes e Vasconcellos7 como o primeiro presidente da 

Província8. Esse presidente recebeu do Imperador a missão de instalar um novo 

centro de poder em terras paranaenses, com o objetivo de estabilizar o regime 

monárquico no Sul do país, que se apresentava conturbado por desavenças 

partidárias, o que enfraquecia as estruturas do poder vigente e ameaçava a 

confortável posição do Imperador. 

 O governo enfrenta levantes e, para não perder sua hegemenonia, utilizava-

se de estratégias e artimanhas para garanti-la. Tais mecanismos foram empregados 

quando do desmenbramento da Província do Paraná, gerando uma falsa percepção 

de que estaria se dividindo o poder, dissipando-o, fragmentando-o. Todavia, essa 

era, na verdade, uma artimanha do governo monárquico, que via na subdivisão do 

território uma possibilidade de apaziguar ânimos revolucionários e de melhor 

controlar a população províncial, pois, estando em constante contato com o povo ao 

qual pretende governar, maior seria a eficácia de seu governo. 

 Revel (1989, p. 114), em abordagem sobre o conhecimento e a produção do 

território na França do século XVIII e XIX, salienta que esse olhar mais próximo do 

governante ao governado em atenção às minúcias das relações existentes na 

sociedade é “[...] uma forma previlegiada que permite à soberania pública fazer-se 

conhecer, construir a sua legitimidade e reforçar a sua autoridade em contacto com 

o territorio nacional”. Cumpre enfatizar que essa análise pode ser perfeitamente 

apropriada para a realidade brasileira, na qual a subdivisão territorial tem o mesmo 

intuito apresentado por Revel – reestruturação do poder. 

                                                                                                                                                                                     

relação aos imigrantes europeus, na elaboração do censo de 1854, não foi declarada a 
nacionalidade, não se podendo verificar o número de residentes no Paraná. 
7 Zacarias de Góes e Vasconcellos (1815-1877) nasceu na cidade de Valença, província                            
da Bahia, em 5 de novembro de 1815. Estudioso e perseverante, foi, com a sua bagagem                    
de humanidades, para a Academia de Direito de Olinda (1833-1837), onde, de aluno destacado, 
formou o espírito de jurista metódico e erudito – e na Academia de Olinda – brotou para a política do 
Império, e atuando como deputado, ministro de Estado e chefe de gabinete, participou da 
organização e consolidação do Estado Imperial, destacando-se na esfera educacional (CALMON, 
1978, p. 11). 
8 Costa (1994, p. 45) aponta que os presidentes das províncias, durante o regime monárquico, eram 
escolhidos e nomeados pelo Imperador, e a escolha recaía, em regra, sobre homens públicos 
estranhos à terra e à sociedade provincial, porém previamente vinculados ao Imperador. 
Diferentemente, o poder legislativo, representado pela Assembleia Legislativa Provincial, era 
“escolhido” pelo povo, de acordo com o artigo 71 da Constituição Imperial de 1824. 
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 Entretanto, essa intenção não transparece no discurso oficial, que ofusca a 

realidade de um poder monárquico, que, temendo ser destituído por levantes como a 

Revolução Farroupilha (1835-1845)9 e a Revolução Liberal (1842)10, utiliza-se de 

uma barganha política – emancipar a 5ª Comarca – para apaziguar ânimos 

revoltosos e manter a estabilidade da política imperial. 

 Foi em meio a essa conjuntura revolucionária, em que os liberais paulistas e 

mineiros objetivavam unir-se aos farrapos rio-grandenses, que a Comarca de 

Curitiba, sendo ela ponto estratégico entre o sul e o centro, tornou-se objeto de 

barganha, em que o apoio dos liberais curitibanos, liderados pelo tropeiro João da 

Silva Machado, ao poder central, em desfavor dos correligionários paulistas e 

mineiros, daria à 5ª Comarca o status de Província, sonho acalentado desde 1811, 

quando a primeira representação foi envia ao príncipe D. João com intuito de se 

tornar província (WACHOWICZ, 1983, 1988). 

 Finda a revolução, sem a adesão dos paranaenses aos revolucionários, a 

promessa assumida pelo governo imperial foi cumprida, e o presidente paulista, 

Barão do Monte Alegre, solicitou ao Ministro do Império a elevação da comarca à 

categoria de província, e em 1843 o então deputado paulista Carneiro de Campos 

apresentou à Câmara dos Deputados o projeto separatista. Os motivos do projeto 

eram basicamente de ordem geopolítica, ligados às necessidades de segurança 

nacional. Segundo Wachowicz (1988, p. 115-116), foram dez anos de debates 

parlamentares até que a 5ª Comarca fosse emancipada, e o principal percalço dessa 

disputa deu-se pelo fato de que os deputados, em sua maioria paulistas, procuravam 

entravar ou retirar o projeto, por temor de peder a contribuição da comarca de 

Curitiba. 

 Esse temor também é lembrado por Pilotto (1986, p. 24), que, ao versar  

sobre os motivos da emancipação tardia do Paraná, última província a ser criada          

no Império, enfatiza o receio que os deputados tinham de que a Província de            

São Paulo não conseguisse subsistir sem a 5ª Comarca, já que sua maior          

                                                           
9 A Revolução Farroupilha, ocorrida no Rio Grande do Sul, que tinha por escopo inicial a autonomia 
das províncias brasileiras em relação ao poder central, posteriormente adquiriu um caráter 
separatista, propondo o desvencilhamento do território gaúcho do resto do Brasil, formar a República 
do Piratini, instaurando o sistema federalista e o regime republicano (WACHOWICZ, 1988). 
10 A Revolução Liberal, encabeçada por liberais de São Paulo e Minas Gerais, teve seu início com o 
fechamento – por Dom Pedro II – da Câmara dos Deputados eleita nas “eleições do cacete”, sob a 
acusação de ter ocorrido fraude no processo eleitoral. Assim, o Ministério Liberal que havia 
conseguido eleger a maioria dos deputados foi dissolvido e os Conservadores novamente retornaram 
ao poder. A Revolução pretendia a volta do Partido Liberal ao poder central (WACHOWICZ, 1988). 
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renda provinha dos direitos sobre as tropas, direitos que eram cobrados em  

Curitiba. 

Em 1850 o projeto voltou a ser debatido no Congresso, e teve como         

seus maiores defensores os deputados mineiros e baianos, que viram                    

na emancipação uma forma de minimizar a importância da Província de São Paulo 

na esfera política nacional. Finalmente, em 2 de agosto de 1853, o projeto foi 

aprovado, tornando-se o Paraná a mais jovem província do império (WACHOWICZ, 

1983). 

Desse modo, a elevação da 5ª Comarca à Província do Paraná deu-se por 

meio de uma barganha política e, segundo Wachowicz (1983, p. 21-25), não 

ocorrendo uma construção da identidade regional no processo emancipatório, uma 

vez que não houve maior participação da população, nem sua mobilização. Tudo se 

resolveu nos altos escalões imperiais, não havendo nem a participação das próprias 

elites regionais no processo de emancipação, tanto é que foram as próprias 

autoridades imperiais que batizaram a nova Província. 

Concorda-se que, nesse momento, os paranaenses pouco atuaram para que 

a emancipação ocorresse. Na verdade, as elites políticas regionais adotaram uma 

postura mais reservada, o que lhes era conveniente, mas não se pode esquecer 

que, para a referida proposta ser feita, essas elites deveriam ter demonstrado 

intenção anteriormente, o que ocorreu em 15 de julho 1821, com a “Conjuntura 

Separatista”11, caso esse retratado por Westphalen e Cardoso (1981, p. 62), quando 

as autoridades, as tropas e povo de Paranaguá, por ocasião do juramento às bases 

da Constituição do Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves, liderados por Floriano 

Bento Viana, aproveitaram a presença do Juiz de Fora para solicitar a nomeação do 

Governo Provisório, que os governasse separadamente de São Paulo. 

Outra questão importante é que, na atual narrativa governamental, a 

barganha política não aparece como causa de emancipação, como já foi dito 

anteriormente. Esta prefere resplandecer tal fato como dádiva dos paranaenses, 

                                                           
11 Os argumentos em prol da emancipação da comarca eram: a) ignorância e despotismo dos 
comandantes militares na comarca, que não procuravam o bem do povo; b) falta de justiça devido à 
dificuldade que havia em impetrar recursos perante as autoridades de São Paulo; c) fornecimento, 
pela comarca de Curitiba, de grande número de praças de guerra às milícias portuguesas, sobretudo 
para as entradas que desbravavam os sertões do Iguaçu, Tibagi e Guarapuava, deixando muitas 
famílias na miséria; d) falta de moeda na comarca, devido às grandes somas que eram remetidas, 
como impostos, para São Paulo, e; e) abandono administrativo da comarca de São Paulo 
(WACHOWICZ, 1988, p. 112). 
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com é o caso do livro lançado pelo Governo do Paraná, em 1985, que justifica a 

emancipação pela sua forte economia ervateira: 

 

O Paraná era a quinta província de São Paulo, da qual dependia e sofria 
influência nos negócios internos. Com o advento do ciclo do mate, surgiu 
uma atividade com técnicas que os paulistas desconheciam, fugindo-lhes 
das mãos o controle da florescente indústria. O mate foi o grande 
argumento de ordem econômica e o principal responsável pela 
Emancipação Política do Paraná. (PARANÁ, 1985, p. 12). 

 

 Observa-se certo bairrismo no fato de um documento produzido pelo governo 

dizer que o ciclo do mate foi o principal responsável pela emancipação paranaense, 

entretanto, não se pode deixar de destacar que a luta pela emancipação teria sido 

mais difícil se o mate, e a não menos importante atividade tropeira, não tivessem 

contribuído sensivelmente para a evolução econômica da Província. 

Westphalen (1969, p. 113) atesta a importância da economia e do 

envolvimento das elites em prol da emancipação: 

 

Foram, alias, os homens do comércio exportador de erva-mate, via de regra 
comerciantes de Paranaguá e Curitiba bem como aqueles do comércio de 
gado muar, da elite campeira dos Campos Gerais, os que trabalharam e, 
enfim obtiveram em 1853, a emancipação politico-administrativa da 
Província do Paraná e que constituíram as oligarquias políticas dominantes 
em todo o período provincial. 

  

Em relação a tantas justificativas para a emancipação, como a barganha 

política, o interesse de deputados mineiros e baianos em minimizar a força dos 

paulistas na conjuntura política nacional e a crescente economia paranaense, 

entende-se que todas essas facetas contribuíram em alguma medida para que o 

Paraná se tornasse província. 

 Após a emancipação, com os ânimos menos exaltados, o então presidente, 

em seu pronunciamento de posse, busca atender à missão que lhe foi confiada, 

enfatizando a importância em priorizar o bem público em detrimento de rivalidades 

políticas, almejando o fim maior: o desenvolvimento da Província: 

 

Se o maligno espirito de partido quebrar a sua furia ante as considerações 
do bem público que brandam tão alto pela união dos habitantes do Paraná, 
se ele se abstiver de marchar a era da instalação da província                    
em escandalo de ambição e egoísmo, terá de ser, sem duvida, o              
seu progresso tão rápido d’ora em diante quanto há sido até hoje retardado 
o desenvolvimento de seus consideráveis recursos. (COSTA, 1994, p. 71-
73). 
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 Carneiro (1994, p. 60), em análise ao discurso proferido na posse, ressalta 

que a missão política do primeiro presidente era duplamente difícil: necessitava 

satisfazer a província e mostrar que ela era autossustentável, e, com os próprios 

meios, fazer com que reconhecessem sua missão construtiva. 

 Com o fim de cumprir os objetivos traçados pelo monarca, nos primeiros 

meses de 1854, Vasconcellos organizou o governo da Província, contratou os 

primeiros funcionários da administração e mandou proceder a um minucioso relato 

para melhor conhecer as motivações políticas, econômicas, sociais e culturais que 

delineavam a estrutura social da Província. 

 Essa, aparentemente, inofensiva análise esmiuçada do território provincial 

solicitada pelo presidente da Província do Paraná remete ao artifício utilizado                 

pelos príncipes franceses, no século XVIII e XIX, que, por meio de uma estatística 

descritiva, teria a possibilidade de melhor conhecer todos os aspectos da              

situação local, para, posteriormente, definir suas estratégias de ação. É nesse 

sentido que Revel (1989) apresenta o inquérito como mecanismo de organizar, 

melhorar e uniformizar a gestão do território, pois, conhecendo-o, 

indissociavelmente, iria produzi-lo. Assim, a intenção de mapear o contexto 

socioeconômico do território era manifesta: “[...] para compreender as organizações 

sociais e para geri-las da melhor maneira, é preciso conhecer o conjunto das suas 

determinações, reconstituírem-lhes ao mesmo tempo a gênese e o sistema.” 

(REVEL, 1989, p. 103-126). 

 De posse de um balanço detalhado, Vasconcellos ambicionava delimitar as 

principais necessidades locais e, posteriormente, criar políticas públicas para saná-

las. Essa atitude do presidente demonstra o caráter de (re)estruturação que deveria 

ser feita na nascente Província, que guardara fortes traços do período Colonial e de 

5ª Comarca. 

O contexto político do Paraná determinou-se pelos fatores econômicos 

herdados do período colonial, de uma economia agrícola baseada na monocultura, 

no latifúndio e na escravidão, bem como, em fatores sociais, uma sociedade 

marcada pela imobilidade social e pelo patriarcalismo, em que os grandes 

proprietários e fazendeiros exerciam forte influência na vida econômica, social e 

política dos que lhes cercavam, constituindo-se verdadeiros núcleos econômicos e 

de poder, enquanto que o resto da população, dispersa pelos sertões, vivia 

isoladamente com uma economia de subsistência. Duas elites econômicas detinham 
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o poder político: uma conservadora12, formada pela elite curitibana e litorânea, que 

tinha como principal fonte de renda o cultivo e a exportação da erva-mate; e outra 

liberal13, composta pela elite rural dos campos gerais, que tinha sua economia 

baseada na criação de gado. 

Foi a atividade criatória e de comércio de tropas, nos campos gerais, no 

século XVIII e nas primeiras décadas do século XIX, que constituiu a elite agrária do 

Paraná. Impulsionados pelo tropeirismo, uma vez que a Província estava 

estrategicamente localizada no caminho entre o sul e o sudeste, denominado 

Estrada da Mata, que servia de corredor para as tropas que vinham de Viamão e 

iam para Sorocaba, e, posteriormente, abasteciam Minas Gerais, São Paulo e Rio 

de Janeiro, e também serviam de passagem para as tropas de muares que 

realizavam o comércio entre o interior paulista e o gaúcho (WACHOWICZ, 1988, p. 

102). 

 

Figura 1.1 
Caminho das tropas 

 
Fonte: Caminho das tropas - Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/wiki/Caminho_das_Tropas>. 

                                                           
12 Entre os principais representantes da elite conservadora estavam: o Visconde de Nácar (Manoel 
Antonio Guimarães) e o Barão de Serro Azul (Ildefonso Correia) (CORRÊA, 2006, p. 25). 
13 A atividade tropeira no Paraná teve como principais representantes homens como: o Barão de 
Tibagi (José Caetano de Oliveira), o Barão dos Campos Gerais (David dos Santos Pacheco), o Cel. 
Joaquim Rezende de Lacerda e Francisco Paula e Silva Gomes (WACHOWICZ, 1988, p. 104). 
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O tropeirismo ganhou proeminência entre as atividades econômicas 

desenvolvidas na Província nesse período. Destaca-se, ainda, que esse caminho 

incitou o surgimento de várias localidades, como Lapa, Palmeiras, Ponta Grossa, 

Rio Negro, Castro, Tibagi, Piraí e Jaguariaíva, que serviram de estalagens para os 

tropeiros passarem o pernoite. 

Hartung (2005, p. 147), ao comentar sobre o período, destaca que 

 

A invernagem constituiu-se, nessa época, na principal atividade            
econômica da região. Até 1860, cerca de 30.000 muares invernaram 
permanentemente nos Campos Gerais. O período que vai de 1855 a 1860 
(período da doação de parte da Santa Cruz aos escravos e ex-escravos) é o 
ápice do comércio de mulas em Sorocaba, quando 100.000 delas, 
aproximadamente, entraram por ano na feira e, em conseqüência, 
invernaram nas fazendas paranaenses. Até 1877, em função dos negócios 
da invernagem, há uma grande valorização da terra nos Campos Gerais. 
Assim, a pecuária, ‘a mais bela e nobre das atividades’ [...], ocupou, durante 
os séculos XVIII e parte do XIX, as mentes e os corações da população 
paranaense de mais posse, sobretudo aquela da região dos Campos 
Gerais. 

 

Com a atividade tropeira em alta, em meados do século XIX surgiram grandes 

famílias fazendeiras dos Campos Gerais, proprietárias de terras e de gado, como a 

dos Marcondes e a dos Araújos, que exerciam forte poder econômico e político na 

Província.14 De acordo com Szesz (1997, p. 53), 

 

[...] a partir da Independência do Brasil, os chefes das famílias fazendeiras 
começaram a participar da vida política, e com a criação da Província o 
poder politico institucionalizou-se nas mãos dos fazendeiros dos Campos 
Gerais. [...] o poder político na região manteve-se, em geral, nas mãos dos 
grandes proprietários dos campos de criação. Local, aliás, onde os tropeiros 
passavam as invernadas. 

 

Concomitantemente à atividade tropeira, no Paraná, ganha força a produção 

da erva-mate, principalmente no planalto de Curitiba e no Litoral15, que se tornou “o 

                                                           
14 Destaca-se que a atividade tropeira foi diminuindo sensivelmente após 1880, o que levou as 
famílias fazendeiras a investirem em outras atividades econômicas, como o comércio e a educação 
dos filhos varões (Szesz, 1997, p. 54). Carvalho (1981, p. 37-88) observa que, durante a maior parte 
do século XIX, os filhos da aristocracia agrária brasileira em decadência buscavam, em regra, a 
formação jurídica, para fazer parte do aparato burocrático do governo. O serviço público passou a ser 
meio de vida não apenas dos marginais ascendentes do sistema agrário escravista, mas também 
refúgio dos marginais descendentes que não encontravam mais espaço de atuação dentro da 
agricultura. Desse modo, “muitos filhos de fazendeiros dependiam dos vencimentos para sobreviver: 
viviam para a política, mas também da política”. 
15 A cultura ervateira em outras regiões da Província, como é caso do oeste paranaense, somente 
começou a ser explorada economicamente pelos paranaenses depois da Guerra do Paraguai (1864-
1870), destacando-se na economia paranaense devido à facilidade do seu transporte pelos rios 
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esteio da economia regional”. Conforme ainda endossa Szesz (1997, p. 56-57), a 

erva-mate constituiu-se, da segunda metade do século XIX até 1930, no principal 

produto da economia paranaense. 

O mate vinha na contramão do país, que, na época, era impulsionado              

pelo café, tornando-se uma fonte alternativa de renda. Diferentemente da             

atividade pecuária, que estimulava a região dos campos gerais, a                      

economia ervateira proporcionou, segundo Trindade e Andreazza (2001, p. 41-42), 

uma mudança no cotidiano dos paranaenses residentes no planalto curitibano,              

que antes residiam em fazendas e em pequenas localidades e então                 

passaram a residir em vilas, para trabalhar com o mate, o que daria o            

entendimento de certa urbanidade. Nesse sentido, Ditzel e Lamb (2011) explanam 

que, 

 

Foi ao longo do século XIX que as vilas adquiriram uma                    
conformação urbana, deixando de ser um complemento da vida                    
rural. Tornaram-se centro de resolução de questões políticas e                    
pólo de atração de populações, inclusive das fazendas. Diversificaram-se   
ali as atividades econômicas, conferindo-se-lhe uma dinâmica              
própria. 

 

Corroborando tal entendimento, Pereira (1996, p. 11) destaca que a economia 

ervateira estimulou o desenvolvimento urbano de várias cidades, uma vez que “[...] 

as unidades produtivas encontravam-se preferencialmente nas cidades ou em seus 

arredores. Quando os engenhos, por algum motivo, instalavam-se fora das cidades, 

provocavam a imediata urbanização de seu entorno”. 

De acordo com o livro produzido pelo Governo do Paraná em 1985,                 

que rememora a história da erva-mate e a sua importância para os paranaenses,             

a atividade ervateira foi responsável por um dos mais longos e produtivos                 

ciclos econômicos da Província, tendo seu apogeu no século XIX e fazendo   

florescer cidades como Guaíra – desbravada e colonizada pela Companhia         

Erva Matte Laranjeiras S.A., Rio Negro – que abrigava uma burguesia                 

ervateira abastada e influente e tantos outros centros urbanos que evoluíram              

de portos fluviais como União da Vitória, Porto Amazonas e São Mateus do Sul. 

                                                                                                                                                                                     

Paraná, Paraguai e Prata, sendo que anteriormente a região era explorada por índios paraguaios a 
serviço de ervateiros argentinos que se valiam da escassez da população na região, da ausente 
fiscalização e da fácil circulação entre as fronteiras – Brasil, Paraguai, Argentina – para 
contrabandear a erva-mate (WACHOWICZ, 1988, p. 225-6). 
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Além do transporte fluvial, a necessidade de estradas impulsionou a construção      

da Estrada da Graciosa16 e a Ferrovia Curitiba-Paranaguá (PARANÁ, 1985, p. 12-

13). 

Em 1853, o Paraná possuía 90 engenhos de beneficiamento da erva-mate. 

Por isso, o mate se transformou no produto mais exportado, chegando a alcançar o 

montante de 85% das exportações da Província, o que representava 1,3% do total 

das exportações brasileiras (WACHOWICZ, 1988, p. 127-128). 

O aumento da atividade comercial do mate no mercado dos países vizinhos 

(Argentina, Chile, Uruguai) trouxe a modernização da indústria ervateira nas últimas 

décadas do século XIX, acarretando várias necessidades à Província, como, além 

de estradas e porto para transportar o mate, madeiras para acondicioná-lo, mão de 

obra, entre outras17 (CORRÊA, 2006, p. 23). Simultaneamente, as áreas urbanas, 

em especial Curitiba e região litorânea, tornaram-se cenário de uma vida social e 

política mais intensa. No mesmo sentido, Wachowicz aponta que: 

 

[...] a exploração do mate fez surgir no Paraná um certo bem estar e 
confiança no futuro, chegando a formar no interior uma classe média, 
composta de produtores, os quais, devido à posição conquistada na 
sociedade, vão exercendo forte influência na política local. (1988, p. 128). 

 

Conforme se pode aduzir pelo trabalho de Wachowicz (1984, p. 37), “[...] a 

política de clientela acirrava-se nesse ambiente fechado sobre si mesmo, as 

decisões permaneciam no seio das principais famílias e seus agregados, sem que 

se permitisse o acesso dos pequenos proprietários”. 

No mesmo sentido, Szesz (1997, p. 57) infere que o desenvolvimento da 

economia ervateira estimulou o crescimento de uma nova facção das classes 

econômica e politicamente dominantes – os industriais e exportadores do mate. 

Assim, se a atividade tropeira havia dado ao Paraná os primeiros barões18, o mate 

também propiciou o surgimento de uma aristocracia ervateira.19 

                                                           
16 Foi com a conclusão da Estrada da Graciosa, em 1873, que a indústria ervateira ganhou grande 
impulso e Curitiba passou a ser o centro de beneficiamento. Surgiram novos engenhos e a erva, já 
elaborada, descia ao litoral transportada em carroções eslavos, tracionados por até quatro parelhas 
de cavalos, substituindo com eficiência as tropas de muares (PARANÁ, 1985, p. 15). 
17 A madeira, simultaneamente ao mate, também foi um produto que trouxe grande desenvolvimento 
para a economia paranaense. O cedro, a peroba, a canela-preta e o pinho foram exportados para 
todo o Brasil e até para o exterior. 
18 Podem-se destacar os liberais – Jesuíno Marcondes de Oliveira Sá e Manuel Alves de Araújo - os 
quais exerciam as mais altas funções e cargos na província e no Império. Pertencentes a mais 
poderosa família oligarquia local, durante todo o tempo da Província do Paraná, eram proprietários de 
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Dessas famílias de industriais, exportadores e fazendeiros provinham os 

líderes da elite política, que detinham o poder na Província. Esses líderes se 

aproveitavam dessa condição para prover o desenvolvimento de suas atividades 

econômicas, o que gerava inúmeros conflitos partidários, resultando em constantes 

revezamentos no poder. 

 

 

1.2 O constante revezamento dos Governantes Paranaen ses como reflexo da 

Política Imperial 

 

Nos 36 anos de Província, o Paraná, como a maioria das províncias20, teve 41 

presidentes21, o que significava, em média, aproximadamente, oito meses e meio 

para cada gestão presidencial. Esse dado demonstra a alta circulação da elite 

política nacional e o caráter hierárquico de assunção ao poder22, bem como a 

instabilidade dos governos provinciais e sua ineficiência administrativa (WACHOWIZ, 

1988, p. 121). 

Carneiro (1994, p. 38-40) destaca que as presidências nas províncias 

brasileiras se sucediam, acrescentando, aos governantes, experiência administrativa 

e política, levando-os a cargos cada vez mais altos no governo imperial. Entre as 

próprias províncias havia preferências: as mais populosas, de fácil governo e 

                                                                                                                                                                                     

terras, dos barões do Tibagi e dos Campos Gerais. Sendo o primeiro, presidente da Província por 
duas vezes e vice-presidente por três vezes, e o segundo sendo vice-presidente da Província (1865), 
ambos ainda foram ministros da Agricultura, Comércio e Obras Públicas, o primeiro no gabinete 
Furtado, e o segundo no gabinete Martinho de Campos (CARNEIRO, 1994; MACHADO, 1969). 
19 Entre os aristocratas do mate destacam-se os conservadores - Manoel Antônio Guimarães (Barão 
e Visconde de Nacar) e Manuel Francisco Correia. O primeiro foi um dos maiores comerciantes 
exportadores de erva-mate do Paraná e proprietário da maior casa importadora da Província. Foi líder 
do Partido Conservador e, em 1851, deputado na Assembleia Provincial de São Paulo e, após a 
emancipação, na Assembleia Provincial do Paraná. Além disso, foi deputado geral em Paranaguá 
(1886 e 1889), presidente da Câmara Municipal, delegado de Polícia e comandante superior da 
Guarda Nacional. O segundo também pertencente à poderosa família que no litoral controlava o 
comércio exportador da erva-mate, foi ocupante das mais altas funções e cargos chegando a ministro 
do Império (CARNEIRO, 1994). 
20 De acordo com os estudos de Carvalho (1981, p. 95), entre 1840 a 1889 as províncias tiveram 748 
presidentes com o tempo médio no cargo de 14 meses. 
21 Dentre estes, somente oito paranaenses exerceram, efetivamente, a presidência ou vice-
presidência da Província: Manuel Alves de Araújo, Jesuíno Marcondes, João José Pedrosa, Antônio 
Alves Araújo e Joaquim José Alves, que pertenciam ao Partido Liberal, enquanto que Manoel Antônio 
Guimarães, Ildefonso Pereira Correia, Antônio Ricardo dos Santos eram conservadores (CARNEIRO, 
1994). 
22 Carneiro (1994, p. 41), ao analisar a historiografia dos presidentes provinciais, faz um quadro em 
que enfatiza a relação dos presidentes do Paraná que governaram também outras províncias, 
demonstrado o caráter de transitoriedade da administração nacional. 
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prósperas em finanças, eram as mais disputadas devido ao prestígio representado 

por elas; e as mais difíceis, como a do Paraná, eram preteridas pelos candidatos à 

presidência. Ocorre que estas últimas dependiam, nesse caso, do mérito do 

governante, isso devido a vários fatores: (i) não desbravamento de todo seu 

território; (ii) as grandes distâncias existentes entre os municípios, vilas e freguesias; 

(iii) a dispersão de uma população rarefeita; (iv) a falta de organização administrativa 

como funcionários e prédios; (v) a precariedade de fiscalização nas fronteiras; e (vi) 

uma população que, em sua maioria, mantinha hábitos e costumes              

caboclos, voltados para a economia de subsistência, o que dificultava, assim, a 

administração. 

Segundo Carvalho (1981, p. 107), essa desigualdade das províncias foi 

oficialmente reconhecida num projeto enviado a Câmara, em 1860 e que propunha a 

divisão das províncias em categorias e as diferenciava até mesmo quanto ao salário 

dos seus presidentes. Segundo o projeto, a Província do Paraná, juntamente com a 

de Santa Catarina, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Piauí e Amazonas, era 

considerada província de terceira ordem. Isso significava que estava entre as 

províncias com menos prestígio e relevo nacional. Dentre as de primeira ordem, 

ditas grandes províncias, estavam São Paulo, Minas Gerais, Pernambuco, Bahia, 

Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Maranhão e Pará, e, dentre as de segunda 

ordem, províncias intermediárias, como as de Sergipe, Goiás, Mato Grosso, 

Alagoas, Paraíba e Ceará. 

As províncias serviam de importantes intermediárias políticas entre os 

governos central e local, sendo a formação e treinamento de seus presidentes objeto 

de preocupação explícita, o que ficou caracterizado pelo projeto de lei proposto pelo 

Imperador, em 1860, para a profissionalização da carreira, bem como, a divisão das 

províncias de acordo com sua importância, colocando como requisito, para quem 

quisesse administrar as mais importantes, ter passado primeiro pelas de menor peso 

(CARVALHO, 1981, p. 95). 

Carvalho (1981, p. 97) apresenta um gráfico da trajetória política dos 

governantes, que se caracterizava pela mobilidade geográfica e pelo mecanismo de 

treinamento, que iniciava com o diploma de estudos superiores, passava pela 

magistratura, posteriormente pela função de deputado provincial e/ou geral e o 

ingresso no “clube”, isto é, no círculo interno da elite, como presidente de província, 

ministério, conselho de estado e, por fim, a ascensão à carreira vitalícia de 
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senatoria.23 Destaca-se que a assunção ao cargo de presidente de província, além 

de possibilitar experiência e ótimos salários, era uma oportunidade de acelerar a 

carreira do político, que poderia participar das eleições em províncias diferentes da 

de sua origem. 

Essa participação no círculo restrito da elite política perdurou por todo o 

período do Império, e foi vista como uma forma de o executivo central manter a 

soberania sobre as províncias. Entretanto, o caráter errante da elite política tinha 

como escopo, além de fazer circular nos espaços legislativos provinciais as 

percepções do Imperador, fazendo o centro chegar à periferia, impedir que essa 

mesma elite criasse raízes e vínculos mais próximos com a política local, o que era 

visto, na época, como uma possibilidade de surgimento de rebeliões e levantes 

contra o poder central. Assim, ao mesmo tempo em que a elite política pulverizava 

as ordens do imperador, sua participação no cenário local era tão efêmera que 

dissipava os levantes regionais. 

Essa preocupação em manter a unidade nacional e afastar as pressões 

regionais fez com que o poder central realizasse um “exercício de jardinagem”, que, 

segundo Holanda (1977, citado por GONDRA, 2008, p. 56), ocorria em todas as 

províncias brasileiras, em que eram podados “[...] regularmente os galhos que 

ameaçavam, visava preservar a árvore frondosa do Império sob seus cuidados”. 

 Esse “exercício de jardinagem” é retratado também no trabalho de Bercovici 

(2004) sobre a formação da “democracia” oligárquica no Brasil Imperial, que elucida 

a política de alta rotatividade de presidentes de província e os efeitos perniciosos 

para o bom desenvolvimento das províncias, atrapalhando a sua administração,  

uma vez que os presidentes exerciam um cargo muito mais político do que 

dministrativo: 

 

[...] os Presidentes das Províncias ficavam no cargo, na maioria das vezes, 
apenas durante o tempo necessário para garantir o predomínio de seu 
partido (que era o do gabinete) na Província. Para obter sucesso nas 
eleições, o Presidente da Província escolhia chefes políticos para decidir a 
sorte das eleições nos colégios eleitorais, manobrava postos da Guarda 

                                                           
23 Um exemplo da trajetória política dos governantes no século XIX foi a do primeiro presidente da 
Província paranaense, Zacarias de Góes e Vasconcellos, que antes de ser Presidente paranaense já 
havia sido Presidente da Província de Sergipe (1845-1847) e do Piauí (1847-1849); foi também 
Deputado Geral (1850-1852) e chegou a ser Presidente da Câmara dos Deputados. Reeleito para a 
Câmara dos Deputados, pela Bahia, foi nomeado presidente da Província do Paraná (1853). Elegeu-
se deputado pelo Paraná na legislatura (1861-1864) e, em seguida, entrou para o Senado (1864-
1877). 
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Nacional, perseguia e afastava elementos oposicionistas ou suspeitos à 
situação, removia ou nomeava autoridades policiais, etc. Assim que 
concluísse sua tarefa, deixava o cargo para seu substituto legal. (2004, p. 
104). 

  

Desse modo, o Imperador nomeava os presidentes e, via de regra, esses não 

precisavam ter vínculo com a comunidade local, somente com o poder central, o que 

torna evidente a intenção imperial: nomear homens que pudessem manter o governo 

imperial e a estabilidade política interna. 

A criação normativa do cargo dos presidentes de província por ato exclusivo 

do Imperador e a regulamentação de suas atribuições foi objeto de discussões 

desde o momento da criação da lei dos governos provisórios para as províncias em 

1823, até a discussão da reforma constitucional em 1834, nas duas casas da 

Assembleia Geral: a Câmara dos Deputados, eletiva e temporária; e o Senado, 

composto de membros vitalícios, oriundos de eleição provincial e escolha do 

Imperador, em lista tríplice dos eleitos. 

De acordo com os estudos de Slemian (2007) sobre a função dos presidentes 

de província na formação do Império do Brasil, os embates pela criação normativa 

do cargo dos presidentes como responsáveis pelo executivo nas províncias são 

reveladores das tensões existentes entre os deputados da época, demonstrando 

uma nítida divisão entre os grupos do centro-sul, que objetivavam reforçar os 

poderes do executivo central e dos egressos do norte (nordeste), que objetivavam 

uma maior autonomia das províncias frente ao Imperador. A polêmica enunciava em 

que medida o monarca ou o povo deveriam participar na escolha de suas 

autoridades. 

É nesse panorama que o cargo de presidente das províncias torna-se a tônica 

dos debates. Sendo um cargo indicado exclusivamente pelo Imperador, ensejaria, 

segundo vozes dissidentes, a centralização das decisões por parte do poder 

executivo central e o enfraquecimento das elites políticas locais. Sugestões como a 

escolha pelo monarca dos presidentes dentre uma lista tríplice de homens que 

fossem das suas respectivas províncias, e o limite de atuação dos presidentes, isto 

é, se eles poderiam ou não despachar por si mesmo sem exigir a presença de um 

conselho privativo eletivo, se teria poder de exonerar magistrados, administrar as 

forças armadas, entre outras, fizeram partes dos embates partidários (SLEMIAN, 

2007). 
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Nos onze anos de debates, de acordo com Slemian (2007), ocorreu                

a substituição das Juntas Provisórias criadas ainda no período colonial pelo        

cargo de Presidente da Província (1823), a criação de um Conselho Privativo 

Eletivo, com membros eleitos localmente, ao qual o presidente deveria               

comunicar suas decisões e consultar em caso de suspensão de magistrados              

e do comandante militar (1823), a substituição desse Conselho pelo Conselho           

Geral da Província, em 1824, que somente foi regulamentado em 1828, e tinha 

como principal atribuição propor, discutir e deliberar sobre os negócios                       

mais importantes de sua província. Em 1834, com o Ato Adicional à Constituição           

de 1824, criaram-se as Assembleias Legislativas Provinciais no lugar dos  

Conselhos existentes, que passaram a exercer o poder de legislar sobre assuntos 

da província, entretanto, nada alterando em relação ao poder dos                     

presidentes provinciais. Por fim, em 1834, com a aprovação do regulamento                

para os presidentes, somente o Imperador poderia intervir na ação dos presidentes, 

prevalecendo o arranjo centralizador da monarquia no tocante às atribuições                 

do executivo, no qual, os presidentes provinciais, chamados de “Delegados do          

chefe da nação” tinham como atribuição “executar e fazerexecutar as leis, exigir          

dos empregados públicos a informações devidas, inspecionar todas as             

repartições, prover os cargos, levar a efeito a ação de empregadosgerais              

nos negócios provinciais, conceder licença a funcionários” (SLEMIAN, 2007, p.          

37). 

Além dessas atribuições, Carvalho aponta que ser presidente de província era 

um cargo de máxima importância tanto nos períodos eleitorais, para a mantença do 

governo nas eleições, como em períodos não eleitorais, 

 

[...] uma vez que controlava nomeações como a dos promotores,   
delegados e subdelegados de polícia e oficiais inferiores da Guarda 
Nacional. Indicava ainda os oficiais do recrutamento militar, reconhecia a 
validade de eleições municipais e encaminhava ao Ministro do Império, os 
pedido de concessão de títulos honoríficos, a começar pelos de nobreza. 
(1981, p. 94-95). 

 

Apesar de terem ocorrido várias tentativas de alteração na estrutura executiva 

das províncias, possibilitando sua maior autonomia frente ao poder central, o 

elemento popular pouco apareceu, e a função de presidente de província restou 

fortificada, bem como o poder do Imperador em nomear seus “delegados”. 
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Assim, a nomeação de Vasconcellos como presidente da Província 

paranaense fez parte desse plano da política imperial, em que os personagens do 

Império assumiam cargos em vários postos no país, levando a ideologia 

conservadora à reprodução das elites.24 

Sendo a política do Paraná, naquele momento, formada, primordialmente,  

por liberais25, a presença de Vasconcellos, representante dos conservadores,              

no poder garantia a estratégia de unidade nacional26, pensada pelo Imperador,              

que era de dominar os liberais alcançando a maioria conservadora na               

Assembleia Provincial. Essa tática do Imperador obteve êxito completo,               

passando, com as eleições, os conservadores a dominarem o cenário político           

do Paraná, deixando os liberais em segundo plano (BELOTO, 1990, p. 88-                

89). 

 Prova disso foi o resultado das urnas, que elegeram 20 deputados à 

Assembleia Legislativa, que se instalou oficialmente em 15 de julho de 1854, dos 

quais, 12 eram conservadores, um senador e um deputado à Assembleia Geral, 

também conservadores.27 

                                                           
24 Carneiro (1994, p. 35) explicita, em sua obra, a ideologia conservadora e a ideologia                        
liberal da época: “Os conservadores deviam opor-se às modificações constitucionais e                        
manter, com todas as forças do seu alcance, o ‘status quo’ existente. Como programa               
complementar, desejavam a centralização governamental e a autoridade máxima emanente                   
[sic] da Côrte. Os liberais deviam desejar quantas modificações à evolução fosse                         
sugerindo, independente de experiências e de verificações de resultados felizes.                        
Partidários de quaisquer reformas, pois, e da descentralização com autonomia das                    
províncias.” 
25 Liberais esses que, após o Movimento Farroupilha, ganham adeptos que asseveram as políticas 
emancipacionistas da 5ª Comarca, chegando a ser maioria em 1850. Essa predominância dos liberais 
na Comarca fez com que, em 1853 o projeto de emancipação da quinta comarca fosse rediscutido na 
Câmara dos Deputados do Rio de Janeiro, abrindo a possibilidade da emancipação (BELOTO, 1990, 
p. 85-87). 
26 A ideia de unificação e de uniformidade foi disseminada por todo o Império, conforme                   
Gondra; Sacramento e Garcia (2000) e Gondra (2009), e “[...] desenvolvida no período               
compreendido entre 1853 e 1856 no qual foi organizado o Gabinete Paraná, chamado de                
‘gabinete da Conciliação’, tido como o ‘governo dos moços’, modo como Lyra (1977)                  
caracteriza o gabinete constituído pelo Marquês de Paraná, lembrando que a perspectiva de             
‘união nacional’ de tal gabinete configurava ‘uma trégua nas lutas partidárias’, congregando ‘em           
torno de uma mesma bandeira, gregos e troianos, Liberais e Conservadores’, Luzias e  
Saquaremas.”. 
27  De acordo com Carneiro (1994, p. 64), os eleitos faziam parte da fina flor do prestígio local: para o 
Senado – João da Silva Machado; para a Assembleia Geral – Antonio Cândido de Azevedo, e; 
Assembleia Provincial – Morais Roseira, Manoel Gonçalves Cordeiro, José Matias Gonçalves 
Guimarães, Manoel Leocádio de Oliveira, Antônio José de Faria, Manuel Francisco Correia, Joaquim 
José Pinto Bandeira, Manoel Inácio do Canto e Silva, Manoel de Oliveira Franco, Francisco de Paula 
Ferreira Ribas, Jesuíno Marcondes, José Lourenço de Sá Ribas, Manoel Gonçalves Marques, Manoel 
Antônio Guimarães, José Joaquim Marques de Souza, Antônio de Sá Camargo, Manoel Antônio 
Ferreira, David dos Santos Pacheco, Fernando Antônio de Miranda e Manoel Francisco Correia 
Júnior. 
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1.3 Luso-Brasileiros, Índios, Negros, Mestiços e Im igrantes: a difícil tarefa de 

constituir a População Paranaense 

 

Em meio a esse cenário político, a economia paranaense, graças ao 

desenvolvimento da atividade industrial ervateira, apresentava indícios de 

urbanização, concretizando, assim, as transformações pretendidas pela parte da 

elite curitibana, que pretendia desenvolver os espaços urbanos, em contrassenso 

das elites agrárias dos Campos Gerais, que se mostravam satisfeitas com o 

panorama rural vivenciado pelos provincianos até a emancipação do Paraná. 

Essa percepção ou não quanto à importância de se desenvolverem cidades, 

criando, assim, polos de urbanização, não significa embate de interesses, mas, sim, 

meramente, uma questão prática, já que os habitantes dos Campos Gerais, em sua 

maioria, tinham suas vidas atreladas às fazendas, as quais tinham por si só seus 

espaços organizados com pequenas capelas e comércios, sendo, por isso, vista 

pelos moradores não apenas como unidade produtora, mas também como ambiente 

que oportunizava o convívio social semelhante ao da cidade, tornando-se 

dispensável e incompreensível a necessidade da vida citadina (DITZEL e LAMB, 

2011). 

Segundo Ianni (1988), no século XIX, as fazendas eram verdadeiras 

autarquias, organizações endógenas, autossuficientes, que produziam sua própria 

alimentação, vestuário, mobiliário, defesa, instrumentos de trabalho, material para a 

construção das casas, entre outros. 

Esse predomínio da vida rural nos Campos Gerais é demonstrado em dois 

retratos da época colhidos por Ditzel e Lamb (2011). O primeiro deles mostra que os 

indivíduos que tinham casas, tanto na cidade quanto na fazenda, mantinham-nas 

fechadas durante toda a semana, apenas as abrindo aos domingos e feriados, 

porque viam o campo como instância de labor e lazer. O segundo retrata as 

discussões quando da construção da igreja matriz de Castro, episódio em que o 

vigário aspirava cobrar dos fazendeiros tributos religiosos para a sua construção e 

estes se mostravam revoltosos, não por descaso com a religião, mas por já terem 

capelas próprias em suas fazendas, onde os fiéis buscavam conforto espiritual e, por 

isso, não transparecia interesse em mudar de espaço social. 

Percepção diversa circulava pelos ares curitibanos e litorâneos, locais 

movimentados, principalmente, pela nascente industrialização do mate, que 
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precisava de contingente obreiro e, sem a urbanização, não podia contar com 

espaços de convívio sociais suficientes necessários para fomentar a vinda desses 

trabalhadores à cidade.28 

Nesse contexto, para atender às novas exigências das cidades paranaenses, 

que demandavam por novos espaços públicos, por força do clima de industrialização 

da erva-mate, um maior contingente de mão de obra fazia-se necessário. Entretanto, 

a demografia paranaense, demarcada por uma população escassa, que habitava 

pequenos núcleos dispersos na Província, não dispunha desse contingente, que 

representava, segundo estudos de Wachowicz (1984, p. 17), 0,25 habitantes por 

km², localizados, predominantemente, na faixa litorânea, no planalto curitibano e na 

região dos campos gerais. 

O problema da escassez populacional fica evidenciado nos estudos como      

o de Westphalen e Cardoso (1981), ao frisar que, apesar de os espaços existentes 

na Província serem pouco a pouco ocupados pela exploração de ervais e de       

matas de araucária por parte de populações estrangeiras e a intensa atividade       

do comércio de muares conduzida, sobretudo, por tropeiros, da criação de gado, 

além das explorações hidrográficas, evidenciam, no século XIX, ainda uma          

fronteira econômica a ser conquistada, com uma parca população branca e 

“civilizada”. 

Os estudos de Wachowicz (1984, p. 14-18) também corroboram tais 

evidências ao destacar as inúmeras tentativas frustradas de povoar os sertões 

paranaenses ainda não explorados, como: a criação do Aldeamento de São Pedro 

de Alcântara, composto por índios Kaiowá e Kaingang; da Colônia Militar de Jataí no 

ano de 1855, às margens esquerdas do Rio Tibagi, com o intuito de facilitar a 

comunicação terrestre entre o Paraná e o Mato Grosso; do Aldeamento de São 

Jerônimo da Serra em 1859, que objetivava apaziguar as frequentes lutas entre 

fazendeiros das regiões de Guarapuava e Palmas e os indígenas Kaingang ali 

residentes; do Aldeamento de Paranapanema (1862), que serviu de entreposto 

obrigatório entre Jataí e Mato Grosso, e foi destinado aos índios Caiuá que 

posteriormente serviu de ponto de apoio estratégico na Guerra do Paraguai; do 

aldeamento de Chagu, em 1858, e o de São Tomás de Papanduva, em 1877, que 
                                                           
28 Curitiba, quando passou a capital, em 1854, era um pequeno aglomerado “quase circular” de 338 
casas dispostas em 27 quarteirões, servida por duas escolas de primeiras letras, uma masculina e 
outra feminina. A população era constituída por lavradores, artesãos, comerciantes, trabalhadores 
nos engenhos de mate, nas fazendas de gado e proprietários (DIEZ e HORN, 2000, p. 2). 
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nem chegaram a ser instalados devido à recusa dos indígenas em serem 

transferidos e catequizados nesses locais; e a criação de Colônias Militares nas 

regiões próximas à fronteira guarani, no segundo quartel do século XIX.29 

Pelo discurso do governo, entende-se que as tentativas de criação de 

aldeamentos nada mais eram do que buscas por interações entre os grupos 

indígenas interioranos e os atores sociais posicionados à frente do processo 

expansionista paranaense, objetivando definir e defender as fronteiras, estabelecer 

rotas de acesso a outras Províncias e minimizar as lutas e os ataques indígenas aos 

fazendeiros, “civilizando-os”. 

Essa lógica fica demonstrada no relato de Vasconcellos (1854, p. 10): 

 

A visinhança de paizes estrangeiros, a necessidade de promover, pela 
colonisação, a cultura de tanto terreno esperdiçado, e de chamar á 
civilisação milhares de indigenas que allí andão errantes e bárbaros, pedem 
que o governo da nova provincia, approxime-se, quanto seja possivel, 
desses lugares onde tamanhos interesses tem á fiscalisar e superintender. 

 

Os ataques indígenas às fazendas e aos povoados era coisa corriqueira nas 

terras paranaenses, como demonstra o relatório de presidente de província em 

1854, que, na parte policial, relata várias ocorrências no mês de fevereiro, como a 

de Guarapuava, na casa de Domingos Florianno Machado, em que os indígenas 

mataram oito pessoas, feriram gravemente mais cinco e levaram tudo o que havia 

de valor na casa; na casa de José Nogueira do Amaral, em que outro grupo de 

indígenas tentou invadi-la, mas esse, com a ajuda de pessoas da casa, reagiram 

energicamente, conseguindo repelir os invasores; nos Ambrózios, distrito de São 

José dos Pinhais, também houve receio de invasão, e acarretou que fossem 

destacados de quarenta a sessenta homens para irem ao encalço dos indígenas e 

os afugentarem (VASCONCELLOS, 1854, p. 3-4). 

Desse modo, a política de aldeamento surge como uma possibilidade de 

atenuar as tensões vivenciadas pelas comunidades que residiam perto de bosques e 

matas fechadas, bem como, um meio de catequizar e civilizar essa parte da 

população, que, na visão governamental, era selvagem e não compunha a força 

laboriosa tão necessária ao desenvolvimento da Província. 

                                                           
29 Vasconcellos (1854, p. 10), em seu relatório, especificava que, na época da emancipação da 
Província, permanecia inexplorada a região que fazia fronteira com as repúblicas de língua 
espanhola, como Guarapuava e Palmas. 
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A constituição desse corpo laboral em um período de estruturação da 

Província, em que a população ativa era tênue, fazia-se premente, e o trabalho 

indígena foi visto como uma das possibilidades de angariar facilmente mão de obra: 

 

Sendo certo, senhores, que a cifra da população da provincia, he 
diminutíssima e que ha huma, quantidade inumeravel de indigenas que 
vagueão perdidos para o trabalho e para a industria pelas suas terras 
devolutas e em grande parte ainda por explorar, comprehendereis e attrahil-
os á sociedade e á civilisação. Ao governo central compete, mais que á 
ninguem, a solução dessa dificuldade, que tanto lhe dá que pensar, porem á 
vos não he ella estranha, se não muito do vosso dever e interesse. 
(VASCONCELLOS, 1854, p. 62). 

 

 Desse modo, estava evidente a necessidade de promover a colonização e o 

aculturamento dos indígenas para melhor conhecer e defender as fronteiras com a 

Argentina e o Paraguai, e promover convivência pacífica entre “selvagens e 

civilizados” eram facetas que permeavam as intenções governamentais, tendo como 

destaque a obtenção de força de trabalho. 

Apesar de a população indígena aparecer como potencial força de trabalho, 

vivia “espalhada pelos sertões paranaenses, com hábitos selvagens e anti-

civilizados” (VASCONCELLOS, 1854). Esse modo de vida “selvagem”, não-

capitalista, aparecia nos discursos governamentais e em suas estatísticas como uma 

“não-população”, o que faz transparecer, em muitos estudos sobre a historiografia 

paranaense, como se o Paraná, antes dos portugueses, negros e imigrantes, fosse 

terra de ninguém, com um vazio demográfico. 

Por causa dessa perspectiva, de que os índios, por serem “selvagens”, não se 

encaixavam nos padrões ditos civilizados, bem como, por serem dificilmente 

disciplinados e transformados em uma população economicamente ativa, eles não 

eram computados e por isso se trabalha a lógica do diminuto contingente 

populacional paranaense em sua emancipação.30 

Nesse contexto, o número diminuto de contingente populacional “ativo” 

paranaense foi agravado pela falta de mão de obra nos cafezais paulistas, que 

incitou a comercialização dos escravos paranaenses, e foi acentuado pela Lei 

                                                           
30 Observa-se que, apesar de os índios não se enquadrarem nos padrões pensados pelos 
governantes, foram eles que primeiramente extraíram a erva-mate e deram início a todo o ciclo 
ervateiro paranaense (Wachowicz, 1984). Avulta-se, ainda, que havia uma proporção da população 
indígena que foi utilizada como mão de obra escrava, como afirma Gutierréz (1988, p. 166), como é o 
caso de Guarapuava, que tinha uma legislação, entre 1808 a 1831, autorizando a escravização de 
indígenas. 
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Eusébio de Queiroz, que, em 185031, proibiu definitivamente a entrada de           

escravos africanos no Brasil, o que atenuou ainda mais a população ativa da 

Província. 

Outro fator marcante na redução dos escravos foi a Guerra do Paraguai 

(1864-1870), em que o governo geral, devido ao precário contingente do exército 

brasileiro e a falta de cidadãos dispostos a lutar, publicou, no dia 21 de janeiro de 

1865, um decreto convocando 14.796 guardas nacionais, divididos em cotas entre 

as províncias. A província paranaense deveria fornecer um total de 416 guardas 

(FLEURY, 1865, p. 9), todavia encontrou resistência dos membros da aristocracia 

local, onde, em vista do caráter clientelar da Guarda Nacional, seus integrantes não 

queriam lutar. 

O governo central, a fim de aumentar o contingente de homens dispostos a 

lutar na Guerra, propôs várias medidas, como a de formar um grupo de voluntários 

(1865) que optassem por defender a pátria em contrapartida a recebimento            

de soldos, terras, promoções, pensões. Esse grupo, segundo Izeckshon (2004), que, 

no início do ano de 1865, perfazia mais de 10.000 homens em todo o país, após            

um ano já havia quase sumido, por deserções. No Paraná, entre os anos de            

1865 a 1867, houve 433 alistamentos de voluntários (BURLAMAQUE, 1867b, p.         

2). 

Com a baixa permanência dos voluntários, a demora da Guerra e a falta de 

contingente suficiente, além das deserções, que em 1865 e 1866 perfizeram um total 

de 36,09% e 42,85% (SOUZA, 1996, p. 60), respectivamente, em 6 de novembro de 

1866 foi decidido alforriar os escravos que lutassem na Guerra, todavia essa alforria 

dependia da aquiescência de seu dono, que precisava dos mesmos escravos para o 

trabalho agrícola, acarretando novamente em um número pequeno de alistados. Por 

fim, em dezembro do mesmo ano, decidiu-se pagar pelos escravos que prestassem 

serviço militar. 

Essa medida, conforme os estudos de Silva (2011), surtiu efeito no                 

Paraná, em que os fazendeiros alistavam escravos indesejados para obter                 

                                                           
31 Nesse mesmo ano, em que se findou o tráfico negreiro no Brasil, a produção cafeeira                
brasileira ganhou destaque internacional, transformando o café em produto comercializado 
mundialmente, ocasionando, de acordo com Mizuta e Sant’Anna (2010, p. 103), a elevação do  
capital interno, que antes era utilizado para aquisição de escravos; ocorre, ainda, o aumento de 
empréstimos internacionais, vindos especialmente da Inglaterra, grande interessada no 
desenvolvimento do Brasil, estimulando, assim, o surgimento de postos de trabalho principalmente 
em torno dos cafezais. 
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um lucro substancial, ou os enviavam em substituição a membros de sua                   

família convocados para lutar. Não existem números certos sobre a                  

porcentagem de escravos alistados no exército imperial, todavia, em                 

estimativa elaborada por Salles (1990, p. 64-65), salienta-se que, do total                      

de 123.150 soldados que participaram da Guerra do Paraguai durante todo o 

período, 20.000 eram escravos e escravas, que conseguiram a liberdade com a 

guerra. 

A diminuição da população escrava no Paraná faz-se notória nos Mapas            

de estatística da população paranaense de 1854, 1858, e no Relatório de  

presidente de Província de 1866, que demonstram que, se em 1854 os escravos 

representavam 16,4% dos habitantes paranaenses, quatro anos mais tarde               

esse número caiu para 12,2% e em 1866 representavam apenas 12%.32 Essa  

queda acentua-se ainda mais em 1872 de acordo com Marcondes (2004, p. 04),  

que apresenta os dados do recenseamento desse ano, pelo qual se percebe           

que o número de escravos representa tão somente 8,3% do total da                

população. 

Objetivando solucionar esse problema da mão de obra rural e urbana, o 

governo provincial, estimulado pelo governo imperial, intensificou a imigração de 

grupos estrangeiros33, incentivo que já vinha ocorrendo na Província desde 182934, 

porém com resultados tímidos (OLIVEIRA, 1994, p. 9). 

De acordo com Machado (1969, p. 133), nesse período, o governo             

provincial desenvolveu uma ativa política de imigração europeia e de colonização 

agrícola, uma vez que a organização da nova Província respondia, pois, a  

interesses não só quanto a setores de agricultura, como também industriais, 

comerciais e administrativos, para que então se definissem realmente as              

funções econômicas do Paraná, como também dominar a instabilidade da             

própria estrutura econômica, a qual era interinamente dependente de mercados 

externos. 

                                                           
32 Trindade e Andreazza (2001, p. 27) relatam que, no período colonial, principalmente na década de 
1780, a população negra no Paraná era de 28,8%. 
33 Destaca-se que, na Província do Paraná, no século XIX, a imigração se deu, prioritariamente, por 
europeus: alemães (1829), franceses (1847), suíços (1852), ingleses (1860), poloneses (1870), 
espanhóis (1875), italianos (1872) e russos (1876) (WACHOWICZ, 1988, p. 141-56). 
34 Segundo Wachowicz (1988, p. 142), no Paraná, a primeira política imigratória deu-se                    
com a instalação de um núcleo de imigrantes alemães estabelecido na Capela da Mata, 
posteriormente Rio Negro, situado no caminho de tropas que fazia a ligação de São Paulo a Rio 
Grande do Sul. 
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1.4 O Hibridismo Cultural como impeditivo ao progre sso: a necessidade de 

controle do ordenamento social 

 

 A ampliação demográfica da Província, com a chegada dos imigrantes 

europeus, agrupados à população original, assevera o quadro cultural existente, em 

que a oralidade da cultura informal, bem como as crenças populares, eram 

predominantes. Esse universo, permeado pela interação de costumes diferenciados 

do índio, do europeu e do negro, fez com que em nosso passado colonial 

coexistissem múltiplos arranjos domésticos e familiares. Muitas famílias eram 

híbridos culturais, em que a junção das tradições lusitanas e autóctones deu origem 

à outra forma de viver – o modo caipira, que passou a ser o modo de vida da 

população livre e pobre que vivia nos sertões e absorveu da cultura indígena a forma 

itinerante e extrativista, como o roçar, o plantar, o viver em casas de palha, sem 

cama, sem ofícios nem fábricas (TRINDADE e ANDREAZZA, 2001). 

O modo de vida simples e afastado dos grandes centros propiciava aos 

residentes dos sertões a transmissão de usos e costumes impregnados de 

simbolismos, como os ritos de passagens, as usanças agrícolas e a medicina 

natural. Esse ambiente dava ainda espaço para as crendices, como: cultos dos 

santos, seitas, orações, profecias, feitiçarias, benzimentos, curas e milagres; e a 

proliferação de lendas e contos populares, como a de Naipi e Taroba e o surgimento 

das Cataratas do Iguaçu, e a da formação de Vila Velha. 

 Já as famílias residentes nos campos gerais, devido ao grande número de 

tropeiros de diversas partes do país que por lá passaram, fizeram circular hábitos, 

técnicas e conhecimentos de um universo cultural variado, que ia do norte do 

Uruguai, do leste da Argentina até a região de Itu e Sorocaba, em São Paulo. 

Tornou-se um modo de vida, no entender de Trindade e Andreazza (2001, p. 21-43), 

engendrado lentamente, com vocábulo, culinária, vestuário e hábitos próprios, que, 

no conjunto, conformou o homem-centauro. Essa alusão ao homem-centauro dá-se 

pelo fato de que tudo girava em torno da pecuária e da invernagem, em que o 

envolvimento era tanto que até as crianças estavam envolvidas nesse mundo adulto, 

crianças que, na tenra idade, já sabiam girar o laço acima da cabeça e atirá-lo com 

destreza. Nesse universo campeiro, os hábitos e os costumes eram simples, sem 

refinamento, sendo considerados extremamente ignorantes por viajantes como 

Saint-Hilaire. 



51 

 Independente da situação geográfica, os negros residentes, tanto no litoral 

como nos planaltos e nos campos gerais, mantinham em grande parte a cultura 

africana como danças e batuques, que eram hostilizadas e proibidas por serem 

consideradas lascivas pelos governantes locais. 

 Para manter o controle do ordenamento social, passou-se a debelar, nas 

regiões onde a população escrava era maior – Curitiba e litoral – os batuques, os 

fandangos e os jogos de capoeira, e, nas regiões associadas ao tropeirismo – 

campos gerais – coibiam-se as exibições de jovens, as corridas de cavalos e a doma 

de animais nas ruas (TRINDADE e ANDREAZZA, 2001, p. 49). 

 A troca de elementos da cultura material e simbólica desses grupos 

tradicionais gerou a marcante combinação de costumes e práticas, que eram vistas 

pela elite política como “problemas” que se faziam presentes na própria aparência 

dos indivíduos, devendo ser solucionados por meio de métodos civilizatórios. 

 Uma das estratégias pensadas pela elite política nacional foi de adotar a 

política imigratória, uma vez que havia a convicção de que os imigrantes europeus 

seriam agentes de transformação, propiciando civilidade e progresso ao país, por 

meio da circulação de hábitos e de novas técnicas de cultivo que iriam modernizar a 

agricultura. Lamb (1994, p. 2), em seu estudo intitulado Uma Jornada Civilizadora: 

imigração, conflito social e segurança pública na Província do Paraná, apresenta a 

cena política provincial e endossa a lógica da identificação das elites com os ideais 

de progresso e civilização, conduzindo-se também uma associação da figura do 

imigrante europeu devido às qualidades do labor e da civilidade. 

Assim, a vinda dos imigrantes, além de solucionar o problema de falta mão de 

obra pela baixa densidade demográfica, possibilitaria o progresso e a melhora dos 

costumes, já que os hábitos europeus eram sinônimos de civilização, e esses 

indivíduos viviam em um ambiente civilizado e culto, trariam consigo costumes, 

elementos culturais e padrões comportamentais que se irradiariam para a sociedade 

tradicional paranaense, julgada como “atrasada”, aprimorando-a. 

A despeito do entusiasmo em torno da imigração, Trindade e Andreazza 

(2001, p. 51-54) destacam que, no Paraná, o processo sofreu inúmeros revezes, 

como colónias instaladas em terras impróprias, a falta de assistência nos primeiros 

tempos, a pressão da elite econômica contrária à ocupação das ricas terras de 

pastagens dos campos gerais e as investidas indígenas. Esses fatores ocasionaram 

povoamentos dispersos e a predominância de uma determinada etnia em cada 
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colônia, dificultando o diálogo cultural entre paranaenses e imigrantes. Enfatizam 

ainda, as mesmas autoras, que a manutenção de formas ancestrais entre os 

imigrantes dá-se também pelo fato de não haver uma efetiva instrução pública, que 

normalmente era efetuada por congregações religiosas provenientes dos países de 

origem. 

Nessas circunstâncias, no momento da emancipação paranaense, o elemento 

imigrante não conseguiu atingir os fins almejados pelas elites locais, permanecendo 

a população tradicional residente nos sertões em uma condição quase estacionária. 

No relatório do inspetor geral da Instrução Pública, Mota (1856, p. 29), 

encaminhado ao vice-presidente Carvalhaes, em 31 de dezembro de 1856, pode-se 

verificar que a heterogeneidade de hábitos, de inclinações e de crenças ainda 

permeava os sertões paranaenses e era vista como prejudicial ao bem-estar da 

Província e do país. 

Com o intuito de modelar os hábitos dessa população, a instrução pública foi 

tida, em todo o país, como também na Província paranaense, como único 

mecanismo capaz de constituir uma identidade brasileira e alcançar os ideais de 

civilização e progresso.35 Educar, nessa perspectiva, era, acima de tudo, preparar as 

pessoas para serem afinadas aos costumes e com perfil de comportamento 

“civilizado”, dócil e normalizado desejado pelas autoridades, conforme aponta 

Foucault (1996, p. 114). Esse pensador afirma que a escola, apresentada como uma 

das instituições do governo, “[...] não exclui os indivíduos; mesmo fechando-os; ela 

os fixa a um aparelho de transmissão do saber. [...] liga-os a um aparelho de 

correção, a um aparelho de normalização dos indivíduos.” (FOUCAULT, 1996, p. 

114). 

Tornar a população mais dócil e ordeira significa torná-la morigerada, como 

bem lembra Pereira: 

 

Morigerados eram aqueles que compartilhavam do ideário da positividade 
do trabalho e da acumulação. Também eram morigerados aqueles que 
sabiam comportar-se dentro de determinadas regras de etiqueta 
consideradas civilizadas. Não-morigerados eram aqueles que contrariavam 
esse ideário e essas regras, portanto a grande maioria da população 
paranaense, que, ao longo do século, será levada a morigerar-se. (citado 
por TRINDADE e ANDREAZA, 2001, p. 49). 

                                                           
35 Conforme permite inferir Mota (1856, p. 10), a preocupação da época era criar meios de promover 
o progresso moral e material do país. Para tanto, fazia-se necessário estudar a constituição física do 
país, os hábitos, as paixões, as ocupações e a índole dos habitantes. 
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 Essas regras de etiqueta consideradas civilizadas, que diferenciavam o 

homem bem educado do rude, o comedido do inconsequente, o inteligente do 

bronco, o ocioso do trabalhador, como destaca Elias (1994), tornaram-se um 

instrumento fundamental, que, por meio das configurações sociais e das instituições 

civilizatórias (trabalho, família, escola), imprimiu formas de se portar e de controlar 

os gestos, a voz e os impulsos “selvagens”. Essas formas de transmissão de hábitos 

de higiene e de sociabilidade passaram a ser “[...] cada vez mais instilados no 

indivíduo desde os seus primeiros anos, como uma espécie de automatismo, uma 

autocompulsão à qual ele não poderia resistir, mesmo que desejasse” (ELIAS, 1994, 

p. 196). 

 Crespo (1990, p. 505-506) reintera a importância da civilização do                 

corpo, ressaltando que “[...] a educação corporal devia realizar-se logo nos primeiros 

anos de vida; a aprendizagem das regras de conduta, para ter efeitos futuros           

e duradouros, não podia ser comprometida com os maus costumes adquiridos         

no berço”. Assim, a escola era vista como mecanismo capaz de criar hábitos,            

tidos como corretos desde a tenra idade, disciplinando o corpo e retirando              

os costumes “negativos” que pudessem ser obstáculos para o futuro das            

crianças. 

 Aos moldes europeus, a corte brasileira seguiu todo o padrão de continência, 

equilíbrio e sobriedade que o homem morigerado deveria ter. Muito além das regras 

de etiqueta, de toda uma padronização no comer, no vestir, no sair, na forma de 

portar-se em público, buscava-se no Brasil estabelecer, por meio de modos de 

pensar e agir julgados como “civilizados”, conformar papéis sociais que 

diferenciavam e hierarquizavam – utilizando-se da classificação de Mattos (2004, p. 

127-140) – os três mundos existentes na sociedade imperial brasileira: o mundo do 

governo (a boa sociedade, a elite), o mundo do trabalho (escravos) e o mundo da 

desordem (homens livres e pobres). Esses três mundos, diversamente do que os 

países europeus idealizavam – uma sociedade nacional, homogênea, igualitária e 

constitucional –, seguiram caminhos diversos no caso brasileiro – fundar um império, 

consolidar a instituição monárquica, manter o monopólio dos setores dominantes e 

conservar a distinção hierárquica entre os mundos. 

 Assim posta essa distinção hierárquica, pode-se afirmar que os fundadores do 

Império brasileiro, e a geração seguinte, da qual fazia parte o primeiro presidente da 

Província paranaense – Vasconcellos, herdaram os fundamentos dos três mundos e 
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empenharam-se em conservá-los, dando forças à concretização monárquica 

(MATTOS, 2004, p. 138). 

 Para que o presidente Vasconcellos conseguisse força motriz para 

materializar esse objetivo, fazia-se necessário formar uma camada morigerada da 

população, isto é, derramar a civilização pela Província, controlando o ordenamento 

social e construindo um espírito coletivo, uma noção de pertencimento à sociedade 

nacional. O questionamento que deve ser feito nesse momento é o seguinte: Quem 

seria o destinatário dessa política institucionalizada de morigeração? O mundo do 

governo, o mundo do trabalho ou o mundo da desordem? 

 À primeira vista poder-se-ia dizer que essa política pública seria uma regalia 

oferecida à elite que formava o “mundo do governo”, a qual era merecedora de 

privilégios. Segundo a historiografia brasileira percebe-se, no entanto, que esse 

“mundo” já tinha acesso às primeiras letras, ao ensino secundário e ao ensino 

superior por meio de escolas particulares e de preceptores, uma vez que a instrução 

elementar da elite, no período imperial, era uma tarefa própria da família. 

Por outro lado, pensar que essa política pública seria destinada aos escravos, 

na conjuntura imperial, é mera utopia, pois os proprietários não tinham o mínimo 

interesse em que esses homens destinados ao exclusivo trabalho braçal tivessem 

acesso a qualquer outro tipo de saber. 

 Por fim, restava o mundo da desordem, que, na percepção governamental, 

não estava dotado de nenhum tipo de “civilidade”, e que não expressava interesse 

em se adaptar aos ditos padrões civilizados, mas que representava uma eminente 

intimidação à ordem pública. 

 Essa camada, constituída de homens livres e pobres36, era uma força 

potencialmente destrutiva e ameaçadora, que causava a sensação de 

intranquilidade na Província, à medida que se encontravam dispersos nos sertões 

provinciais, com hábitos pastoris e culturas informais, mergulhados num ambiente 

repleto de crendices e indolências. Esses indivíduos “[...] não tinham lugar nem 

ocupação; não pertenciam ao mundo do trabalho, e muito menos deveriam caber no 

mundo do governo” (MATTOS, 2004, p. 134). 

                                                           
36 Trindade e Andreazza (2001) e Wachowicz (1988) oferecem pista de que a população livre e pobre 
paranaense, na emancipação, eram, em maioria, mestiços provenientes da miscigenação entre 
portugueses/indígenas/negros, portugueses pobres que vieram cumprir pena no país e por aqui 
ficaram, imigrantes europeus em sua maioria miseráveis que vieram “ganhar o Brasil”, negros 
alforriados e indígenas. 
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 Adotando como parâmetro a vida cotidiana do homem livre e pobre, das 

zonas rurais do Vale do Paraíba, como analisado por Franco (1997), em seu 

trabalho Os Homens Livres na Ordem Escravocrata, pode-se inferir que o estilo de 

vida desses indivíduos, tidos como arcaicos ou marginalizados, que continuavam 

excluídos da “fina flor da sociedade”, com hábitos simples e selvagens, 

impossibilitava a compreensão dos novos espaços sociais e do sentido da 

industrialização e do comércio, dificultando a sua adequação às mudanças 

econômicas, sociais e políticas das províncias. 

 A falta de laços de solidariedade e reciprocidade entre esses homens, que 

conviviam quase em um estado natural, com práticas extremamente individuais e 

autossuficientes, sem leis ou deveres, em que as percepções sobre a realidade se 

baseavam em ambientes em que predominavam as paixões, a valentia e a violência, 

inviabilizavam, no entender de Franco (1997, p. 14-15), a sedimentação de condutas 

sociais tidas como essenciais para a constituição de uma sociedade nacional 

civilizada. 

 Essa camada “desordeira”, ao mesmo tempo em que representava uma 

ameaça ao Império, também representava um obstáculo à concretização dos 

objetivos do governo provincial, que pretendia desenvolver economicamente a 

Província e, para isso, precisava de indivíduos ávidos e comprometidos com as 

atividades que conferiam sentido à ocupação na ordem legada pela Província 

(MATTOS, 2004) − atividades essas entendidas como o trabalho na indústria do 

mate, o comércio das novas cidades e a produção agrícola. 

  Assim, vislumbrava-se uma tensão que se inseriria entre esses dois mundos, 

um com formas de ver e pensar o social extremamente rudimentar e individualista, 

com indivíduos alheios à política e às normas de convivência; e outro com a 

consciência política plena do grupo social que queriam formar – homens com noção 

de pertencimento à sociedade nacional, com corações e espíritos sedimentados em 

prol do Império e da unidade nacional. 

 

 

1.5 A transgressão da ordem doméstica por meio da i nstrução 

 

 Para que a tensão entre as elites políticas e econômicas e a população 

tradicional fosse resolvida, e esses homens rudes, livres e pobres se tornassem 
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“civilizados”, era necessário morigerá-los por meio de uma ação estatal que 

transgredisse a ordem doméstica e familiar e tornasse o simples indivíduo em 

cidadão, contribuinte, recrutável e responsável (HOLANDA, 1994, p. 101). 

 Dessa forma, a transgressão da ordem doméstica, segundo Mattos (2004), foi 

assumindo as características de uma luta do governo da casa contra o governo do 

estado, em que este busca meios para controlar e dirigir aquele. Ao buscar legitimar 

a instrução escolar institucionalizada em um cenário em que a educação era, 

costumeiramente, dirigida pela família no recinto doméstico e sob sua estrita 

responsabilidade, estaria tomando para si um espaço de dominação até então 

pertencente à família. 

 Esse espaço de dominação, segundo Mattos, era circunscrito à casa, local 

onde se definiam identidades e se afirmavam tradições culturais e políticas. Assim o 

governo da casa caracterizava-se pelo governo da família e de seus membros, na 

perspectiva de conservar o poder no e sobre o espaço doméstico: 

 

Governar a Casa era sobretudo governar a família, e nesta se incluíam os 
próprios escravos, pois estes, como lembra S. B. de Holanda, então 
‘constituíam uma  simples ampliação do círculo familiar, que adquiria com 
isso todo o seu significado original e integral’. Governar a escravaria 
consistia em não apenas fiscalizar o trabalho de massa dos escravos, ou 
escolher com acerto os feitores e saber evitar-lhes as exagerações, mas 
sobretudo em criar as condições para que as relações de poder inscritas na 
ordem escravista fossem vivenciadas e interiorizadas por cada  um de seus 
agentes, dominadores ou dominados. Governar a Casa era exercer, em 
toda a sua latitude, o monopólio da violência no âmbito daquilo que a 
historiografia de fundo liberal convencionou denominar de poder privado. 
(MATTOS, 2004, p. 132). 

 

 Qualquer tentativa de interferência, por parte do Governo do Estado, nesse 

âmbito restrito era entendida como quebra do monopólio que os pais exerciam na e 

sobre a família, acarretando, assim, disputas e tensões, em que a Casa resistia à 

ingerência estatal, e o Estado, em pleno processo de constituição do Império, 

procurava fortalecer-se. Como indica Mattos (2004, p. 133), “Governar o Estado era, 

no fundo e no essencial, elevar cada um dos governantes da Casa à concepção de 

vida estatal”. 

 Nessa perspectiva, a institucionalização da educação, no entender de 

Vasconcelos (2004, p. 170), aparecia como mecanismo necessário para, 

 

delimitar a fronteira entre a área privada e a autoridade pública, ou seja, 
inaugurar outras relações, especialmente no cenário educacional, nas quais 
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estivessem definidos até onde a Casa permaneceria soberana e até onde 
dividiria seu domínio e se subordinaria ao Estado. 

 

Esse intento do Governo do Estado, de introduzir a concepção de vida estatal 

na esfera doméstica por meio da escola, é evidenciado no relatório do inspetor geral 

de instrução pública, Mota, ao presidente de Província Mattos, em 1859: 

 

Perseveramos na crença de que tocando ao Estado o direito de dirigir a 
educação para dar-lhe o typo de nacionalidade, corre-lhe o dever de velar 
que no trabalho pedagógico fique garantida a ordem nos espíritos e nos 
corações da geração que se prepara para entrar na vida social. 

 

 De tal modo a elite que formava o “mundo do governo” insistiu nesse ideário 

que a institucionalização da escola estatal, em todas as províncias, tornar-se-ia 

mecanismo assaz eficiente para morigerar, organizar e civilizar a população, 

alcançando assim o progresso da nação. 

 Graff (1990), em estudo sobre a correlação entre índices de alfabetismo e 

desenvolvimento sócio-econômico durante o período da Idade Média até o século 

XIX, identifica que perante os olhos da sociedade a instrução formal trazia consigo 

um “poder” positivo, tanto para os sujeitos quanto para o governo, sendo visto como 

elemento chave da transformação do mundo tradicional em moderno. Nas palavras 

do mesmo autor, “[...] a suposição é a de que o alfabetismo, o desenvolvimento, o 

crescimento e o progresso estão inseparavelmente ligados” (GRAFF, 1990, p. 44). 

Contudo, essa crença que alcança tanto o Estado quanto à sociedade, é 

amplamente questionada por Graff, que a partir de estudos de casos reais, observou 

que não há correlação diretamente proporcional entre crescimento da alfabetização 

e do progresso, uma vez que, 

 

[...] um modelo de alfabetização simplista, linear, um modelo do tipo ‘teoria 
da modernização’, como um pré-requisito para o desenvolvimento [...], como 
um estimulante de níveis crescentes de escolarização, não é um modelo 
apropriado. Existem aí demasiados períodos de atraso, de retrocessos, 
contratempos e condições para permitir que uma teorização tão precipitada 
continue existir sem desafio e crítica. (GRAFF, 1990, p. 52). 

 

Esse modelo entendido por Graff (1990, p. 41-42) como simplista                     

e desapropriado originou o processo por ele denominado como a “tirania                       

das dicotomias conceituais”, em que termos como alfabetizado x analfabeto, 

impresso x manuscrito, escrito x oral, tornaram-se corriqueiros opostos polares. 
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Nesse cenário, a dicotomia entre rude (analfabeto) e civilizado (alfabetizado) 

aparece como um exemplo de polarização, vista pelo autor como reflexo de uma 

perspectiva limitada e distorcida, em que a transmissão oral da cultura, dos 

costumes e dos hábitos é tida com demérito e sinônimo de atraso, enquanto que a 

transmissão formal de saberes, que pulveriza uma cultura letrada, são modelos de 

prestígio e sucesso. 

Essa construção equivocada dos significados e contribuições da educação 

formal para alcançar a condição de civilização é tratada por Graff (1990, p. 32) como 

um mito, o qual teve “[...] suficiente base na realidade social para poder assegurar 

sua disseminação e aceitação”. 

 No Brasil, como em vários outros países, a circulação desse mito do 

alfabetismo foi adquirindo forças durante o século XIX, e tornou-se símbolo ou 

representativo de atitudes e mentalidades, sendo visto como via de mão única para 

o desenvolvimento, o crescimento e o progresso. Mas, além disso, o alfabetismo e 

os usos da escola tornam-se o ponto central para promover “valores, atitudes e 

hábitos considerados essenciais para a manutenção da ordem social e para a 

persistência da integração e da coesão” (GRAFF, 1990, p. 56). 

Traços dessa linha argumentativa, que tinha a certeza de que a escola iria 

moralizar e regenerar uma população, vista como portadora de hábitos e costumes 

não civilizados e perniciosos se apresenta no relatório do presidente Vasconcellos 

(1854, p. 16), que vislumbrava a instrução como uma “vacina moral”, um “batismo”, 

capaz de regenerar os homens da ignorância e afastá-los de todos os males, o que, 

naquela conjuntura da Província, significava torná-los sociáveis, respeitadores dos 

preceitos morais e das leis, desvenciliando-os de corrupções, de roubos e de           

ondas revolucionárias que aconteceram no Brasil na década de 1840, e 

ocasionaram instabilidade ao poder monárquico. Para livrar-se dessas epidemias, os 

governantes da época viam a instrução como o antídoto que preservaria a saúde da 

coletividade: 

 

Obriga-se o povo á vaccina, e elle obedece ou deve obedecer sem reparo, 
porque he hum meio de preservar-se de um flagello fatal.  Ora a instrucção 
primaria he, por assim dizer, huma vaccina moral, que preserva o povo do 
peior de todos os flagellos conhecidos e por conhecer – a ignorancia – das 
noções elementares, que nivela o homem ao bruto, e o torna materia apta e 
azado instrumento para o roubo, para o assassinato, para a revolução, para 
todo mal, enfim. A instrucção primaria he mais; he huma especie de 
baptismo com que o homem regenerado da crassa ignorancia, em que 
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nasce effetua verdadeiramente sua entrada na associação civil e no gozo 
dos direitos, e vantagens, que lhe são inherentes. (VASCONCELLOS, 1854, 
p. 16-17). 

 

 A instrução primária – no imaginário do poder monárquico – seria a solução 

para prevenir a Província da delinquência, isso à medida que os indivíduos 

indolentes, desordeiros, pobres e vadios utilizassem “melhor” o seu tempo, 

aprendendo hábitos e costumes que enfatizavam o combate à ociosidade e 

estimulassem o trabalho. Nesse discurso, a noção de saúde não significa 

especificamente a cura de uma doença propriamente dita, mas de criar hábitos, 

vacinando o homem de comportamentos perniciosos, tornando-o regenerado, 

saudável, apto para labutar. Nesse mesmo sentido, Sá e Siqueira, ao analisarem o 

período na Província do Mato Grosso, reforçam que essa intenção de utilizar a 

escola para inviabilizar o ócio não era exclusiva das elites paranaenses, mas, sim, 

refletia o ideário de toda uma época: 

 

O temor pelo ócio exercitado pela população pobre e analfabeta, a 
possibilidade da utilização de seu tempo em atividades consideradas 
“incivilizadas”, como festas populares, ou melhor, as chamadas “funções” 
que quase sempre redundavam em brigas, esfaqueamentos, palavrões, 
licenciosidades e até mesmo em morte, bem como o perigo iminente de que 
esse tempo fosse gasto em jogatina, tudo isso levou as elites mato-
grossenses a traçar estratégias de ocupação desse tempo em atividades 
escolares, através das quais os valores “civilizados” seriam transmitidos. 
Nas escolas, concebidas como “espaços de luz.” (SÁ e SIQUEIRA, 2006, p. 
137). 

  

Além do aspecto físico, esse homem precisava ser batizado, desenvolver as 

virtudes morais – ser cortês, gentil, equilibrado, ético – e essas virtudes estão 

fortemente vinculadas à relação Estado-Igreja, pois a própria Constituição Política do 

Império de 1824 explanava uma sociedade religiosa, quando em seu preâmbulo 

dispôs: “em nome da Santíssima Trindade”, bem como reforça esse vínculo no seu 

artigo 5º, quando prevê que “A Religião Catholica Apostolica Romana continuará a 

ser a Religião do Imperio. Todas as outras Religiões serão permitidas com seu culto 

domestico, ou particular em casas para isso destinadas, sem fórma alguma exterior 

do Templo.”. Em complemento ao texto constitucional, a Lei nº 34, de 16 de março 

de 1846, provinda da Província de São Paulo e aplicada pelo governo paranaense, 

estabelecia, em seu artigo 1º, que a instrução primária compreendia os princípios da 

moral cristã e da doutrina da religião do Estado. A religião tinha, assim, a função                
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de educar para as virtudes, e era uma aliada na propagação do discurso oficial             

de morigerar o homem e na implementação e de uma política pacificadora na 

Província. 

 A política pacificadora estatal foi retratada por Giglio (2001, p. 18-19), ao 

comentar sobre o projeto da província paulista de ordenação do social, que via a 

instrução como meio de manutenção da tranquilidade pública. Durante o Império, a 

tranquilidade pública circunscrevia-se à segurança estatal, isto é, à tranquilidade do 

regime político, que, além da utilização da força policial, tinha como instrumento de 

defesa as “milícias pacíficas”, que, formadas por sacerdotes e mestres, tinham como 

intento “[...] civilizar através da palavra a rude população da província, numa 

verdadeira cruzada civilizatória em favor de um projeto hegemônico de Estado que 

reduzisse os riscos de abalo da ordem”. 

No que diz respeito a essa íntima ligação entre Estado e Igreja no Paraná, o 

inspetor geral de instrução pública Mota, em seu relatório de 1859, realça a 

importância da manutenção dessa relação para alcançar a civilização das almas: 

 

Lembrem-se pois esses ministros da religião que lhes corre o dever de fallar 
aos Paes e mães de familia sobre os meios de curar da saude d’alma de 
seus filhos; e fieis ás doutrinas evangelicas, não fiquem indiferentes á 
propagação das verdade que aprenderam e que constituem o verdadeiro 
criterio da magnífica alliança das duas potencias, intelligencia e fé. (1859, p. 
2). 

  

Destaca-se, ainda, a importância do aspecto intelectual – desenvolver                     

o raciocínio e ser conhecedor de seus deveres para com a sociedade. Nesse             

ponto,  a legislação era específica em dividir meninos e meninas, tanto quanto               

aos conteúdos a serem ministrados, quanto aos espaços em que receberiam                    

a instrução. A lei disciplinava que a instrução primária dos meninos                         

deveria contemplar: leitura, escrita, teoria e prática de aritmética e até              

proporções, as noções gerais de geometria prática e gramática da língua            

nacional. Em contrapartida, para as meninas, que deveriam desempenhar              

funções diferentes na sociedade, eram previstas, na legislação, uma instrução 

direcionada ao lar e às noções básicas, como: leitura, escrita, moral                          

cristã, aritmética, restrita às quatro operações, e prendas que serviam à economia 

doméstica (Instrução Geral de 27 de dezembro de 1856). Com essa subdivisão 

estabelecida pela lei, percebe-se que a escola, além de disciplinar o corpo, 
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tornando-o hábil para o trabalho de perpetuar na mente as virtudes morais ditadas 

pela religião oficial, também normatizava e hirarquizava os papéis sociais definindos 

pelo gênero. 

 A ideia acima apresentada, de que a instrução deveria abarcar tanto o 

desenvolvimento físico, como o moral e o intelectual, foi evidenciada por Mota no 

relatório de instrução pública de 1859: 

 

Se tivessemos de dissertar sobre a necessidade de levar a humanidade o 
seu fim pela educação, e de fazer em abstracto encarar as vias e os meios 
de chegar a esse fim, pela instrucção, facil seria, socorrendo-nos as luzes 
da philosophia, achar na syntese ou na analyse asado instrumento, para 
fazer chegar ao alcance de todos, verdades phisicas, moraes e 
philosophicas. 

  

Todavia, para essa população que o governo pretendia instruir na Província, 

cujas bases de vida estavam calcadas em uma economia rural e de subsistência, 

despreocupada com as novas pretensões econômicas da Província, a educação não 

tinha significado algum, já que a população paranaense original, composta por 

índios e portugueses, parecia não perceber os benefícios da instrução 

(WACHOWICZ, 1984, p. 16-18). A população negra, excluída da cidadania, nem a 

cogitava e a população imigrante parecia pretender manter os referenciais básicos 

da cultura de sua terra de origem (VECHIA, 2008, p. 33-34). 

 Tal realidade era vivenciada por diversas províncias, pois Ribeiro (2007, p. 

51), ao trabalhar a história da educação brasileira e organização escolar, afirma que, 

em meados do século XIX, era baixíssima a população que frequentara o ensino 

primário, fato que se justificava pela composição da população, formada de 

mestiços, escravos, imigrantes e uma classe média emergente. Esse contingente 

populacional, que não tinha acesso aos bancos escolares e não a compreendia 

como necessária, vinha de encontro a todo o cenário econômico nacional,                   

que apresentava um aumento das exportações, o surgimento das indústrias e o 

crescente comércio nas cidades e vilas, necessitando, assim, de mão de obra             

com conhecimentos técnicos e específicos para manejar os novos meios de 

produção. 

 No mesmo sentido, em âmbito local, o inspetor geral de instrução pública, 

Mota (1856, p. 9), ao explanar sobre a população da província, destaca que os 

paranaenses se encontravam em uma condição estacionária, sem ambição, sem 
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preparo para viver na sociedade, sem etiqueta, devido à pouca estima pela 

instrução, o que contrariava os interesses da Província: 

 

[...] quanto maior é a falta menor é a procura. Eis a razão porque o simples 
selvagem é estacionario. Tanto maior é o gráo de instrucção, quanto se 
augmenta a avidez de se instruir. Se o pobre é ignorante, e é a condição do 
maior numero, não só não terá idéa de preparar o filho a saber mais do que 
elle, como ordinariamente empregará resistencia. 

 

Apesar de conhecer essas características culturais da população original e da 

imigrante, o governo provincial, desde a emancipação paranense, demonstrou, a 

partir de certas matrizes – homogeneidade, identidade e estratégia administrativa –, 

preocupação com a instrução do povo, como fica notório já no primeiro relatório do 

presidente de Província, no qual disciplinou um item sobre a Instrução Pública. 

 Esse relatório, que foi lido na abertura da Assembleia Legislativa Provincial, 

deu ensejo ao discurso do presidente Vasconcellos (1854, p. 1), no qual ressaltou as 

principais dificuldades para o desenvolvimento da província, e elencou as medidas a 

serem tomadas para transformar “[...] a antiga e atrasada comarca de Curityba na 

esperançosa provincia do Paranã”. 

 Todavia, de nada adiantaria gerir mecanismos para que se solucionassem 

todas essas dificuldades provinciais, se o Estado não pudesse contar com indivíduos 

capacitados para mover a máquina estatal, e muito menos adiantaria desenvolver a 

Província, se não houvesse cidadãos aptos a usufruir dos novos espaços sociais 

que estavam sendo gestados com a urbanização e a adoção de hábitos citadinos. 

 Essa dificuldade foi enfatizada por Costa (2004, p. 52-57), quando relata 

sobre a necessidade de o governo imperial brasileiro interferir no âmbito familiar, 

modificando os hábitos, para conseguir urbanizar as famílias, que, até então, 

apegadas às tradições, reclusas em seu meio, secularizavam seus costumes, 

racionalizavam suas condutas, administravam suas riquezas e reforçavam seus 

vínculos de solidariedade interna. As famílias possuíam um universo familiar próprio 

que as normas estatais não conseguiam transpor, dificultando a administração 

política, econômica e social do Império. Dessa forma, não bastava ter novos 

espaços públicos e urbanizar as famílias, mas, além disso, precisava-se estatizar os 

indivíduos e demonstrar a importância do governo para o bom andamento do país.  

 Um dos mecanismos utilizados pelo governo para conseguir adentrar na 

privacidade dos grupos familiares foi se mostrando importante na preservação da 



63 

saúde, do bem-estar e do progresso da população. Nesse momento, a higiene 

médica se tornaria o meio capaz de dar ao governo a hegemonia e a unidade 

nacional pretendida, inculcando nas famílias novos hábitos ditos “higiênicos” e 

“civilizados”, reorganizando a vida cotidiana em família, aproximando-a do governo, 

inserindo novas formas de coesão capazes de compensar as deficiências da lei. O 

locus institucionalizado para a propagação dessas práticas higiênicas que 

conseguiam impor à família uma educação física, moral, intelectual e sexual era a 

escola. 

 Foi com o intuito de minimizar os hábitos enraizados no estreito círculo 

familiar e fazer com que essas famílias aceitassem os dipositivos legais impostos 

pelo governo que o presidente Vasconsellos viu na instrução pública uma 

possibilidade de fazer com que as crianças fossem educadas de acordo com os 

valores de uma nova realidade estatal e irradiassem para o seio familiar as novas 

formas de ver e de fazer o social: 

 

Seja, pois, este hum dos assumptos que mais mereção vossa solicitude e 
attenção, pois que, por certo, he de maior alcance e influencia para a 
prosperidade do paiz. Consideremos o ensino publico, tanto primario como 
secundario, á ver o que mais importa na actualidade determinar. 
(VASCONCELLOS, 1854, p. 12). 

 

 Essa merecida atenção já tinha sido, anteriomente, solicitada pelo professor 

João Baptista Brandão de Proença, em ofício encaminhado ao presidente de 

Província no dia 14 de junho de 1854, às vésperas da instalação da Assembleia 

Legislativa. Para Proença, 

 

[...] a instrucção publica certamente deve ocupar em gráo maximo 
apreciação de todos os homens illustrados, que como V.Exª se dedicão ao 
serviço de seu paiz, por que ella é o mais sábio fundamento, o principio 
constitutivo, que alimenta a mais valida esperança da patria, por que do 
progresso da instrucção publica depende sem duvida o porvir da sociedade 
brasileira. (PARANÁ, AP nº 11, 1854, p. 386). 

 

 Para o desenvolvimento tanto da sociedade nacional, quanto local, fazia-se 

necessário imprimir nas pessoas hábitos citadinos modernos. Todavia, essas 

pessoas que estavam compondo a nova Província paranaense, na sua maioria, não 

sabiam ler, não compreendiam o sentido da escola, e não conseguiam se inserir nos 

novos espaços da sociedade local: sociedades de lazer, grupos literários, imprensa. 

Como incutir nessa sociedade, repleta de “broncos”, tais hábitos, se não havia uma 
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elite pensante capaz de propagar esses hábitos, nem locais apropriados para tanto? 

Desta forma, além do aspecto cultural, o aspecto material também se demonstrava 

um entrave para a primeira administração paranaense. 

 Para o instrução pública alcançar o grau máximo fazia-se necessário superar 

quatro grandes entraves, destacados pelo presidente Vasconcellos (1854, p. 12-16): 

a) a baixa taxa de matrícula e frequência dos alunos em idade escolar em relação ao 

número de habitantes do lugar, bem como, entre os que frequentavam as aulas 

detacavam-se “[...] moços taludos quase tocando a idade que a Lei considera 

sufficiente para cada individuo administrar seo patrimonio”; b) o diminuto número de 

escolas, totalizando vinte e seis, sendo dezenove do sexo masculino e  sete do sexo 

feminino. Esse número era pouco expresivo, uma vez que a maioria eram escolas 

centralizadas nas cidades de Curitiba e de Paranaguá, ficando o resto da Província 

sem acesso aos  bancos escolares; c) a falta de inspeção do ensino, devido ao grau 

de dificuldade em cumprir o estabelecido pela Lei nº 34, de 16 de março de 1846, 

que exigia uma comissão de três membros para realizar a inspeção; d)  a falta de 

professores habilitados e o baixo salário pago. 

 Ratacheski (1953, p. 29) em seu livro Cem Anos de Ensino no Estado do 

Paraná, ao comentar sobre a situação do ensino no Paraná Provincial, enfatiza 

passagem do relatório de 1854, em que o presidente provincial Vasconcellos, relata 

que um professor paranaense recebia menos de oitocentos reis diários e ainda tinha 

que pagar o aluguel da casa em que lecionava, em contrapartida um pedreiro 

ganhava aproximadamente dois mil reis pelo mesmo período trabalhado, 

demonstrando, assim, que a docência era culturalmente vista como profissão 

desprestigiada.37 

Miguel e Klenk (2009, p. 137) destaca ainda que, além de receber ínfimos 

salários, “[...] as atribuições do professor trascendiam àquela de ministrar a aula e se 

situavam no plano de organização da escola”. O desprestígio do docente é um 

reflexo da demanda por profissionais da construção civil, que se fazia imprescindível 

para edificar a nova Província, a qual necessitava de prédios públicos, oficinas e 

fábricas, residências, estradas, prédios comerciais para consolidar o seu 
                                                           
37 Em análise as legislações que estabeleciam a remuneração base dos professores paranaenses 
observa-se que estes recebiam no ano de 1857 um salário anual de 800$000 (Regulamento de 8 de 
abril de 1857); dez anos mais tarde, a Lei provincial nº 151 de 13 de maio de 1867, de nada alterou a 
remuneração dos professores permanecendo a quantia de 800$000; já em 1881 houve um aumento 
para 1200$000 de acordo com a Lei provincial nº 672 de 10 de abril de 1881, sendo que este valor foi 
mantido na legislação de 1889 (MIGUEL, 2000). 
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desenvolvimento. Os docentes, na mesma época, eram pouco requisitados, o que 

pode ser percebido pelo diminuto número de escolas na Província paranaense e 

pela falta da cultura livresca da sua população. 

 Vechia (2004, p. 136), em discussão sobre o período, aponta que a instrução 

pública na 5ª Comarca encontrava-se em estado de letargia, abandonada pelo 

governo paulista desde os primeiros movimentos políticos que almejavam a 

emancipação, uma vez que, acreditavam os governantes da província de São Paulo, 

deixá-la desamparada era uma forma eficaz de impedir o movimento separatista. E, 

sendo “[...] o ensino público, a mola propulsora do desenvolvimento, não escapou 

desse descaso”. 

 Esse descaso foi ressaltado por Trindade e Andreazza (2001, p. 41) ao 

demonstrarem que o interesse pela educação formal era quase nulo na 5ª Comarca, 

devido à ignorância extrema dos fazendeiros e do pessoal ligado às tropas. No 

mesmo viés aparecem as percepções de Auguste Saint-Hilaire no início do século 

XIX, que, em visita ao Paraná, descrevia quanto à realidade em que a 5ª Comarca 

se encontrava: 

 

Ali não se cuida senão dos assuntos ligados à criação de gado; a ignorância 
extrema; saber ler e escrever é ser um homem instruído, e entre os 
proprietários mais importantes constam-se muitos que não possuem esta 
ciência. (1995, p. 18, citado por Trindade e Andreazza, 2001, p. 41). 

  

 Em análise aos dados da época, fornecidos por Silva (1870, p. 113), contava 

a Província do Paraná com 62.258 habitantes, sendo que, em meio a eles,             

34.895 eram menores de idade. Dentre os menores livres38, em idade escolar, 

Wachowicz (1984, p. 40-41) enfatiza que apenas 12,3% da população masculina e 

5,4% da feminina em idade escolar “frequentava” a escola, restando 9.223 crianças 

sem receber qualquer tipo de instrução no Paraná.39 Contrastando esses dados com 

os das demais comarcas da Província de São Paulo, no mesmo período, 

apresentados em relatório por Diogo de Mendonsa Pinto, inspetor geral de instrução 

pública de São Paulo, encaminhado ao presidente da Província, em 1853, percebe-

se a grande desigualdade do investimento na educação, uma vez que 55% das 

                                                           
38 Destaca-se que, na época, os negros não eram contados nas estatísticas de escolarização devido 
ao fato de a legislação os excluir da matrícula obrigatória. 
39 Entende-se que a palavra frequentar, no início da Província, onde não havia um controle mínimo de 
frequência, deveria representar os alunos matriculados, mas prefere-se usar a nomenclatura utilizada 
por Wachowicz (1984), mantendo assim a fidedignidade da fonte. 
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crianças paulistas, em idade escolar, encontravam-se matriculadas no ensino 

público. 

 O que se pode observar nos estudos de Vechia (2004), Wachowicz (1984) e 

Pinto (1853), acima apresentados, é que o aspecto político foi um dos obstáculos ao 

“derramamento das luzes” na Província, entretanto esse não foi o único, pois Saint-

Hilaire (1995, citado por Trindade e Andreazza, 2001) revela que o aspecto 

socioeconômico também foi decisivo para que a instrução se encontrasse em estado 

de letargia, pois, devido à cultura da economia rural e de subsistência que marcava 

o Paraná provincial, a demanda existente, à época da emancipação, era para o 

trabalho no campo e na indústria do mate, e não para a escola. 

 Essa forma de organização econômica focada na demanda para o trabalho 

recluso no seio familiar era vista por parte da elite como um entrave ao progresso, 

ao desejo de formar uma sociedade paranaense civilizada, moderna, com comércio 

e indústria, com pessoas cultas, leitoras, conscientes de seus direitos e deveres, que 

pudessem contribuir para o desenvolvimento social e econômico. A visão desse 

obstáculo era latente nos dicursos do “mundo do governo”. Desse modo, a demanda 

por escolas se tornou uma reivindicação da elite, que via na instrução das massas 

(mundo da desordem) uma possibilidade de inculcar o espírito coletivo de respeito 

às leis e ao governo, aos moldes da política de unificação nacional propalada pelo 

Império. 

 Em suma, a partir dos aspectos acima elencados, pode-se perceber que a 

realidade em que se encontrava a Província do Paraná ia de encontro às pretensões 

do “mundo do governo”, que era de formar uma sociedade com identidade nacional, 

higienizada, preparada para o trabalho, civilizada e próspera. Restava, assim, à elite 

paranaense, que já havia percebido a escola como mecanismo para inculcar nos 

indivíduos esses novos patrões sociais, encontrar uma forma coativa de fazer com 

que o “mundo da desordem” passasse pelo crivo da escola, e dela saísse 

normalizado. 
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2 A INSTRUÇÃO ELEMENTAR OBRIGATÓRIA COMO CIÊNCIA DO  GOVERNO 

PARNAENSE 

 

 

“O destino da escola primaria é substituir para o 
maior numero o lar domestico. A educação que a 
familia não pode, não sabe, ou não quer dar ao 
menino, deve-lhe ser dada pela sociedade, sob pena 
de não cumprir elle as leis de seu proprio ser, e 
fazer germinar por esta falta as causas da 
decadência social.” (BARROS, 1871, p. 5).    

 

 

2.1 A normatização do ordenamento social por meio da  escola obrigatória 

 

 A normalização do “mundo da desordem” por meio da escola, como          

uma das estratégias do governo imperial para inculcar nos indivíduos esses            

novos patrões sociais e contruir um projeto de nação, não ocorreu              

pacatamente, mas foi alvo de disputas e enfrentamentos. Como bem lembra           

Julia (2001, p. 23-24), o estabelecimento de uma nova escola elementar             

implicou conflitos, confrontos e debates relacionados à manutenção dos              

valores e das finalidades que a educação tinha antes de tornar-se ciência               

do governo. De tal modo, a coerção estatal de que todas as crianças                    

deveriam frequentar a escola, que foi realizada em diferentes países da Europa              

e em diversos da América, no percorrer do século XIX, não se realizou como                

em um passe de mágica, pois “[...] no momento em que uma nova diretriz               

redefine as finalidades atribuídas ao esforço coletivo, os antigos valores não são, no 

entanto, eliminados como por milagre, as antigas divisões não são apagadas, novas 

restrições somam-se simplesmente às antigas” (JULIA, 2001, p. 23). 

É nessa dialética entre o novo e o velho, entre o monopólio estatal e o poder 

familiar, entre a compulsão e a liberdade, que a obrigatoriedade da instrução pública 

surge um como aparato da “máquina escolar”, tomando de empréstimo a expressão 

utilizada por Varela e Alvarez-Uria (1992), com a intenção de adequar as classes 

populares à ordem estabelecida ou, como diz Gouvêa (2003), uma estratégia de 

ordenação do social. 
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Para compreender esse aparato jurídico-político de “sequestro da infância”40, 

faz-se necessário entender quais eram as percepções de forma e cultura escolar 

que circulavam na elite dirigente imperial, que mantinha o monopólio cultural e 

material dos bens e pessoas e buscou, a todo custo, a institucionalização da escola 

obrigatória. A expressão forma escolar é aqui entendida, nos temos de Vincent; 

Lahire e Thin (2001, p. 16-17), como meio de socialização escolar, que exprime uma 

forma específica de relação social, com regras impessoais e em constante diálogo 

com outras formas sociais, em especial, relações com formas de exercício de poder. 

Tal exercício de poder se materializa por uma nova ordem urbana, a forma 

escolar, que redefine os poderes civis e religiosos, a partir do século XVIII na 

França, e torna a escola um espaço específico, um ponto de passagem obrigatório, 

para um número cada vez maior de sujeitos sociais. Assim, essa nova ordem, que 

objetivava “[...] colocar todas as crianças – até as mais pobres – em escolas, 

aparece como um vasto empreendimento que se poderia chamar de ordem pública, 

com a condição de não reduzi-lo a simples ato de dominação. Trata-se de obter a 

submissão, a obediência, ou uma nova forma de sujeição” (VINCENT, LAHIRE e 

THIN, 2001, p. 14-28). 

A escola, nessa perspectiva, é assinalada como: um lugar ligado à 

constituição de saberes escriturais formalizados, saberes objetivados, delimitados, 

codificados, concernentes tanto ao que é ensinado quanto à maneira de ensinar, 

tanto às práticas dos alunos quanto à prática dos mestres, permitindo a produção de 

efeitos de socialização duráveis, registrados por todos os estudos elaborados sobre 

os efeitos cognitivos de escola, opondo-se assim aos saberes orais e à 

aprendizagem do “ler” e do “escrever” não sistematizados (VINCENT, LAHIRE e 

THIN, 2001, p. 28-35). 

Do mesmo modo, a escola elementar obrigatória instituída no século XIX no 

Brasil representava a legitimação uma nova forma escolar e que rechaçava, até 

certa medida, outras formas de socialização e transmissão de conhecimento, tendo 

como intenção assentar-se enquanto local legítimo de escolarização da infância, e 

disseminar uma cultura escolar que representava a única opção para alcançar o 

                                                           
40 Varela e Alvarez-Uria (1992, p. 90) afirmam que a obrigatoriedade escolar foi uma sanção jurídico-
política do sequestro escolar da infância rude, que responde aos interesses das classes no poder que, 
ao tentar reproduzir as relações capitalistas de produção, hierarquizarão e dividirão as classes 
populares em diferentes estamentos, oferecendo-lhes em troca pequenas parcelas de saber e de poder 
sem que isso signifique sua integração nos postos de decisão política. 
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posto de nação civilizada, impregnada de pessoas disciplinadas, morigeradas e 

trabalhadoras. Nas palavras de Julia (2001, p. 10), a cultura escolar marca “[...] 

modos de pensar e de agir largamente difundidos no interior de nossas sociedades, 

modos que não concebem a aquisição de conhecimentos e de habilidades senão 

por intermédio de processos formais de escolarização”. 

 A ilusão de um total poder da escola, no entender de Julia (2001), fez com 

que ela se tornasse um mecanismo estatal objetivando atingir os escopos bem 

delineados, como é o caso paranaense, de obter uma homogeneidade cultural em 

face dos imigrantes, de ter força de trabalho para a indústria do mate, de ter pessoas 

qualificadas para ocupar os cargos administrativos da nascente província, de 

morigerar a população tradicional com hábitos citadinos, entre outros. 

 Tais escopos, podem ser vislumbrados no primeiro relatório apresentado pelo 

presidente a Província paranaense, Vasconcellos, reservou um subitem para tratar 

especificamente do ensino obrigatório, o que demonstrava suas pretensões em 

urgentemente implantar a obrigatoriedade da instrução primária: 

 

Conforme á legislação em vigor, he licito á cada hum enviar ás escolas seos 
filhos, ou deixar de fazel-o. 
Eu reclamo instantemente de vossa sabedoria e patriotismo disposições 
severas que tornem o ensino obrigatorio. 
Nos paizes, que presão a civilisação do povo, e vêem nas escolas a origem 
della, aprender as materias do ensino primario he mais que hum direito, he 
huma rigorosa obrigação, imposta á todos, sob certas penas. Assim o 
deveis considerar e dispor na legislação da nova província. 
(VASCONCELLOS, 1854, p. 16-17). 

  

Proença (1854), analisando a situação da instrução pública na Província do 

Paraná, antes do discurso de Vasconcellos já havia sugerido, em seu ofício, que 

fosse implantada a instrução pública obrigatória, a exemplo dos países civilizados, 

que já o tinham feito. O mesmo Proença destaca que, apesar de muitos 

considerarem que o povo brasileiro não estava culturalmente preparado para 

receber a educação nos moldes europeus, entendia que era preferível uma lei 

severa que assegurasse a formação do povo a uma que o deixasse permanecer na 

ignorância: 

 

Melhor do que eu sabe V.Exª. qual tem sido o progresso moral e intellectual 
que tem tido a Alemanha, a  Prussia, a Belgica e alguns outros países da 
culta Europa, sem duvida devido ás sabias medidas legislativas que nesses 
países se tem tomado a cerca da instrucção primaria; na maior parte d’elles 
o ensino primário é obrigatório. Dir-se-há talvez quê o Brasil está ainda na 
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infância, e que não será compatível com seus costumes a actual civilização 
a admissão do ensino obrigatório, eu responderia que considero o Brasil em 
bem adiantado estado de civilização para receber [...] este systema de 
ensino, e julgo mil vezes preferível alguma severidade da lei, do que ver 
criar, e como se criam por esses lugares centraes, moços de bellissima 
aparência, solutos e vigorosos analphabetos completamente. (PARANÁ, AP 
nº 11, 1854, p. 386). 

 

Essa referência aos moldes europeus dá-se pelo fato de que, na época, a 

maioria dos presidentes de província tinha realizado seus estudos na Europa, em 

especial em Portugal, e a obrigatoriedade da instrução pública primária já circulava e 

era uma realidade em diversos países, como é o caso da Prússia, acima citada, em 

que já em 1717 foi promulgado um decreto pelo Rei Guilherme I, e, pela primeira 

vez, aplicava-se o princípio da obrigatoriedade escolar. Em 1763, seu sucessor, 

Frederico II, secularizou a educação, separando-a da Igreja, embora o ensino 

religioso continuasse a ser ministrado e, em seu Regulamento Geral Nacional 

Escolar, assegurou a obrigatoriedade escolar para todas as crianças de cinco a 

treze anos. 

 Almejando a maior agilidade na legitimação da obrigatoriedade da instrução 

pública primária na Província do Paraná, Proença recomendou − já que o Paraná 

ainda não tinha legislação própria para esse fim − que se acrescentasse à Lei nº 34, 

de 16 de março de 1846, da Província de São Paulo, que ainda vigorava na 

emancipada Província do Paraná, a obrigação dos pais em enviar seus filhos 

regularmente à escola primária, como já vinha ocorrendo em algumas províncias 

brasileiras41 e na maioria dos países europeus: 

 

[...] é portanto profunda convicção minha, que seria de summa importância 
para a instrucçao publica addiccionar-se á lei existente disposições que 
tornassem obrigatório o ensino para os pais de família e tutores, 
determinando-se por esta legislação provincial na próxima futura sessão 
que todos os pais de família e tutores, que residirem em um raio de 
distância de 1 legua desta capital, cidade de Paranaguá e Villas existentes, 
e de meia léguas para as outras povoações da província sejam obrigados a 
mandar seus filhos ou pupillos freqüentar as escolas publicas, desde que 
completarem a idade de 7 annos. (PARANÁ, AP nº 11, 1854, p. 386). 

 

 Antes de mais nada, esse ensejo de obrigatoriedade refletia uma 

preocupação em aparentar “civilização”. A obrigatoriedade não deixava, contudo, de 

                                                           
41 Conforme Primitivo (1940), as províncias que já haviam instituído a obrigatoriedade eram: Província 
de Minas Gerais (1835), Província de Goiás (1838), Província de Pernambuco (1838), Província do 
Pará (1851) e Rio de Janeiro (1854). 
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representar, conforme se pode apreender através do discurso político da época, 

uma preocupação das elites dirigentes com a difusão indesejável de ideários 

progressistas e com a possibilidade de se utilizar a instrução popular como 

instrumento de controle social (XAVIER, RIBEIRO e NORONHA, 1994, p. 84). 

 Utilizar a instrução como instrumento de controle significava, para o “mundo 

do governo”, muito mais que ensinar as crianças a partir dos sete anos de idade a 

ler, escrever e contar, significava inculcar nos indivíduos preceitos morais, regras de 

higiene, língua nacional, religião oficial do Estado, bem como, “[...] consolidar entre 

os cidadãos os hábitos e costumes constitucionais que são, ‘sem dúvida, a mais  

alta sanção que se pode dar a leis justas e à fé do juramento’.” (MATTOS, 2004, p. 

158). 

 Assim, o governo provincial, que já havia percebido a instrução como meio 

para alcançar os objetivos de uma população que auxiliasse no desenvolvimento da 

Província, que não transgredisse as normas impostas pelo Governo e que o 

elevasse ao patamar das mais civilizadas províncias, pretendia implantar uma 

obrigatoriedade conglobante, que visasse, ao ensinar as crianças, atingir também o 

núcleo familiar. 

 Nesse contexto, a criança, que tinha seus hábitos reformados na escola, era 

vista pelo governo como mecanismo capaz de substituir os viciados hábitos 

“selvagens” de seus pais por hábitos e costumes tidos como civilizados. Nessa 

perspectiva, essas crianças que aprendiam nas escolas preceitos de civilidade, 

obediência, ordem e amor à pátria, quando em seu âmbito doméstico, 

desempenhariam um papel de professores de seus pais. O que se pode aduzir do 

imaginário político da recém-formada Província é que o governo já havia percebido 

que o meio para se atingir a civilidade era a criança, que irradiaria a sua formação 

para o seio familiar, dotando seus pais de hábitos morigerados e dando uma nova 

roupagem aos velhos costumes dos homens provinciais. 

 Carli (2003, p. 37-38), ao tratar da invenção da infância moderna argentina, 

traz a compreensão de que esse fenômeno vivido no Paraná não era exclusividade 

dessa Província, mas, sim, algo que fazia parte do discurso moderno acerca da 

infância também em outros países: 

 

[...] a escolarização funcionava, não só como um fator de  homogeneização 
das identidades das novas gerações, mas também como um fator de 
socialização das gerações adultas. A escolarização estatal favoreceu a 
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configuração da criança como um sujeito que transbordando dos núcleos 
familiares e dos setores sociais de origem, e que deveria se inscrever na 
ordem pública. As crianças se converteram em destinatários de uma 
transmissão educativa ao mesmo tempo que se moldava a cultura que se 
queria transmitir e se formavam os encarregados desse processo de 
transmissão. A sociedade estava construindo-se com as crianças, e as lutas 
sociais da época, e criava literalmente uma população nacional.42 (Tradução 
livre). 

 

 Não sendo a cultura livresca uma constante na sociedade paranaense, 

resultaria ao Estado uma certa dificuldade em atingir facilmente seus objetivos, pois 

delineou-se, nesse contexto, uma tensão entre a concepção do governo e a 

concepção da família quanto ao dever de educar a infância. A família compreendia 

educação como atemporal, pela qual os filhos deveriam ser educados aos moldes 

de seus pais, aprendendo de acordo com a situacionalidade, com a sazonalidade 

das lavouras, com as necessidades que a vida lhes apresentasse, ou seja, a 

educação era vista como um mecanismo espontâneo de transmissão de cultura. 

Enquanto que o governo queria sistematizar o tempo escolar, criando uma 

perspectiva, assinalada por Carli (2003, p. 37), como uma temporalidade educativa, 

que, pautada pelo Estado, moldaria trajetórias educaticas, bem como de uma 

temporalidade política, em que as novas gerações se converteriam em objeto de 

interpelação do novo Estado conservador que as constituiria em massas de alunos e 

em futuros cidadãos. 

 Essa tensão entre a família e o governo também é retratada por Veiga (2005, 

p. 80-81) quando discorre sobre a produção da infância no perído imperial em Minas 

Gerais. De acordo com a autora, a interdição na rotina familiar pelo governo, ao 

estabelecer um aparato jurídico que obrigasse os pais a enviarem seus filhos à 

escola (para atender à ideia estatal recorrente de que o lugar da criança é na escola 

e de que a partir da escola seria possível formar o cidadão), produziu um 

tensionamento que vinha de encontro ao próprio imaginário da sociedade civilizada 

em construção na época, isto é, conflitava com a educação dada no âmbito privado 

da esfera doméstica e familiar. 

                                                           
42 “[...] la escolarización operó, no sólo como factor de homogeneización de las identidades de las 
nuevas generacionaes, sino también como factor de socialización de las generaciones adultas. La 
escolarización estatal favoreció la configuración del niño como un sujeto que desbordaba los núcleos 
familiares y los setores sociales de origem, y que debía inscribirse em un orden público. [...] Los niños 
se convirtieron em destinatarios de una transmisión educativa al mismo tiempo que se modulaba la 
cultura que se quería transmitir y se formaban los encargados de ese proceso de transmisión. La 
sociedad se estaba construyendo con los niños, y las luchas sociales de la época, y crear literalmente 
una población nacional”. 
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 Sobre as tensões presentes no processo de institucionalização da 

escolarização, Veiga (2010, p. 265) afirma que: 

 

[...] podem ser pensadas num quadro de embate de representações no qual 
esteve presente um imaginário perpassado pelas tensões entre uma 
infância e uma população rude e uma infância e uma população civilizada. 
Podemos afirmar que o contexto de proliferação dos ideais escolarizadores 
na sociedade apresentou-se como momento altamente profícuo de 
elaboração do imaginário de sociedade disforme e da autorrepresentação 
positiva das elites. 

 

 Na busca de criar esse imaginário coletivo que associasse instrução e 

civilização, o governo via a escola como meio de difusão da instrução e, por 

consequência, de civilização e como garantia da legitimidade do Estado e 

integridade dos indivíduos. Nessa perspectiva, a disseminação da instrução 

elementar se fazia imprescindível e era um meio de atuar sobre a “exterioridade 

social”  que se encontrava demarcada pela dispersão, pelas diferenças culturais e 

pelas desigualdades sociais. A instrução pública tornou-se o principal articulador dos 

dicursos modernos acerca da infância: a infância passou a ser objeto de uma 

institucionalização estatal e de um processo de disciplinamento social (VEIGA, 2005; 

CARLI, 2003). 

 É com base nessa estratégia discursiva estatal pela qual a instrução foi tida 

como mecanismo de transformação de uma infância bárbara em uma infância 

civilizada, afastando a sociedade da dependência social, que a obrigatoriedade 

escolar inseriu-se no cotidiano dos paranaenses e se tornou, utilizando-se das 

percepções de Veiga (2010), uma estratégia legal de inclusão do ser individualizado 

numa sociedade coletiva e projeto homogeneizador da cultura nacionalizada da 

nova província, aparato-chave para a manutenção do poder monárquico e meio para 

alcançar o desenvolvimento econômico por meio da formação de mão de obra. 

 

 

2.2 A infância paranaense e a imposição da escola p rimária 

l 

Nove meses após a separação da então Província paulista, a Assembleia 

Legislativa Paranaense decretou e sancionou a Lei nº 17, de 14 de setembro de 

1854, a qual iria ditar novas regras sobre a instrução pública elementar e secundária 

da Província do Paraná. 
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A referida legislação era composta de vinte artigos, que modificavam em 

pouco a lei paulista nº 34, de 16 de março de 1846. O maior destaque deu-se pelo 

fato da instituição, no seu artigo 12, do ensino primário obrigatório. O 

estabelecimento da obrigatoriedade da instrução pública era algo novo na seara 

legislativa e, por isso, apesar de estar presente nos discursos imperiais, a Carta 

Magna de 1824 somente determinou, em seu artigo 179, a gratuidade da instrução 

pública primária, nada tratando da obrigatoriedade. 

Em 1834 ocorreu a promulgação do Ato Adicional43 que criou as Assembleias 

Legislativas Provinciais, suprimindo o Conselho de Estado, alterando as vias legais 

de ação dos poderes públicos, redefinindo, assim, a competência em matéria de 

educação e cada Província passou a ter o direito de legislar autonomamente sobre a 

instrução pública, gratuita e obrigatória, por meio da sua Assembleia Legislativa 

Provincial. Dessa forma, a obrigatoriedade e a gratuidade tornaram-se explícitas em 

algumas províncias, enquanto que, em outras, nem havia alusão a tais princípios. 

Instalou-se nas províncias um sistema legislativo heterogêneo no qual cada 

província, de acordo com suas estratégias, estabelecia ou não o direito à educação 

como universal. Faria Filho (2007, p. 137) ressalta que o que se instituiu foi o “Império 

das Leis”44, ou seja, as Assembleias Legislativas Provinciais publicavam uma 

quantidade expressiva de leis, o que tornou a escolarização muito diversa no 

Império. Desse modo, o processo de construção das formas de educação escolar 

não foi uniforme, ocasionando disparidades de condições educacionais entre as 

províncias, transformando o direito à educação em objeto de confrontos entre 

projetos políticos distintos e de tensão entre formas plurais de educação e de  

nação. 

Essas formas plurais de educação e que ocasionaram regionalismos 

educacionais, em que cada província estabelecia ou não estratégias em prol da 

popularização da instrução pública, fica evidenciada uma vez que diversas 

províncias, como Minas Gerais (1835), Goiás (1835), Pernambuco (1838) e Piauí 

(1845), estabeleceram, pela primeira vez, a obrigatoriedade escolar, impondo aos 

pais penas pela não frequência dos filhos. 

                                                           
43 O Ato Adicional à Constituição do Império foi publicado em 12 de agosto de 1834. 
44 Segundo o autor, Império das Leis “[...] significava instituir o arcabouço jurídico-institucional de 
sustentação legal do Estado imperial nas suas mais diversas manifestações e função, e, por outro 
lado, fazer com que os mais diversos estratos sociais que aqui viviam ou mesmo que exerciam 
funções de governo viessem a obedecer às determinações legais” (FARIA FILHO, 2007, p. 137). 
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Esta medida, de implantar a obrigatoriedade escolar, dava-se ao fato de 

existir uma crescente insistência nesse sentido formulada pelas elites imperiais 

dirigentes e por arquétipos estrangeiros “mais adiantados”, que muito influenciavam 

os presidentes de províncias. Ao ler os relatórios dos presidentes da Província 

paranaense e dos inspetores e professores, é corriqueira a citação de modelos 

como o francês, o belga, o prussiano, o norte-americano, o sueco, o suíço, o inglês, 

o alemão, entre outros. Também pensadores e políticos frequentemente eram 

mencionados para afiançar suas intenções e propostas. Entre esses pensadores e 

políticos destacam-se Edouard Laboulaye, François Pierre Guillaume Guizot, Jean-

Jacques Rosseau, Jules Ferry, Gottfried Wilhelm Von Leibniz.45 

A circulação de modelos estrangeiros, na retórica dos dirigentes imperiais, 

para fundamentar e reforçar as ideias propostas, fica manifesta no primeiro ofício 

redigido pelo professor Proença, em 1854, encaminhado a então presidente 

provincial Vasconcellos: 

 

Melhor do que eu sabe V.Exª. qual tem sido o progresso moral e intellectual 
que tem tido a Alemanha, a Prussia, a Belgica e alguns outros países da 
culta Europa, sem duvida devido ás sabias medidas legislativas que nesses 
países se tem tomado a cerca da instrucção primaria; na maior parte d’elles 
o ensino primário é obrigatório. [...] O systema de instrucção primaria da 
Prussia e o de Lausanne no cantão de Vald é certamente o mais completo e 
perfeito que existe, e é considerado como modelo e typo das disposições 
legislativas e regulamentares, que tem presidido á organização da 
instrucção primaria na maior parte dos Estados da Alemanha. (PARANÁ, 
AP nº 11, 1854, p. 386). 

 

Anos mais tarde, no relatório do presidente Fleury (1865, p. 14), a mesma 

retórica abona a necessidade da instrução aprovisionada à primeira infância, citando 

pensadores, por ele entendidos como bem sucedidos: “Dái-nos a educação da 

primeira infância nós reformaremos a sociedade, disseram-o sucessivamente, cada 

um em sua linguagem, Bacon na Inglaterra, Leibnitz na Allemanha, Fénélon e João 

Jacques Rosseau em França”. 

Da mesma forma, Boto (1999), ao discorrer sobre o pensamento pedagógico 

de Rui Barbosa expresso em seus pareceres sobre a Reforma do ensino primário e 

várias instituições complementares da instrução pública e outros trabalhos extraídos 

de suas Obras Completas, refere o entusiasmo do pensador e político pelo projeto 

                                                           
45 Vide Relatórios dos Presidentes da Província do Paraná (1854, p. 15); (1867, p. 25); (1872, p. 
3);(1875, p. 33); (1876, p. 44). 
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da Terceira República Francesa, especificamente pela atuação de seu então 

Ministro da Instrução Pública – Jules Ferry – criador da lei que instituiu o ensino 

obrigatório na França, e a sua aposta no ensino como investimento coletivo no 

futuro, sendo, portanto, sinal da perspicácia política e orientação administrativa, 

necessárias para impulsionar a grandeza do Estado. Mais adiante, comenta ainda 

Boto, que, para o autor “Obrigar a instrução elementar não era ato com que se 

pudesse, pois, negociar: mas, antes, necessidade social e dever irredutível de 

justiça humana”. 

Ruy Barbosa via a obrigatoriedade escolar como algo fundamental para 

afastar o Império da ignorância, da desordem, da irracionalidade e da tirania. Em 

sua obra enfatizou bem essa questão, ao dizer que cabe ao pai tanto dar o alimento 

do corpo como o alimento da alma: 

 

A necessidade de educação, cuja falta, de certo modo, encerra,              
para a sociedade, conseqüências não menos graves a do alimento 
corpóreo, distingue-se pelo mais estranho característico;                               
é uma necessidade insensível precisamente aos que a têm, é uma 
necessidade que só se faz sentir na razão direta da sua progressiva 
satisfação. [...] Com essa propriedade singular, que caracteriza                    
a ignorância, de perpetuar-se a si mesma, a soberania do pai ignorante 
degenerará na mais cruel das tiranias, e é a tirania, não a                      
soberania razoável, o que o ensino obrigatório combate. (BARBOSA, 1883, 
I, p. 198). 

 

A temática da obrigatoriedade da instrução pública, de acordo com Faria Filho 

e Gonçalves (2004, p. 167), era algo que mobilizava intelectuais e políticos 

brasileiros de vários matizes políticos e ideológicos, dentre estes, os autores 

destacam Aureliano Cândido Tavares Bastos, com seu livro intitulado A Província: 

estudo sobre a descentralização do Brazil, publicado em 1870. Ao tratar da 

obrigatoriedade explanava que 

 

[...] nada mais justo que coagir, por meio de penas adequadas, os               
pais e tutores negligentes, e sobretudo os que se obstinem em afastar            
os filhos e pupilos dos templos da infância. Tão legitimo, como é legitimo            
o pátrio poder, o qual não involve certamente o direito deshumano de  
roubar ao filho o alimento do espírito, - o ensino obrigatório é as vezes          
o unico meio de mover pais e tutores remissos ao cumprimento de um  
dever sagrado. Nas cidades, por exemplo, onde haja escolas suficientes, 
como não sujeital-os a multas, ou a trabalhos e prisão no caso de 
reincidência? [...] melhor fora evitar esta triste necessidade; antes se abram, 
por toda a parte, como nos Estados-Unidos, escolas dignas deste nome: 
sua força de atração é sempre irresistível. (TAVARES BASTOS, 1937, p. 
236-237). 
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Correia e Silva (2004, p. 78), ao tecerem um ensaio de reflexão, tendo por 

campo de análise o ensino primário em Portugal e em Santa Catarina, discorrem 

sobre a instituição da obrigatoriedade escolar e afirmam que a “[...] instituição da 

escolaridade obrigatória estabelecida por lei decorre mais da vinculação a modelos 

externos de referência dos Estados do que a pressões provenientes dos contextos 

sociais e econômicos internos”. Expõem ainda que aqui no Brasil, no início de 1850, 

o governo imperial, por meio dos presidentes de província, procurava divulgar as 

reformas (Decreto nº 1331-A) ocorridas na Corte, junto às assembleias provinciais, 

para que essas ideias se convertessem em lei. Assim, 

 

[...] um importante ponto em comum entre as políticas de instrução da 
época, seja na América, seja na Europa: o Estado, republicano ou 
monárquico, impõe a obrigatoriedade do ensino e busca referendum para 
esta ação em nações de referência, tidas como mais avançadas. O discurso 
da obrigatoriedade está irmanado ao discurso do progresso, e é com a 
promessa de alcançá-lo que muitos expedientes coercitivos ganham 
legitimidade social. (CORREIA e SILVA, 2004, p. 69). 

 

 É manifesto que as ideias dos representantes da província estavam afinadas 

com os ideais que se faziam presentes no período, tanto em âmbito nacional, quanto 

internacional. Dessa forma, seguindo a marcha do progresso, no Paraná, o governo 

provincial impôs a obrigatoriedade da instrução pública primária, apostando no 

sucesso da experiência presenciada em países europeus e na severidade jurídica 

como mecanismos suficientes para o cumprimento da obrigatoriedade, vinculando 

os pais e responsáveis a enviar, à escola, as crianças que preenchessem os 

requisitos previstos pelo artigo 12 da lei: 

 

Art. 12 – O ensino primário é obrigatório em um círculo de uma légua               
das escolas públicas, os paes, tutores, curadores e protectores, que            
dentro delle morarem, e tiverem em sua companhia meninos maiores de 7 
annos e menores de 14, e meninas maiores de 7 e menores de 10                 
são obrigados a dar-lhe a instrução primaria, exceto se provarem pobreza 
sob pena de incorrerem na multa de 10 a 50$000, conforme as 
circunstancias. 

 

Em análise ao texto normativo, observa-se que a obrigatoriedade da instrução 

pública foi criada de forma genérica, não estabelecendo meios e formas para sua 

implementação. Diferente do que Faria Filho e Gonçalves (2004, p. 160) relatam 

sobre a legislação mineira, no Paraná não houve um conjunto articulado e detalhado 

de determinações que instituísse e regulasse uma verdadeira política de instrução 
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para a Província. Tudo leva a crer que a Assembleia Legislativa, em resposta à 

solicitação do presidente Vasconcellos, em seu primeiro pronunciamento, fez 

constar, numa lei que falava sobre diversos assuntos da instrução provincial, como a 

criação de cadeiras de ensino secundário, remuneração de ordenado de 

professores, a criação do cargo de Inspetor Geral de instrução Pública e suas 

atribuições, e, dentre eles, a obrigatoriedade da instrução primária. 

Observa-se que temas como a gratuidade, embora presentes na Constituição 

do Império, não aparecem na primeira legislação paranaense, bem como a 

possibilidade de instrução no lar ou em instituição privada e ainda quem eram as 

crianças sujeitas a essa norma. 

Na forma como foi apresentada a obrigatoriedade escolar ao Paraná, sem 

uma estrutura material de escolas, inspetores, professores, não é de admirar-se que 

Mota, então inspetor geral de instrução pública, em seu relatório no ano de 1856, 

apresentasse várias dificuldades encontradas, como a “míngua” de inspetores 

existentes, a falta de pessoal apto em tamanha escala, a insignificância com que 

eram tratados os poucos professores, além de outras causas por ele já citadas, 

como as distâncias, o pequeno número de escolas, a resistência dos pais e o modo 

de vida pastoril, chegando a concluir que, mesmo após a instituição legal da 

obrigatoriedade escolar paranaense, a mesma era “letra morta”, permanecendo a 

instrução pública em estado estacionário, como se “achava outr’ora a antiga 5ª 

comarca de S. Paulo” (1856, p. 2-12). 

Em análise aos dados estatísticos da instrução paranaense apresentados nos 

relatórios paulista de 1853 e paranaense de 1854, de 1855 e de 1856, estabelecidos 

os devidos “cruzamentos”, percebe-se um pequeno crescimento do número de 

alunos nos anos imediatamente posteriores à aprovação da lei que estabeleceu a 

obrigatoriedade da instrução. Como pode ser demonstrado: no ano de 1853 havia 

718 alunos matriculados nas escolas públicas paranaenses; em 1854, após o 

levantamento realizado pelo presidente Vasconcellos (1855), a população 

paranaense compunha-se de 62.258 habitantes, dos quais 862 alunos se 

encontravam matriculados, equivalendo a 1,38% da população total; já em 1856, o 

Paraná continha 70.000 habitantes e, dentre estes, 1,89%, isto é, 1.324 

paranaenses, estavam matriculados na escola. Se for considerada ainda a 

população paranaense livre em 1856, tem-se a proporção de 52,87 habitantes por 

aluno que recebia a instrução primária pública (MOTA, 1856). 
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Cabe ressaltar que os dados estatísticos contidos nos relatórios de presidente 

de Província e do inspetor geral de instrução pública, como em outros documentos 

que apresentam estatísticas da época, expõem, frequentemente, as dificuldades 

encontradas pelos funcionários na coleta dos dados e dúvidas quanto à sua 

veracidade. O próprio inspetor Mota (1856, p. 46), ao apresentar os registros de 

matrícula das escolas públicas paranaenses do ano de 1856, expõe sobre a dúvida 

sobre a fidelidade de algumas informações e justifica tais desconfianças pela falta de 

recenseamento da população livre no ano anterior, pela falta de inspetores capazes 

de realizar o arrolamento completo dos alunos e ainda pelo direito, 

consubstanciando na lei paulista de 1846, em seu artigo 17, de cada professor em 

perceber além do ordenado, uma gratificação de 4$000 (quatro mil reis) por cada 

aluno que excedesse o número de 25. 

Apesar de esses dados não demonstrarem com veracidade e perfeição o 

número real dos matriculados nas escolas paranaenses nos primeiros anos após a 

emancipação, servem como indicativos quanto às dificuldades encontradas no 

período para o cumprimento do imperativo legal imposto aos paranaenses. 

A partir do diálogo das fontes reunidas, observa-se que, depois do 

estabelecimento da instrução primária em 1854, o que mais se destacava, nos 

relatórios de presidente da Província, era a necessidade de instruir as camadas 

pobres, uma vez que essas, além de serem consideradas verdadeiras ameaças por 

estarem transitando pela capital sem serviço, ociosas, não servindo para o mundo 

trabalho, ensejavam furtos, residiam em locais insalubres e não eram portadoras de 

hábitos ditos saudáveis e higiênicos, o que impulsionava o surgimento de várias 

doenças. Além da preocupação higiênica, os discursos apresentavam uma 

preocupação com a falta de compreensão dessas pessoas sem instrução em 

relação às leis e à autoridade estatal. Um povo que não conhece e não respeita 

suas leis é um povo sem governo, selvagem, e isso era contrário a toda a lógica 

governamental de progresso e civilidade. 

Segundo Julia (2001, p. 22-23), a instauração da instrução primária 

obrigatória no século XIX, na Europa, nada mais foi do que uma forma de coagir a 

população a frequentar a escola, lugar esse que, além de transmitir saberes 

elementares, objetivava, como “ciência de governo”, a inculcação de 

comportamentos e habitus. A obrigatoriedade escolar, frequentemente, esteve  

ligada 
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[...] a um projeto político que visa a associar cada cidadão ao destino da 
nação à qual pertence. Não se trata somente de alfabetizar, trata-se de 
forjar uma nova consciência cívica por meio da cultura nacional e por meio 
da inculcação de saberes associados à noção de “progresso”. 

 

No Brasil do século XIX, o projeto conservador para a sociedade via a 

instrução elementar também como espaço privilegiado, capaz de colocar o povo na 

marcha pela civilização. Mattos (2004) afirma que a instrução elementar, de acordo 

com a lógica conservadora, deveria formar o povo, criando condições de 

estabilidade e progresso ao Império, todavia, isso só poderia ocorrer se esses 

indivíduos incorporassem os princípios de uma sociedade organizada, princípios 

esses que objetivavam moldar o futuro “cidadão” do Império para a sociedade e para 

o trabalho. 

As elites imperiais entendiam que a combinação entre a instrução e o 

trabalho, como nas “nações civilizadas”, minimizaria a frequência de crimes, as 

desordens e a ausência de tranquilidade. De acordo com Querrien (1994, p. 29), a 

relação instrução-trabalho começou a ser propagada no início do século XIX, em 

especial na França, com um programa de beneficência que atuasse sobre todas as 

instâncias da vida de um indivíduo, especialmente do pobre, que deveria saber ler, 

escrever e contar, para afastar a dependência. Deveria ainda estar penetrado de 

ideias religiosas46, sendo meio de propagar preceitos morais e de ordem, e, por fim, 

deveria amar o trabalho, vangloriar-se por ele, sem o qual estaria exposto a todos os 

vícios, a todos os crimes que arrastam à ociosidade. Assim, pela primeira vez, o 

amor ao trabalho aparece como parte dos objetivos da escola. 

Da mesma forma quanto ao Brasil, Giglio (2001, p. 19-20) comenta que o 

elemento da ociosidade foi introduzido no discurso político como explicativo da 

causa de crimes e, dessa forma, os “vadios” deveriam rapidamente ser instruídos 

para desenvolverem virtudes cívicas e religiosas. 47 Assim, a instrução 

 

cumpria - ou deveria cumprir - um papel fundamental, que permitia - ou 
deveria permitir - que o Império se colocasse ao lado das ‘Nações 
Civilizadas’. Instruir ‘todas as classes’ era, pois, o ato de difusão das Luzes 
que permitiriam romper as trevas que caracterizavam o passado colonial; a 

                                                           
46 Querrien (1994, p. 29) destaca ainda que, a partir do início século XIX, a religião começa a ter um 
sentido profano, de relação social, independente do Deus a que serve. 
47 O termo “vadiagem” era normalmente utilizado para referir os indivíduos que viviam na ignorância e 
na ociosidade. Se retomarmos as ilações de Mattos (2004, p. 134), eram aqueles que não tinham 
lugar, nem ocupação, que vagavam desordenadamente pelas cidades e sertões, caracterizados por 
homens livres e pobres. 
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possibilidade de estabelecer o primado da Razão, superando a ‘barbárie 
dos Sertões’ e a ‘desordem’ das Ruas; o meio de levar a efeito o espírito de 
Associação, ultrapassando as tendências localistas representadas pela 
Casa; além da oportunidade de usufruir os benefícios do Progresso, e assim 
romper com as concepções mágicas a respeito do mundo e da natureza. 
(MATTOS, 2004, p. 271-272). 

 

Em noticiário no dia 12 de março de 1864, do periódico Dezenove de 

Dezembro, o então inspetor geral interino da instrução pública, Joaquim José do 

Amaral, comparecendo no palácio do governo com os professores do Liceu da 

capital, felicitou José Joaquim do Carmo Júnior e Sebastião Gonçalves da Silva, 

respectivos presidente e vice-presidente da Província do Paraná, e expõe a 

necessidade do desenvolvimento das virtudes cívicas e religiosas por meio da 

instrução para manter o estado de ordem na província: 

 

A cultura da intelligência e do coração não affecta o mundo unicamente em 
sua ordem social e nos estados submettidos ao regimen constitucional 
representativo a obrigação de illustrar as massas se faz mais vivamente 
sentir. A mola real de um mecanismo politico é o povo, e se este achar-se 
embrutecido outro propulsor virá desorganisal-o. [...] E’ o que cordialmente 
almejamos para a honra da província e proveito de seus filhos, que 
instruidos e educados nas maximas fundamentaes da moral e da crença 
religiosa, pussuirão, d’est’arte, germens de virtude e idéas seguras dos seus 
deveres como homens e cidadãos [...] (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1864, 
p. 2). 

 

Mais adiante o inspetor geral interino da instrução pública felicita o vice-

presidente Sebastião Gonçalves da Silva por seus serviços à frente da polícia 

provincial, relatando da importância da difusão da instrução na Província para a 

prevenção de crimes: 

 

Como chefe de policia, V Ex. fez não só executar a lei positiva, contra o 
cidadão mal educado; mas poz sempre em pratica aquella universal 
sentença dos povos civilizados: - prevenir é melhor que punir; 
harmonisando constantemente as conveniencias publicas com a equidade 
particular. E cônscio de que uma boa policia equivale quase a uma boa 
religião. (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1864, p. 2). 

 

Observa-se, na passagem acima, que a força policial era vista como uma 

força auxiliar para a consecução dos fins provinciais. Além das leis e dos 

regulamentos que pudessem constranger os indivíduos a tornarem-se moralizados e 

civilizados por meio da instrução, a polícia, como força auxiliar, era coadjuvante para 

a manutenção da ordem e da tranquilidade pública. 
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Muito além de “derramar a instrução por todas as classes”, a instituição da 

instrução pública tinha como escopo acomodar os papéis sociais, em que a 

população livre − a “boa sociedade” e o “povo mais ou menos miúdo” – mesmo que 

de forma hierárquica, ocupassem seus lugares nas novas relações de trabalho que 

estavam se materializando. Nas palavras de Mattos (2004, p. 272-278), o projeto 

nacional buscava: “[...] unir à classe senhorial os demais homens livres, de modo a 

possibilitar tanto a expansão da classe que representavam quanto à preservação 

das posições já dadas no interior da sociedade.”. 

Esse caráter hierárquico de acomodação social arrazoado por Mattos (2004) 

transparece no discurso do inspetor geral da instrução pública, Mota, ao relatar que 

a instrução deveria ser diferenciada de acordo com o “lugar” social ocupado pelo 

indivíduo, existindo uma nítida diferença dos objetivos da Província para com as 

classes sociais: 

 

Tenho, para mim, que é hoje um dos primeiros deveres dos governos livres, 
proporcionar uma instrução pública, que garanta, a todas as classes, os 
conhecimentos úteis nos usos da vida, e as classes elevadas, o amor das 
sciencias e das lettras que embellezam a vida, fazendo parte da glória 
nacional e se associam á prosperidade e segurança do Estado. (1856, p. 1). 

 

Essa passagem reflete com clareza os desígnios que o governo         

provincial apresentava para a instrução pública: as ciências e as letras – 

representada pelo ensino secundário – estavam reservadas às classes elevadas (a 

boa sociedade), restando ao povo (futuros cidadãos trabalhadores) a instrução 

elementar. 

 Em outro registro, a fala do inspetor geral de instrução pública, Barros (1871), 

reflete a aquiescência da existência de uma disparidade entre os indivíduos e o grau 

de instrução em relação à sua posição social, reforçando a retórica da época, 

segundo a qual tanto a população pobre quanto os filhos da elite deveriam concorrer 

aos bancos escolares, no entanto aos últimos estava reservada uma educação mais 

elevada. 

 

Todos não têem a fazer o mesmo emprego de suas faculdades, porque são 
differentes as necessidades e os deveres; isso so mostra que a educação 
deve cultival-as e exercel-as sob formas e em graus diversos, mas não 
despresar alguma. 
O brilho e a extensão do desenvolvimento intellectual, exigido so em certas 
carreiras não excluem a sollidez e a firmeza que deve caracterizar a 
educação popular tanto como a educação mais alta. (1871, p. 5). 
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Mattos (2004, p. 288), ao comentar sobre a formação do povo na província 

fluminense em meados do século XIX, diz que o princípio da hierarquia também era 

um traço aparente no corpo legal sobre a instrução pública. Ao demonstrar a 

estrutura das escolas fluminenses, pensada por Aureliano de Sousa Coutinho, relata 

que esta forjava cidadãos e mantinha a distinção entre as classes, entre os que, no 

fundamental, deveriam ser súditos e os demais que deveriam tornar-se, em sentido 

estrito, cidadãos. A estrutura era composta por duas ordens primárias e uma 

secundária: as primeiras, escolas de instrução elementar, que estavam destinas à 

classe inferior propriamente dita, a dos operários e homens do campo, que deveria 

compreender noções que nenhum homem deve ignorar; as segundas, escolas de 

instrução de segundo grau, que ministravam conhecimentos mais desenvolvidos            

do que as escolas elementares e mais circunscritos do que as escola secundárias; 

e, por fim, as escolas secundárias, que objetivavam formar o homem ativo e 

inteligente que cultive a riqueza do país, devendo sair dela engenheiros civis e 

moços habilitados para o comércio, a indústria, a agricultura e ou outra atividade 

fabril. 

No relatório referente ao ano de 1854, o presidente da Província paranaense, 

em discurso à Assembleia Legislativa Provincial, já nas primeiras páginas sobre a 

instrução pública, advogava que o método a ser adotado nas escolas de primeiras 

letras deveria ser rápido e eficaz, com a “melhor economia de tempo e de trabalho”, 

já que, segundo ele, o filho do pobre deveria ter pressa em aprender “[...] para ajudar 

seo pae nos trabalhos, com que alimenta a família, e aprender com tempo huma 

profissão de que no futuro subsista” (VASCONCELLOS, 1854, p. 17). 

Anos mais tarde, no relatório de Burlamaque (1867, p. 25), ao justificar a 

necessidade de se implantar urgentemente a obrigatoriedade da instrução pública, 

minudencia vários argumentos e, dentre eles, o primeiro elencado era o de ordem 

econômica, em que demonstrava a importância da abrangência da instrução pública 

para além dos interesses de ordem moral, uma vez que o axioma econômico abriria 

válvulas para o desenvolvimento da riqueza geral. No mesmo relatório, o presidente 

provincial avalizava sua posição citando Edouard Laboulaye, que dizia: “Não se 

pode melhorar o obreiro, sem que elle melhore e multiplique suas obras; a 

sociedade ganha tudo o que ganha o indivíduo”. 

Em Relatório sobre os problemas da Instrução Pública na Província, 

encaminhado ao inspetor interino de instrução pública do Paraná, a professora 
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Emilia de Faria Erideson, de Castro, em 12 de janeiro de 1877, reitera a 

preocupação em educar o povo para o trabalho e inclui duas facetas novas ao 

discurso sobre a formação da mão de obra paranaense: a indústria e o comércio. 

 

O homem a quem faltou toda a instrucção, está condenado a só conhecer 
de crescida as invenções, as machinas, os novos processos industriais e a 
só conhecer por causalidade ou nunca, as praticas que seguem na 
agricultura, no commercio, em todos os ramos da industria as nações mais 
adiantadas; e nunca terá meio de abandonar a mais grosseira rotina; razão 
pela qual se dis que o progresso no trabalho manual marcha a par do 
progresso na ordem intelectual; e pela qual dizem os economistas que a 
instrucção e a educação são condições econômicas para o 
desenvolvimento da riqueza do paiz. (PARANÁ, AP nº 512, 1877, p. 136-
141). 

 

Esse relatório revela que, mesmo pessoas que não eram diretamente ligadas 

aos altos escalões do governo, como no caso uma professora, comungavam da 

crença de que a instrução era a mola propulsora da sociedade. Sobre isso, Beisiegel 

(1974, p. 55, citado por BOTO, 1999) expõe, em seu estudo sobre a educação de 

adultos, que já no período imperial a escola obrigatória estava associada à 

valorização do trabalho livre e ao progresso do país. Esperava-se que, com o 

aperfeiçoamento da instrução, o Brasil conseguisse superar o seu atraso cultural e 

pudesse alcançar a parte mais progressiva da humanidade. 

Retomando os argumentos empregados pelo presidente Burlamaque (1867, 

p. 25), este menciona ainda sobre os males a que está sujeita uma pessoa que não 

recebe instrução e quão grande é o perigo que essa pessoa representa para si e 

para toda a sociedade. Ao explicar o perigo iminente que a Província estava 

correndo, ao deixar de instruir a população mais carente, apresenta dados 

estatísticos, de que 70% dos acusados de crimes na Europa nunca receberam a 

menor instrução, e pronuncia que: 

 

Os males da ignorância, [...] nem ao menos são compensados pela 
simpleza dos costumes. Onde ella reina, reinam também o desrespeito as 
leis e a autoridade irreligiosidade no seu apogeu, o egoísmo selvagem, o 
orgulho protervo, e a preguiça, que conduz ao crime. (BURLAMAQUE, 
1867, p. 25). 

 

Por fim, arremata sua alocução dizendo que “[...] deve haver por tanto um 

empenho muito serio em levar ás mais infimas camadas sociaes, ao menos, as 

noções elementares, indispensáveis a vida.” (BURLAMAQUE, 1867, p. 25). 
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Utilizando a mesma fórmula estatística de Burlamaque, no ano de 1867, o 

presidente Fleury apresenta um estudo feito entre os indivíduos que foram julgados 

na Província paranaense no ano de 1864 e aponta a estimativa de que, dos 47 

homens e das 5 mulheres julgadas, 31 eram analfabetos - dados esses que serviam 

de embasamento para denunciar o estado de atraso em que o ensino se encontrava 

(1867, p. 15). 

O que transparece no discurso acima é que essa camada “desordeira” 

deveria rapidamente ser instruída, para ajudar a Província a chegar ao patamar das 

mais civilizadas nações – o que se traduzia em um povo higienizado, ordeiro e 

disciplinado que estivesse apto para o mundo do trabalho. Podem-se tomar como 

exemplo as afirmativas do presidente Carvalho (1870, p. 9), ao alegar que: “Nada há 

mais incontestável do que a influência da educação sobre a índole, sobre os hábitos 

dos povos, e conseguintemente sobre a sua felicidade material e moral [...]”. 

Essa retórica governamental, que evidencia a estreita ligação entre a 

instrução e o progresso do país e a civilização dos costumes, é realçada ainda por 

Mota (1856, p. 9), quando expõe que: 

 

A província, tendo a testa dos seus negócios um administrador, que procura 
provar a sua devoção pelo progresso moral e material da mesma, não ha de 
desmentil-a na marcha que ostenta, e se compenetrará que a instituições, 
que nos regem, se conservarão incompletas e com acção imperfeita, em 
quanto não se proporcionar o conveniente cultivo do espirito do homem que 
antecipe o progresso das industrias pelo conhecimento das teorias, e que 
faça caminhar pari-passu a educação do coração e do corpo em ordem e se 
obterem cidadãos affeiçoados e defensores do paiz, libre de prejuízos e 
hábitos anti-sociais, e capazes de domar suas paixões. 

 

As várias justificativas que surgem nos relatórios da época para o 

estabelecimento da obrigatoriedade da instrução pública paranaense, revelam, de 

certa maneira, como era pensada a infância e sua escolarização. O Paraná, num 

período em que poucos tinham acesso aos bancos escolares – minoria branca e 

livre –, era uma Província que necessitava, seguindo a marcha do país, chegar à 

civilidade (morigerando a população) e ao progresso (conformando a população ao 

mundo do trabalho). 

 Apesar de a narrativa governamental ensejar toda a preocupação com a 

criação de uma mão de obra para a Província, as ilações de Oliveira (2006, p. 191-

192), sobre o período, levam a refletir a respeito da retórica de civilização dos 

costumes e uma não necessária modernização do próprio espaço urbano, que era 
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bastante embrionário no Paraná. Ao analisar cartas de professores e relatórios de 

inspetores do período, o pesquisador aponta que o real estava longe do que era 

idealizado e proclamado, já que, muito além de conformar o mundo do trabalho, 

naqueles anos o papel que a escola cumpria era de morigerar os costumes da 

população paranaense. 

Giglio (2001, p. 19) assinala que a instrução pública, durante o século XIX, foi 

pensada como remédio para morigerar o povo que vivia embrutecido pelos sertões 

ou desmoralizado pelas cidades, tornando-os úteis a si e à sociedade.  De tal modo, 

os lugares sociais estavam estabelecidos: 

 

Aos criminosos, foram destinadas as casas de correção; aos leprosos, 
foram destinados os leprosários; aos loucos, foram destinados os hospícios; 
à infância e à mocidade, que não estavam expostas e nem eram 
criminosas, foram destinadas as escolas de primeiras letras. 

 

Gouvêa (2003), ao comentar sobre a escolarização da meninice em Minas 

Gerais e sua historiografia, traduz a percepção de que circulava no período uma 

certa ideologia de governo quanto à essa escolarização. O governo via as famílias 

abastadas como capazes de dar formação moral suficiente a suas proles, enquanto 

que as classes populares, devido à ausência de padrões civilizados, eram tidas 

como despreparadas para esse papel. Então restava à escola a atribuíção de 

moralizar a infância pobre. Assim, “[...] o controle do corpo e da expressão 

emocional eram tidos como responsabilidade da escola, de maneira a incutir nos 

alunos um comportamento civilizado.” (GOUVÊA, 2003, p. 213-214). 

No mesmo sentido, Faria Filho e Gonçalves (2004, p. 166-167) afirmam           

que, ao longo do processo de escolarização brasileira, o ensino obrigatório, calcado 

na supremacia do poder estatal sobre a família, objetivava instruir os filhos das 

famílias pobres, pois estas, diversamente das famílias ricas, não se preocupavam 

com a instrução da prole. De acordo com o discurso da elite dirigente, a instrução 

era o meio de retirar os filhos da miséria das sombras e construir o progresso da 

nação. 

Veiga (2010, p. 272-276) relata ainda que a instrução pública elementar no 

Império, como meio de controle da população, não tivera como alvo os filhos da elite 

branca, mas, sim, a população “desfavorecida”. Essa população, proveniente de 

famílias pobres e compostas por brancos, mestiços ou negros, era tratada 
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homogeneamente como grupo inferior, com base na representação que circulava na 

“boa sociedade”, de indivíduos não civilizados por terem hábitos culturais e ritmos de 

trabalho diferenciados, não afeitos a lógica do mundo industrial e não portadores de 

atitudes condizentes com as perquiridas por uma nação – civilidade e progresso. 

Assim, obrigatoriedade escolar fazia parte das práticas político-culturais de inclusão 

social dos desfavorecidos na sociedade brasileira civilizada. 

Com o mesmo entendimento, Pineau (2005, p. 314), ao estudar os processos 

de escolarização na modernidade, enfatiza que, quanto à escola obrigatória, foi 

instituída como um mecanismo de controle do social, pensada para as classes mais 

baixas, já que as classes altas instruíam seus filhos no recinto doméstico. 

Um registro da educação na Corte, trazido por Veiga ao mencionar Almeida 

(2010, p. 275), deixa manifesta a preferência por essa forma de ensino em 

detrimento ao ensino proposto pela administração pública: 

 

[...] as crianças das classes razoavelmente abastadas não vão a escola 
pública porque seus pais têm mais ou menos, o preconceito de cor ou 
porque temem, e com razão, pela moralidade de seus filhos, em contato 
com essa multidão de garotos cujos pais os enviam a escola apenas para 
se verem longe deles algumas horas. Deste modo, estas crianças 
aprendem melhor e mais depressa do que aqueles que freqüentam a escola 
pública. 

 

A instrução no âmbito doméstico, conforme salienta Vasconcelos (2004, p. 

268), afirmava um estatuto de diferenciação social, vista pelas elites da época como 

a modalidade mais adequada para o ensinamento de seus filhos, uma vez que os 

afastava dos males existentes na sociedade, como preconceitos, questões de 

saúde, exposição à heterogeneidade de hábitos e demais influências negativas que 

pudessem advir do âmbito externo. 

Os hábitos e as influências negativas, relatados em vários autores, podem   

ser rastreados na fala do inspetor interino de instrução pública do Ensino Obrigatório 

da Lapa, quando trata das circunstâncias do ensino obrigatório: “[...] essas escolas 

são em geral freqüentadas somente pelas crianças pobres, de pouca moralidade e 

cujos pais não tem meio de mandar ensinar em casa” (LIMA, 1884, AP nº 723, p. 

120). 

Esses argumentos aventados por diversos autores, bem como os próprios 

relatos da época, dão pistas de que, durante grande parte do século XIX, a escola 

foi pensada para conformar a população carente. 
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2.3 A obrigatoriedade escolar como estratégia de es colarização da infância 

pobre 

 

 Tomando a obrigatoriedade da instrução pública paranaense como parte das 

estratégias do projeto de escolarização da infância brasileira e percebendo os 

inúmeros obstáculos existentes na nascente Província, o presidente Vasconcellos 

(1854) atenta para o fato de que, para a mesma escolarização ser cumprida, 

primeiramente fazia-se necessário destinar orçamento específico para os meninos 

pobres, uma vez que a mera imposição legal não seria suficiente para que os pais 

enviassem seus filhos à escola: 

 

[...] se por um lado obrigardes, sob penas determinadas, os paes, tutores, 
curadores, ou protectores a mandarem para as escolas os meninos, que 
estiverem em seu poder e na edade e circumstâncias de aprenderem, 
deveis, por outro lado, prevenir a circumstância de indigencia, 
convenientemente provada, para em tal caso, fazer-se, mediante huma 
quota do orçamento, o mais simples e modesto fornecimento do que for 
essencial aos meninos pobres [...] (VASCONCELLOS, 1854, p, 17). 

  

 Essa fala remete a todas as preocupações higiênicas da época, pois, para 

que as cidades, centros de poder, fossem consideradas civilizadas, precisavam 

estar limpas e organizadas, e, para isso ocorrer, necessariamente, a indigência 

deveria ser prevenida. Se as crianças pobres não fossem à escola, então elas 

estariam sujeitas a todo o tipo de perversidade, como bem advoga o presidente 

provincial Mattos (1858, p. 29), era de fundamental importância o aperfeiçoamento 

moral e intelectual das mesmas, pois isso influenciava nas causas da perpetração 

dos crimes. 

 Veiga e Faria Filho (1999), ao comentar, no livro Infância no Sotão, sobre as 

preocupações de se instituir um saber médico-educador que pudesse conformar a 

infância, tornando-a higiênica48, contribuindo para com a organização da cidade, 

mesmo que em espaço-tempo diferenciado (Belo Horizonte – início da República), 

nos remete a uma preocupação que já era pauta de discussões desde o período 

imperial no Brasil e no Paraná. Assim, os autores relatam que, na percepção da elite 

cultural e material, a rua, cerne da vida urbana, se tornava perigosa, devido ao 

                                                           
48 Conforme Veiga e Faria Filho (1999, p. 34), “[...] o higienismo relacionou-se a um campo             
amplo de intervenção, vinculando-se à necessidade de mudança de hábitos relativos ao trato do 
corpo (de mulheres, homens, adultos de crianças) e dos espaços (cidade, moradia, escola, 
instituições)”. 
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comportamento dos que por ela transitavam e a utilizavam de forma inadequada: 

“Tudo o que irradia a modernidade urbana é pernicioso, quando não usufruído 

adequadamente, racionalmente” (VEIGA e FARIA FILHO, 1999, p. 23). Era preciso 

educar os incivilizados, estabelecer novas normas que possibilitassem a 

higienização da sociedade, prevenindo assim os crimes, as arruaças, as 

imoralidades, enfim, a desordem social. 

 A periculosidade social, prisma através do qual a “boa sociedade” percebeu 

as classes populares, a partir do século XIX, serviu de sustentáculo para diversas 

formas de intromissões na família. A escola deveria preservar a infância pobre de 

todo o ambiente de corrupção, livrá-la do contágio e dos efeitos nocivos da miséria, 

desclassificá-la, incutindo novos hábitos, melhorando os costumes, refinando a 

sociedade e fazendo desaparecer os crimes que atrás de si arrasta a mendicidade 

(VARELA e ALVAREZ-URIA, 1992, p. 87-88). 

 Era tão próxima a relação entre não escolarização e crimes que a palavra 

delinquente, com a aprovação da Lei de Obrigatoriedade francesa em 1882, 

reportava-se, naquele país, a todo aquele que escapasse da rede escolar, sendo 

definido como potencial causador da desordem social. Segundo Querrien (1994, p. 

42), o termo delinquente, em sua origem, servia para designar a criança que não 

assistia à escola e que não a frequentava com regularidade. 

Além de se preocupar com a sanidade das cidades, outra questão importante 

tratada na época era o governo higiênico e moral das famílias, que, segundo Giglio 

(2001, p. 370), era uma das estratégias estatais, com investimentos voltados à 

correção e à prevenção, principalmente direcionadas aos grupos identificados como 

portadores de comportamentos desviantes, que, no caso da vida privada, estaria 

vinculado às famílias: “Arredar os meninos da ociosidade e obriga-los à frequência 

das escolas significava também coagir os pais ao bom governo da família”. 

Seguindo estratégia análoga à narrada por Giglio (2001), aqui no Paraná, o 

presidente Mota (1856, p. 21) demonstrava o percurso seguido pelo “mundo do 

governo” para adentrar os lares e incutir no seio das famílias ideias civilizadores e 

moralizantes: 

 

Attento o atraso da civilisação pelos nossos campos e bosques, o fructo da 
escola influira ainda na classe adulta de seus habitantes, que nas relações 
de commercio e nos serões de familia, se irão apoderando de ideas 
civilizadoras e preceitos Moraes, trazidos pela infância comunicativa e 
anhellando ser compreendida no tecto paterno. 
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 A instrução por meio da escola pública era vista como um espaço privilegiado 

para criar um elo entre a família e o Estado, em que este último buscava produzir as 

crianças, as famílias e as cidades ideais. Em prol da civilidade, do progresso e da 

ordem, a obrigatoriedade escolar vai fazendo surgir uma nova dialética entre família-

estado. 

 Querrien (1994, p. 127), ao criticar a forte inserção do estado, com seu projeto 

centralizador da infância pobre, sobre a familiar, assevera que, 

 

Longe de ser aliada da escola, a família pobre é sua inimiga. A escola é 
uma máquina de guerra contra a família pobre, contra seu estatuto de 
anistia, contra sua não participação no trabalho “social”, e não sua delegada 
no que diz respeito às disciplinas intelectuais, ao trabalho educativo 
especializado como tenta nos fazer crer toda a literatura peagógica 
moderna. [...] a zona privilegiada de intervenção da escola em um primeiro 
momento é o corpo, seu desenvolvimento, sua limpeza49. (Tradução livre).  

 

 Outra estratégia discursiva em prol da obrigatoriedade escolar foi a 

desqualificação da família como ente capaz de educar. Segundo Varela e Alvarez-

Uria (1992, p. 83), para a instituição escolar se assentar enquanto lugar legítimo     

de transmissão de conhecimento e saberes, ela precisou enfrentar outras formas    

de socialização diferentes e relativamente autônomas com relação ao poder   

político. Esse processo de gradativa desvalorização, aqui no Paraná, guardadas    

as suas proporções, pode ser evidenciado na narrativa do inspetor geral                 

de instrução pública, Barros, em 1871, ao afirmar a incapacidade dos pais em 

educar seus filhos, bem como a necessidade de intervenção estatal por meio de um 

aparato jurídito que tornasse a instrução um objeto de demarcação e 

disciplinamento: 

 

A questão não é de simplesmente diffundir o ensino no seio das massas. 
Essa diffusão pressuppõe serias reformas no nosso systema de educação 
popular. O ensino primário nas condições actues não tem poder educativo 
algum. O destino da escola primaria é substituir para o maior numero o lar 
domestico. A educação que a familia não pode, não sabe, ou não quer dar 
ao menino, deve-lhe ser dada pela sociedade, sob pena de não cumprir elle 
as leis de seu proprio ser, e fazer germinar por esta falta as causas da 
decadência social. (1871, p. 5). 

                                                           
49 “Lejos de ser la alianda de la escuela, la familia pobre es su enemiga. La escuela es uma máquina 
de guerra contra la familia pobre, contra su estatuto de asistida, contra su no participacióon en el 
'trabajo social', y no su delegada en lo que respecta a las disciplinas intectuales, al trabajo 
especializado como intenta havernos creer toda la literatura pedagógica moderna. [...] la zona 
privilegiada de intervención de la escuela en um primer momeno es el cuerpo, sudesarrollo, su 
limpieza.” 
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Cunha (2007, p. 448-450) realça que a escola, ao longo da história, foi 

incorporando saberes científicos em oposição aos saberes domésticos tradicionais, 

tornando-se instância de poder, dispositivo normalizador do agrupamento familiar. 

Todavia, antes de a escola estar revestida dessa roupagem estatal, ela foi pensada 

como locus de apoio à família, tendo como função, em sua gênese, complementar 

os saberes transmitidos pela família e suprir a falta de tempo dos pais, que deveriam 

assumir outras ocupações relevantes na sociedade. 

Assim, a escola estatal, pensada sob a ótica de uma sociedade organicista 

pré-moderna, era instância de auxílio, agente subsidiário do poder familiar, em que a 

família, vista como celula mater da sociedade e como lugar de identificação entre o 

natural e o social, tinha poder hierárquico e conatural sobre o Estado, podendo optar 

nas questões educacionais (CURY, 2006, p. 675-676). 

De olhos atentos na trajetória da historiografia brasileira, em que a família foi 

apresentada como o locus de poder e em que a escola estatal aparece como uma 

extensão do lar, mantida pelo Estado, que deveria prestar auxílio quando solicitado, 

percebe-se que a estrutura educacional envereda por caminhos de forma a não 

seguir sua ordem natural, de forma a converter a família em ente desqualificado no 

tocante à educação de seus filhos e submisso às imposições estatais. Desse modo, 

a narrativa imperial construiu, nas mentes brasileiras, a concepção de que educação 

é sinônimo de frequência à rede institucionalizada de ensino e, portanto, assunto de 

competência estatal. 

Esse movimento de descredenciamento da família em relação à educação da 

infância, conforme infere Querrien (1994, p. 37), demandou muitos esforços por 

parte dos governantes no século XIX. Dentre esses esforços, a obrigatoriedade 

escolar aparecia, aqui ou na Europa, como o meio capaz de tornar a instituição 

escolar um lugar por excelência do governo da infância. E, nessa medida, a escola 

deixa de ser uma prolongação da família e passa a ser seu instrumento de 

produção. É a escola, por meio das crianças, quem dita aos adultos os 

comportamentos que devem ser adotados, como família e como pais de alunos 

(QUERRIEN, 1994, p. 127-128). 

Observa-se, assim, que a medida legal sugerida por Vasconcellos (1854), de 

destinar orçamento para a infância pobre, fazia parte do projeto nacional de adequar 

às classes carentes à ordem estabelecida. Da mesma forma, em 1856, o assunto 

reaparece no discurso governamental, quando o vice-presidente Rohan, ao analisar 
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as dificuldades de se cumprir a obrigatoriedade pela falta de escolas, pela pobreza 

da população e pelas grandes distâncias dessas em relação àquelas, arquiteta a 

possibilidade de criação de internatos para a infância pobre.50 

 

Outro meio não vejo, para remediar esse mal, senão a creação de 
internatos de tal modo, constituídos, que pudesse o menino, a par da 
instrucção que recebe, entregar-se a algum trabalho productivo, que 
salvasse, de alguma sorte, as despezas do estabelecimento, e tivesse ainda 
mais a vantagem de o dispor para qualquer ramo da indústria. (1856, p. 31-
32). 

 

A partir da fala do vice-presidente provincial, observa-se que não bastava 

somente disciplinar a infância e as famílias com hábitos “civilizados”, pois era preciso 

que essas pessoas recebessem uma instrução completa, que englobasse educação, 

instrução e formação para o trabalho. 

Destaca-se que, a educação e a instrução, eram vistas por muitos, como 

coisas distintas, pois, conforme o presidente Abranches (1874, p. 23-24), “o pai 

ensina a moral, forma o coração; o mestre esclarece a inteligência, dá a instrucção”. 

No mesmo sentido, Carvalho (1870, p. 9), afirma que a educação, função da família, 

objetivava desenvolver as faculdades morais do indivíduo e a instrução, função da 

escola, visava formar e enriquecer as faculdades intelectuais. Todavia, se a família 

não tivesse condições de educar e instruir seus filhos, caberia ao Estado provê-las.  

Essa obrigação estatal, segundo Mattos (2004, p. 278), foi construída no 

século XIX e objetivava na perpectiva do “mundo do governo” o monopólio de 

direção de ambos os campos de ação, pois, “O exercício de uma direção por meio 

dos estabelecimentos escolares, como um momento da construção do monopólio da 

responsabilidade pelo soberano, impunha que ao Governo do Estado deveria 

competir tanto a instrução quanto a educação”. 

Na trilha dos monopólios, pela perspectiva de Veiga (2005, p. 77), o dueto 

instruir e educar era pretendido pelo Estado por ser a primeira condição para civilizar 

a população brasileira. Valendo-se das palavras da autora: 

 

[...] a monopolização dos saberes elementares pelo Estado apresenta-se 
como condição de normatização social pela criação de uma rede de 

                                                           
50 Nesse momento, a palavra arquiteta foi utilizada como forma de demonstrar que essa intenção 
permaneceu somente no mundo das ideias, pois, logo após esta fala, o então vice-presidente relata à 
Assembleia Legislativa Provincial que isso era apenas uma ideia, e não um plano, que ele pretendia 
oferecer para análise. 
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racionalidades promovedora da coesão da sociedade, sendo a escola 
produzida como uma unidade de referência civilizatória. 

 

Nesse diapasão, sustenta Mattos (2004, p. 277) que, pela perspectiva do 

Estado, “instruir e educar era, em suma, uma das maneiras – quiçá a fundamental – 

de fixar os caracteres que permitiriam reconhecer os membros que compunham a 

sociedade civil, assim como os que eram estranhos” a ela. 

Dessa forma, quando se analisa a cadeia de argumentos que circulava no 

“mundo do governo” paranaense em relação à instrução pública, observa-se como 

era presente essa ideia de legitimação da escola para formar um cidadão para a 

nação: obediente, higiênico e trabalhador. Mesmo que isso, conforme já inferiu 

Oliveira (2006), ficasse mais no mundo das ideias, longe de ocorrer efetivamente na 

prática, pelo menos no início do terceiro quartel do século XIX, é de se destacar 

como os discursos se complementam e se afinam a toda uma lógica que rodeava 

vários espaços-tempos nacionais e internacionais em prol da legitimação da escola 

estatal. 

Para que essa legitimação ocorresse, fazia-se necessário superar vários 

obstáculos, tanto de ordem ideológica como de ordem material, obstáculos esses já 

comentados e que aparecem nas falas autorizadas da elite dirigente, sendo vistos 

como impeditivos para o cumprimento da obrigação legal de todas as crianças 

paranaenses frequentarem a escola. Wachowicz (1984, p. 19), em seu estudo sobre 

a Relação Professor – Estado no Paraná tradicional, avulta o entendimento de que, 

mesmo após o governo provincial ter proclamado a importância da instrução 

primária, o nível de consciência da população não contribuiu para que enviasse seus 

filhos à escola, quem dirá cumprir com a obrigatoriedade imposta por lei. 

Essa era uma questão da demanda dos costumes. A escola não se fazia 

necessária para o sertanejo, pois, para se trabalhar na terra, manejar as tropas e 

realizar os afazeres domésticos, os ensinamentos passados de uma geração para 

outra já se faziam suficientes. A impressão descrita por Saint-Hilaire (apud 

TRINDADE e ANDREAZZA, 2001, p. 41), sobre a visita realizada nas terras 

paranaenses, no início do Século XIX, reforça esse entendimento, uma vez que, 

segundo o botânico, as crianças paranaenses já nasciam no lombo do cavalo e 

desde cedo aprendiam a manejar os animais na região dos campos gerais. Esse 

envolvimento das crianças nas atividades do mundo adulto traz indícios do que era 

mais importante para essa parcela população naquele período. 
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Essa realidade ficou demonstrada também no relatório do inspetor geral da 

instrução pública do Paraná, Mota, em 1859, quando mencionava as dificuldades 

encontradas no âmbito escolar devido ao aspecto cultural dos pais: “[...] uma grande 

parte dos nossos lavradores que ainda não apalpam os effeitos da cultura do 

espirito, vão se quer aventurar á uma sorte que desconhece, por vantagens certas e 

immediatas, que calculam tirar do trabalho dos filhos”. 

Em relatório de 1854, o presidente da Província, Vasconcellos (1854, p. 17), 

menciona que a realidade socioeconômica dos habitantes da Província foi aspecto 

determinante do estado em que se encontrava a Instrução Pública: 

 

[...] conheceis perfeitamente a pouca inclinação e nenhuma diligencia de 
muitos d’entre elles á mandar as escolas, e nellas conservar seus filhos, ou 
seja porque quem não sabe a arte a não estima, ou porque podendo os 
meninos maiores de 6 annos ajudal-os já no – carijo – e outros misteres, á 
que os applicão, sentem privar-se de seu gratuito e valioso contingente de 
trabalho. 

 

Em reflexão sobre o assunto, Oliveira (1986, p. 36) traz à tona outra faceta 

relacionada ao aspecto econômico, que eram as dificuldades que a Província 

enfrentava para tentar instituir a obrigatoriedade escolar pelos parcos recursos 

destinados à educação, o que acarretava num número limitado de escolas, quase 

todas localizadas nas cidades e vilas da região de Curitiba e litorânea, bem como a 

falta de professores habilitados, de mobílias e de livros. Assim, além de a maioria 

das crianças serem provenientes de famílias carentes e terem, muitas vezes, que 

prover seu próprio sustento, ocasionando a baixa frequência escolar, não havia 

escolas públicas a uma légua de suas casas e que ensejassem o cumprimento da 

obrigação legal. Da mesma forma, Trindade e Andreazza (2001), ao pesquisarem 

sobre a cultura e a educação no Paraná provincial, justificam essa onipotência da 

Província em legitimar a escolarização compulsória, pelas distâncias existentes entre 

as cidades da Província e a população que, na sua maioria, residia na zona rural. 

Esse distanciamento geográfico contribuiu para com o afastamento das 

populações frente ao governo. Essa falta de contato da população que residia fora 

das cidades e povoações, com seus hábitos e tempos específicos, ocasionou, por 

parte do aparelho administrativo, a falta de compreensão desse novo dispositivo 

criado pelo governo – escola pública. O afastamento entre os dois mundos criou 

uma relação dicotômica − público e o privado, rural e o urbano −, e tornou-se um 



95 

fator impeditivo para a consecução dos fins almejados pelo governo. Como a 

obrigatoriedade escolar não conseguia chegar aos sertões da Província, a 

administração começa a pensar em outras formas de fazer com que essa população 

tenha acesso à instrução pública e à toda a carga de intencionalidade que ela 

carregava consigo. 

Pretendendo atingir essa população que estava fora do espaço de ação 

estatal, o governo provincial busca, por meio de uma nova racionalidade, criar asilos 

para as crianças pobres que não conseguissem acessar facilmente a escola pública. 

De acordo com Varela e Alvarez-Uria (1992, p. 88-89), na segunda metade do 

século XIX e em princípios do século XX, nos países que objetivavam a legitimação 

da escola nacional, uma série de medidas destinadas ao controle das classes 

populares começa a ser aplicada como complemento eficaz de transformação 

dessas classes “perigosas” e de suas cotidianas formas de existência. Entre essas 

formas, o asilo aparece como meio assaz de controle e disciplinamento dessa 

criança que vive na “promiscuidade”, no “desperdício” e na “desordem”. Essas 

crianças, principalmente as advindas das classes carentes e trabalhadores, eram 

vistas como capital potencial, que deveriam ser cuidadas, protegidas e educadas 

para se obter delas o máximo de benefícios e melhores futuros. Assim, as crianças 

advindas das camadas populares constituíam um alvo privilegiado dessas políticas 

de transformação do sujeito. 

O asilo como meio de educar a infância pobre, aqui no Paraná, é um tema 

que começa a aparecer insistentemente nos discursos de Mota (inspetor da 

instrução pública). Em vários documentos, como no ofício enviado ao presidente 

Provincial (04/08/1856), no relatório de instrução pública (31/12/1856), em discurso 

na Assembleia Legislativa Provincial (11/03/57), ele advogava a importância, a 

pertinência e a utilidade dessa instituição, utilizando como principal embasamento 

para a sua implementação a possibilidade de cumprimento do ensino obrigatório, 

algo que ainda não saíra do papel. 

Nessa medida, em 6 de agosto de 1856, em ofício enviado ao governo da 

Província e publicado no periódico Dezenove de Dezembro, o inspetor relata que 

havia vários outros problemas que a instrução pública paranaense vinha 

enfrentando, como a falta de regulamento para disciplinar a ordem das escolas de 

instrução primária e secundária, exames de professores e de alunos, reabilitação e 

remuneração do professorado, sistema de gradação nessa carreira e suas 
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penalidade, fornecimento de materiais e aquisição de bons livros, contudo a criação 

de asilos se fazia mais premente, pois sem eles o ensino obrigatório tornava-se 

irrealizável: 

 

Consiliei uma necessidade com outra, porque o ensino obrigatório é 
impraticável sem a creação de um internato, que se preste azilar a pobreza, 
e jamais será conseguido por uma simples imposição de lei que o institua, 
sem autorisação para o emprego dos meios tendentes a leval-o a effeito, 
porque se não podem exigir impossíveis, e é impossível que um homem 
pobre, que mal pode alimentar-se, mande á escola, a meia legua de 
distancia, um filho coberto de andrajos que não resistem ao rigores de uma 
estação hinvernosa. (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1856, p. 2). 

 

No mesmo documento, sugere ainda, como já fizera o presidente e o vice-

presidente provincial, em 1854 e 1856, respectivamente, a criação de um crédito 

para as despesas de tal estabelecimento, uma vez que esta é uma dívida sagrada e, 

sendo assim, além do governo, a municipalidade deveria auxiliar para, 

 

fornecer aos indigentes o ensino primário gratuito acompanhado dos 
preciosos soccorros para se manterem, e pois, terá ella bastante patriotismo 
[...] a concorrer para a regeneração da classe indigente, a que em tal 
hypothese está ligada a solução do problema da desseminação de luzes por 
toda a provincia. (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1856, p. 2). 

 

A estratégia utilizada por Mota, de sugerir que a instrução da indigência era 

uma “dívida” que tanto o governo quanto os munícipes deveriam pagar, fazia parte 

da lógica governamental de fazer circular a ideia de que a regeneração da classe 

indigente era fundamental para o progresso da província e da nação. A regeneração 

dessa classe, tida como “desherdada de inteligência”, por meio dos asilos, tornaria 

possível a higiene social, isto é, a melhora nas qualidades físicas ou mentais das 

futuras gerações. 

Em outro documento, apresentado pelo presidente provincial Carvalhaes à 

Assembleia Legislativa Provincial e publicado no periódico Dezenove de Dezembro, 

em 11 de fevereiro de 1857, é possível identificar a sintonia entre as narrativas 

oficiais no que diz respeito à criação de asilos, a sua importância para afastar os 

males sociais e formar um cidadão útil para a Nação: 

 

De todas as obrigações, srs., que nos impõe a lei moral, é sem duvida,  a 
mais santa a que regula os vossos deveres para com os nossos 
semelhantes, de cujo bem estar devemos cuidar com o mesmo affinco 
como se se tratasse do nosso. 
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Isto posto, a mesma caridade que nos leva á creação de hospitais, em que 
os necessitados achem remedio e alivio aos males do corpo, exige tambem 
o estabelecimento de asilos, em que a orfandade desvalida ache na 
educação, instrução e aprendizagem de officios uteis, infalível preservativo 
contra os males da alma. 
E’ por isso, srs., que acho ser agora a ocasião própria para ponderar-se a 
necessidade de creação de taes asilos, [...] ambos os sexos, recebam 
gratuitamente o ensino primario e o conhecimento de alguma arte ou officio 
que os torne, em vez de indivíduos perigosos e predispostos ao crime, 
cidadãos uteis a si e á sociedade. (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1857, p. 
3). 

 

De acordo com Veiga e Faria Filho (1999, p. 34), na segunda metade do 

século XIX, no Brasil, estabeleceu-se nas cidades o projeto de medicalização da 

sociedade, por meio da higiene pública. Nessa empreitada, os educadores, médicos, 

biólogos, psicólogos traçaram novas diretrizes para a educação e buscaram não só 

produzir novos hábitos e comportamentos nas populações, mas também controlar as 

atividades tidas como perigosas à vida social. Difundiu-se a percepção de que as 

disposições morais das pessoas eram condicionadas pelas circunstâncias              

físicas. Para a reordenação do social, a ciência médica por meio da naturalização da 

moral, formou e reformou fisicamente e moralmente o cidadão, civilizando-o e 

urbanizando-o. 

De tal modo, indivíduos civilizados e urbanizados, para esta sociedade, eram 

aqueles que apresentassem uma conduta ordeira, disciplinada e higiênica. É a partir 

desse discurso que começa a circular a ideia de necessidade da criação de asilos 

para crianças pobres na Província paranaense. Essa cadeia discursiva higienista 

que aparece nos periódicos, nas falas dos presidentes, dos professores, do inspetor, 

demonstra que havia uma articulação, ao menos aparente, de se medicalizar o 

social, isto é, medicalizar a população carente, modelando-a para transformá-la em 

futuro cidadão-trabalhador. Foucault (2006), ao tratar da circularidade do discurso de 

poder, oferece pistas de como essa ideia foi sendo introjetada na sociedade. 

Segundo o autor, para um discurso se tornar lei, como no caso a efetivação da 

obrigatoriedade escolar por meio dos asilos, era necessário que esse discurso 

circulasse nas diversas instâncias de poder, fosse disseminado. A noção de 

circularidade só funciona se houver uma dinâmica de relações de poder, não como 

uma dominação, mas como uma cadeia de ideias que passam pelo indivíduo. 

Tal circularidade aparece na fala de Mota, quando advoga que a criação de 

asilos era fundamental para a Província paranaense, pois, aos moldes da Holanda, 

da França e da Alemanha, países onde essas instituições haviam rendidos bons 
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frutos, aqui poderia proporcionar uma educação nacional e cultivar o talento 

pedagógico, tornando exequível a lei de 1854 que criou o ensino obrigatório, 

legitimando a escola pública, bem como proporcionaria ainda indivíduos produtivos, 

que pudessem contribuir para o progresso da Província. Assim, a ideia de asilo 

encontrava-se assentada nos mesmos eixos da obrigatoriedade escolar, pensada 

pelos governantes já nos primeiros discursos: educação e trabalho – para civilizar os 

costumes e modernizar o país. 

De acordo com sua narrativa, “os meninos cujo aproveitamento os        

habilitasse para o magistério, serião nelle empregados depois de uma educação 

pedagógica”; outros que tivessem vocação, “darem lições de composição                 

de typographica, constractando-se com o proprietário da typographia, que aqui 

temos, para assalarial-os quando estivessem instruídos nessa arte, mais meninos 

poderiam trabalhar em tipografias”; por fim, os que “[...] nem progresso,                

nem vocação mostrassem para essa profissão, sahião versados em uma arte, que 

poder-lhes-hia assegurar subsistência honesta” (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 

1856, p. 2). 

Ao analisar o acima exposto, podemos fazer aproximações mais uma               

vez ao pensamento de Foucault, quando, em seu livro A Verdade e as Formas 

Jurídicas (1996), aborda sobre uma série de instituições pedagógicas,                 

médicas, penais ou industriais, que, no decorrer do século XIX, tornaram-se 

aparelhos gerais de sequestro, com a finalidade de inclusão e de normalização              

de indivíduos.51 De tal modo o asilo é, como uma instituição pedagógica, na               

visão foucaultiana, um local de “sequestro”, que fixa os indivíduos a um               

aparelho de transmissão do saber e, por meio desse aparelho,                    

normaliza-os, disciplinariza-os, torna-os úteis para a sociedade (FOUCAULT, 1996, 

p. 114-115). 

Se a criança pobre, indigente ou órfão aparece como um mal em potencial 

para sociedade, na medida em que carrega consigo costumes e hábitos não 

condizentes com essa nova sociedade paranaense que está se formando, torna-se 

necessário retirá-la compulsoriamente do espaço familiar ou social mais amplo, 

cheio de vícios e ociosidades, internando-a em um local sadio, que, além de lhe dar 
                                                           
51 Observa-se que, diferentemente do que ocorria no século XVIII, em que a reclusão objetivava 
excluir os indivíduos “marginais” do círculo social, no século XIX, o aparelho de exclusão tem por 
função ligar o  indivíduo aos aparelhos de produção, formação, reformação ou correção de produtores 
(FOUCAULT, 1996, p. 114). 



99 

o desenvolvimento físico e moral, possa dar meios para adquirir o desenvolvimento 

material, ou seja, transformá-la em um futuro cidadão-trabalhador.52 

A ênfase dada à contribuição dessas crianças para a modernização da 

Província após saírem do asilo também reforça o que Foucault (1996, p. 119) 

chamou de controle do corpo, em que o corpo adquire, nas diversas instituições de 

sequestro, a partir do século XIX, uma significação diferente, não é mais o que deve 

ser suplicado, penalizado, mas o que deve ser “[...] formado, reformado, corrigido, o 

que deve adquirir aptidões, receber certo número de qualidades, qualificar-se como 

corpo, qualificar-se como corpo capaz de trabalhar.” Nesse diapasão, a 

disciplinarização do corpo tem uma vantagem social e política sobre o suplício, 

porque este enfraquece ou destrói os recursos vitais, enquanto que aquele torna os 

corpos produtivos. Da mesma forma, o asilo, como instituição de sequestro, tinha a 

mesma lógica, ocupar o tempo das crianças que estavam ociosas, para torná-las 

força de trabalho. 

Todavia, essa força de trabalho não poderia ser destinada a qualquer 

trabalho, pois uma das justificativas apresentadas por Mota em seu relatório na 

inspetoria de instrução pública ao vice-presidente da Província do Paraná, 

Carvalhaes, em 31 de dezembro de 1856, era a de que, com a criação de asilos 

mistos, se solucionaria um dos principais entraves para efetivação da 

obrigatoriedade escolar na província − o trabalho infantil junto à indústria ervateira.  

De acordo com o inspetor: 

 

[...] difficuldades a vencer, d’aquelles labradores e fabricantes de herva 
mate, que nos seus trabalhos ruraes, colheita e fabrico da herva se fazem 
acompanhar de toda a familia e tirão partido do serviço das próprias 
crianças de seis annos para cima. (1856, p. 11). 

 

A fala do inspetor, ao reclamar do trabalho infantil, pode aparentar uma 

contradição, pois, se a erva-mate era o principal produto agrícola da Província, por 

que de não incentivar que essas crianças, como seus pais, continuassem a transitar 

pelos sertões colhendo e fabricando o produto? Por outro lado, essa fala pode 

indicar, talvez, que, pelo menos na ordem discursiva, seguindo a marcha do Império 

                                                           
52 Rizzini e Rizzini (2004, p. 13), ao estudarem a história da institucionalização de crianças e 
adolescentes no Brasil, fazem uma interessante constatação, a de que as crianças nascidas em 
situação de pobreza e/ou em família com dificuldade de criarem seus filhos tinham um destino quase 
certo quando buscavam apoio do Estado: o de serem encaminhadas para instituições como se 
fossem órfãs ou abandonadas. 
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pelo progresso e pela civilização, o inspetor se preocupava mais com a transmissão 

de saberes que possibilitassem disciplinar comportamentos, moldar condutas e forjar 

necessidades e ideais. Destaca-se ainda que existia um preconceito na época em 

relação aos conhecimentos e às culturas populares, tidos como sinônimo de atraso, 

bem como existia uma forte crença de que a escola, com suas formas de 

socialização e aprendizagem, poderia produzir um indivíduo útil, preparado para o 

trabalho. Assim, de acordo com Varela e Álvarez-Uría (1992, p. 87), se na Idade 

Média o trabalho era necessário como uma forma de aprendizagem, em que o 

aprendiz se afeiçoava ao mestre por um laço pessoal, na modernidade a 

aprendizagem é necessária para a realização do trabalho, todavia quem educa não 

é o mestre, mas uma instituição – a escola, que serviria, nessa medida, para 

preservar a infância pobre do ambiente de corrupção, livrá-la do contágio e dos efeitos 

nocivos da miséria. 

Nota-se que alguns resquícios desse pensamento, que circulava em diversos 

países, aparecem quando Mota (1856, p. 11-12) propõe a aplicação de um sistema 

de asilos para o dia, em que a criança entraria de manhã e sairia à tarde. Entre as 

vantagens desse sistema, a principal diz respeito a essas crianças filhas de 

ervateiros: “[...] em quanto os trabalhadores vão para o seu serviço de campo ou das 

mattas, ficão os filhos em asylos seguro sem estarem expostos a mil accidentes”. 

Ressalta, ainda, que não menos importante do que proporcionar uma conveniente 

instrução elementar, era preciso que fosse “debaixo de vigilante inspecção que 

combateria nas crianças os máos habitos de palavras e acções”. De tal modo, a 

inspeção também começa a aparecer no discurso governamental, como um suporte 

para que estas crianças fossem atentamente vigiadas e disciplinarizadas. 

Pretendendo implantar esse mecanismo de “sequestro” da infância capaz de 

disciplinarizar e reformar hábitos e comportamentos vistos como inconvenientes à 

ordem instituída, Mota, em análise à legislação existente (Lei paulista nº 34, de 16 

de março de 1846 e a Lei paranaense nº 17, de 14 de setembro de 1854), atenta, 

novamente, que se fazia indispensável à criação de asilos para tornar eficaz a 

execução da obrigatoriedade do ensino. 

 

Se é indispensavel que se dê uma educação nacional ao povo, o ensino 
obrigatorio é uma condição essencial para que ella se verifique, porque, em 
geral, para a classe pobre do povo, a necessidade de se alimentar é a unica 
lei, a de se instruir pouco se faz sentir, e o artista, o cultivador, &c. [sic], que 
não tira proveito senão do seu trabalho manual, não considera na cultura do 
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espírito e do coração. Convem [...] a creação de um asylo mixto n’esta 
capital, aonde se preparassem jovens, indigentes. (1856, p. 10). 

 

 Após três anos de uma exaustiva cadeia argumentativa, a Assembleia 

Legislativa Provincial promulgou, em 2 de março de 1857, a Lei Provincial nº 21, a 

qual disciplinou que “[...] o governo, para execução da lei que creou o ensino 

obrigatorio, fica autorizado a crear, para ambos os sexos, asylos de indigentes ou 

mixtos; aos primeiros do sexo masculino poderão adiccionar o ensino de ofíccios 

mecanicos” (PARANÁ, AP nº 34, 1856, p. 305). 

 Um mês após a promulgação da lei que autorizava a criação de asilo, surge o 

Regulamento de ordem geral para as escolas de instrução primária, de 8 de abril de 

1857, que complementa a lei prescrevendo que: “Em quanto não se estabelecerem 

casas de asylo para indigentes o ensino na Provincia só serão obrigatorio dentro de 

hum circulo de hum cuarto de légua” (PARANÁ, AP nº 34, 1856, p. 308). 

 A criação dessa nova norma, um mês após a anterior, demonstra que, apesar 

de a elite dirigente provincial dar ensejo da importância de casas de asilos para 

crianças pobres, sabia quão difícil seria a sua implementação. Assim, como forma de 

recuo, minimiza o espaço de abrangência do ensino obrigatório, ao invés de uma 

légua, como estava previsto na lei de 1854, estabelece a obrigatoriedade na 

circunscrição de um quarto de légua, indicativo de que a Província não vinha 

conseguindo cumprir com os objetivos traçados em sua emancipação política. 

 Essa dificuldade de criação de casas asilos devido à falta de recursos 

financeiros permanece dois anos após a promulgação da lei que regulamentou a 

construção de asilos para indigentes, quando, em relatório, o inspetor geral de 

Instrução, em 31 de dezembro de 1858, diz que 

 

É um constrangimento todo salutar aquelle que se emprega para que se 
façam instruir os renovos, e que por maior resistência que encontre acaba 
pelo reconhecimento do beneficio. Mas a effectividade deste preceito, é 
correlata com a multiplicidade de escolas e de asylos, único meio para com 
bom direito fazer tal exigência. Ao considerar esta questão, apparecem as 
difficuldades financeiras da província, que nullificam a salutar disposição do 
ensino obrigatório, illusoria, quando não completada com a instituição de 
asylos. (MOTA, 1859, p. 8). 

 

No mesmo relatório, notando o inspetor que as dificuldades financeiras da 

província repercutiam no não cumprimento da obrigatoriedade, sugere que seja 

criada uma sociedade denominada Amante do Bem Público, que teria por fim “[...] 
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espalhar pelo povo a instrucção publica e proporcionar ás classes laboriosas e 

menos afortunadas, conhecimentos próprios e usuaes, devendo para isso crear 

casas de asylos com ensino interno” (MOTA, 1859, p. 8-9). Pondera, ainda, que “[...] 

a acção publica é insufficiente para a desejável consecução da educação do povo, e 

depois para alargar o âmbito e leval-a ás ultimas camadas em cumprimento da 

promessa constitucional.” Deste modo, “[...] para solver a questão de instruir á 

pobres e até eles estender a obrigação de procurar o ensino, é preciso pôr em 

accção a charydade” (1859, p. 9). 

Essa sociedade, no entender do inspetor, além de possibilitar recursos 

financeiros para manter em parte os asilos, seria um meio de fazer com que a família 

tomasse interesse na disseminação do ensino popular. Dessa forma, família e 

governo estariam imbuídos do sentimento de caridade, e lutariam conjuntamente 

para a “[...] propagação das luzes, e do alcance moral e conservar nos costumes 

esta sorte de imposto voluntario” (MOTA, 1859, p. 9). 

É interessante destacar ainda que, no final do relatório, o inspetor propôs a 

criação de uma rubrica orçamentária para os asilos, em que o governo empregaria, 

para esse fim, cinco mil e novecentos réis (5,900$000), além de treze mil, seiscentos 

de cinquenta e seis mil réis (13,656$000) investidos na instrução pública. Em análise 

à Lei nº 64, de 30 de março 1860, que estabelece o orçamento para a instrução 

pública, observa-se que a rubrica para asilos não aparece, bem como não há relatos 

da criação da sociedade almejada por Mota. 

Por fim, no relatório de Mota ele destaca, novamente, a importância da 

criação de asilos para a implementação do ensino obrigatório, e expõe que “[...] não 

basta decretar nas leis, cumpre também encarnar na pratica” (MOTA, 1859, p. 9). 

Todavia, os esforços do então inspetor, que desde 1856 pregava constantemente a 

necessidade de criação de asilos devido aos obstáculos que o espaço e as 

distâncias antepõem à generalização do ensino, bem como à dificuldade de fazer 

com que os pais se compadeçam da necessidade de enviar seus filhos à escola, 

não se transformaram em realidade, pois nada mais apareceu nos relatórios sobre 

os asilos, e a lei que os decretou permaneceu somente no papel, demonstrando 

que, apesar de haver toda uma argumentação que justificasse a criação dos asilos 

para legitimar a obrigatoriedade, o mesmo desiderato não ocorreu. 

Em 1867, o presidente Burlamaque retoma a temática ao relatar que as 

dificuldades com a instrução são insuperáveis e aponta, como uma das condições 
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para que a instrução possa vir a acontecer, que ocorra a criação de asilos           

para a infância, evidenciando que, até aquele momento, nada se concretizara (1867, 

p. 30). 

 Vinte e dois anos após a lei que autorizou a criação dos asilos para auxiliar a 

execução da obrigatoriedade escolar, essas instituições ainda permaneciam letra 

morta, conforme relata o inspetor geral de instrução pública Guimarães, em 2 de 

outubro de 1880: 

 

Medida sabedora é ainda a obrigatoriedade do ensino decretado já em lei, 
mas sem realidade pratica, pelas difficuldades de sua execução, e pela falta 
de asylos aos indigentes, cuja instituição é complemento deste salutar 
constrangimento. (PARANÁ, AP nº 594, 1880, p. 227-236). 

 

 O silêncio das fontes durante grande período de tempo, antes de desmerecer 

o grau de importância dos asilos para menores carentes, demonstra os intentos de 

um determinado período e podem dar pistas sobre a mudança de estratégia adotada 

pela elite dirigente, que, ao encontrar dificuldades financeiras em implantar essa 

medida, buscou outros meios para tentar legitimar a instituição escolar na Província 

paranaense. 

Observa-se ainda que o mesmo discurso ao definir os sujeitos governáveis, 

aos quais a lei deveria incidir, auxiliando-os e afastando-os de todos os perigos e 

adversidades que a indigência poderia trazer, exclui certa parcela dessa população, 

que, por já serem portadores de certos “perigos”, não se enquadravam nos ideais de 

progresso e trabalho almejados pela Província. 

 

 

2.4 Loucos, Enfermos, Desajustados e Escravos: uma população à margem da 

instrução pública  

 

A cadeia discursiva em prol da escolarização da infância, recorrentemente, 

buscou transparecer quão importante era para a Província que todas as crianças 

frequentassem os bancos escolares, tendo assim, acesso às primeiras letras. 

Todavia, a obrigatoriedade escolar revelou-se relativa, uma vez que ficavam 

excluídas da matrícula e desobrigadas de frequentar a escola, de acordo com o 

artigo 39 do Regulamento de Instrução Pública do Paraná, de 8 de abril de 1857, as 
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crianças que sofriam moléstias contagiosas e mentais, as não vacinadas, as 

escravas, as menores de 5 e maiores de 15 anos e as que tivessem sido 

competentemente expulsas de outra escola. 

Em questionamento sobre o porquê desse critério de exclusão se tornar 

explícito na legislação, aventa-se que a eliminação de certos indivíduos do processo 

educacional, no Paraná, foi reflexo, em certa medida, das políticas da Corte, que 

havia promulgado a Reforma de Couto Ferraz, pelo Decreto nº 1.331/1854, 

estabelecendo, em seu artigo 69, que não seriam admitidas nas escolas públicas 

crianças escravas, crianças que padeciam de moléstias contagiosas ou que não 

tivessem sido vacinadas. 

Muito além de a legislação educacional representar a posição do governo 

sobre a educação, representava toda uma cultura que circulava nos países ditos 

civilizados e era almejada pela elite brasileira. Conforme Veiga (2010, p. 268), a 

despeito de o Brasil não ter um processo de construção histórica tão demarcada 

como o contexto europeu, quando se fala em civilização, esse termo foi incorporado 

pelas elites brasileiras como forma de produção de sua autoimagem e não de toda a 

nação. Por vezes isso punha em dúvida as condições do restante da população de 

vir a ser civilizada. 

Infere-se que essa dúvida poderia se dever à existência de uma fatia dessa 

população, que, devido a determinadas características psíquicas, morais e físicas, 

não fazia parte do projeto de civilização propagado pelas elites, sendo vista como 

portadora de perigos para a sociedade. Na verdade, por não se enquadrarem no 

estereótipo de trabalho e disciplina proposto pelo Império, esses indivíduos eram 

tidos como desviantes da ordem estabelecida, uma vez que escapavam da 

normatividade social. 

Quanto a essa normatividade social, ela foi sendo estabelecida,                           

de acordo com Foucault (2001, p. 204-205), no livro Os Anormais, desde o século 

XVIII, por meio da relação entre o aparelho judiciário e a psiquiatria e se                  

tornou regra de conduta e de regularidade funcional, ou seja, a norma que                     

se opõe à irregularidade, à indisciplina, à desordem, à indocilidade e a norma               

que se opõe ao patológico e ao mórbido. Estava em formação um novo                    

saber. Desse modo, a partir da sua institucionalização intimamente relacionada               

a um poder normativo e mediante um sistema de disciplina-normatização 

direcionado para os indivíduos, esse saber produz, fixa e confere                           
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lugares na sociedade. Daí é que surge a polaridade entre normalidade e 

anormalidade. 

Bueno (2001, p. 167), em seu trabalho intitulado A Produção Social da 

Identidade Anormal, aborda que a diferença entre normalidade e anormalidade 

social foi sendo historicamente edificada, constituindo-se pela relação de exigência 

do meio – características orgânicas, ou seja, se um indivíduo, devido a alguma de 

suas características, não conseguir executar determinada forma de produtividade 

intelectual ou física exigida pelo meio social em que vive, é considerado como fora 

do padrão desejado, não normativo. De tal modo, o conceito de 

normalidade/anormalidade surge quando determinada formação social cria 

requisitos e expectativas que exigem um tipo de atuação específica, e a capacidade 

ou não de executar tal atuação é que vai configurar quem é normal ou anormal. 

Ao explanar sobre a medicalização das instituições no Brasil, Machado et al. 

(1978, p. 280-281), usando como pano de fundo o pensamento foucaultiano, relatam 

que, a partir do século XIX, o discurso médico tinha como objetivo exercer um poder 

de normalização, no qual os indivíduos que, por algum motivo, escapassem da 

normalidade, eram estudados, catalogados, analisados para serem recuperados. 

Nesse cenário, a medicina aparece como ferramenta de controle social, definindo 

quais características e ações humanas estavam à margem do padrão de 

normalidade estabelecidos por suas próprias regras, isto é, quem escapa dessa 

normatividade social é tido como diferente, anormal, doente.53 Desse modo, o 

objetivo final da medicina social é, de maneiras diversas, “formar ou reformar física e 

moralmente o cidadão”, por meio de técnicas de intervenção que visam corrigir “os 

excessos que os homens cometem”, e “estabelecer um estado de equilíbrio entre os 

aspectos físicos e morais”. 

Assim, enredado na cadeia discursiva da medicina social, o indivíduo torna-se 

produto de relação eminentemente normalizadora, que o produz e o inscreve de 

acordo com os objetivos que orbitavam em determinada sociedade. O ato de 

produção desse indivíduo ocorre por meio de diferentes tecnologias e dispositivos: a 

escola, a família, o hospício, a prisão. Cada uma dessas instituições possuem 

funções específicas, sendo o processo de normatização utilizado para que os 

                                                           
53 De acordo com Foucault (2001), foi por meio da estatística, um saber de Estado criado pela 
necessidade de conhecer, classificar e distribuir os indivíduos, que se conseguiu a média dos 
atributos humanos que estavam dentro da norma de uma determinada sociedade. 
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indivíduos sejam classificados e destinados a locais adequados (MACHADO et al., 

1978, p. 278-280). 

De acordo com Foucault, o sistema de disciplina para a normalização teve 

início na Europa do século XVIII, quando se implantou um aparelho de Estado com 

vistas a governar coisas e pessoas, com seus prolongamentos e seus apoios em 

diversas instituições. Essa arte de governar volta-se para a população, alterando a 

sua forma de intervenção, isto é, a partir do contraponto entre as tecnologias de 

poder utilizadas para controlar os indivíduos leprosos durante a Idade Média e os 

pestíferos no século XVIII, Foucault demonstra diferenças sutis que fez com que 

esse segundo modelo tivesse maior eficácia sobre o controle dos corpos. De tal 

modo, o governo, ao invés de empregar uma tecnologia de poder negativo que 

expulsa, reprime, bane e marginaliza, lança mão de uma tecnologia de poder 

positivo que produz, inclui, fabrica e observa. A substituição do modelo da lepra pelo 

da peste correspondeu a um poder político que fez uso de ferramentas de controle 

social direcionadas ao conhecimento, à normatização e ao disciplinamento de sua 

população, assegurando a formação, o investimento, a acumulação e o crescimento 

do saber (FOUCAULT, 2001, p. 54-61). 

Seguindo a ótica do processo de normatização, sob a perspectiva 

foucaultiana, a escola é tida como maquinaria capaz de disciplinar os corpos em 

ação, ou seja, os corpos que frequentassem instituições disciplinares (como 

colégios, quartéis, fábricas...), deveriam, com base em regras preestabelecidas, ser 

disciplinados. Deste modo, a disciplinarização dos corpos passou a ser a 

disciplinarização de conhecimentos, em que corpos e mentes seriam produzidos, 

adestrados, normatizados. Entretanto, os indivíduos que, por algum motivo, não se 

adequassem a essa normatização, isto é, que não tivessem condições físicas ou 

mentais para incorporar/apropriar essa operação normalizadora, deveriam ser 

encaminhados às instituições específicas (como hospitais, hospícios, asilos...), ou 

permanecer reclusos no âmbito doméstico. Qualquer forma de deformação era vista 

como contagiosa, anormal, repugnante e os que não se enquadrassem na 

percepção de homem civilizado deveriam ser afastados da sociedade (FOUCAULT, 

2001). 

No entender de Giglio, esses locais afastados da sociedade nada mais eram 

do que instituições de rapto, instituições de que o Estado se valeu para tirar certos 

indivíduos da visibilidade social: 
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Úlceras do corpo social, as doenças do corpo, da alma e da moralidade 
encontrarão instituições de rapto destinadas a regulamentar o destino e a 
vida da população, especialmente daquela considerada, substituindo a 
filantropia e a caridade naquilo que pertence à ordem de controle 
estratégico por parte do Estado, a fim de preservar a ordem, preservar a 
vida do próprio corpo social. (GIGLIO, 2001, p. 194). 

 

Nesse cenário, as crianças indóceis, incapacitadas, deficientes,               

doentes e débeis, eram submetidas a uma nova forma de técnica terapêutica               

de tratamento – o internamento. Assim, o controle dos corpos das crianças             

que não se enquadravam no padrão de normalidade da época era exercido            

por meio de locais próprios, espaços fechados, capazes de controlar e             

disciplinar as reações inconvenientes e inesperadas, tornando-as obedientes           

e úteis. Essas ferramentas de controle social, na visão foucaultiana,             

objetivavam um poder disciplinar que normaliza o indivíduo social, política e 

tecnicamente. 

Dentre as várias estratégias (escola, hospitais, sanatórios, prisões...)             

que se alinhavam para a fabricação de sujeitos normalizados, conforme               

explanam Foucault (2001) e Machado et al. (1978), observa-se que, pelo              

menos no Paraná, há um silêncio em relação ao local onde as crianças              

“anormais” deveriam ser normalizadas. A única certeza que se pode                  

constatar a partir da análise da legislação educacional é que na escola não          

era. 

Como bem lembram Machado et al. (1978), com a medicalização das 

instituições era recorrente a ideia de que as pessoas portadores de moléstias físicas 

e mentais fossem tiradas da sociedade, como forma de promover a salubridade das 

cidades e a saúde da população. O esquadrinhamento em locais específicos, que 

não a escola, fazia parte de uma política de intervenção terapêutica que objetivava 

tratar e curar os doentes, mas, acima de tudo, manter a ordem e a salubridade na 

sociedade.54 

Em sentido semelhante, Foucault (1993, p. 55) explana que o esquema 

político-médico que foi estabelecido a partir século XVIII deu origem à medicina 

urbana, que consistia em 

                                                           
54 De acordo com Bueno (2001, p. 164), a doença tem sido encarada de diferentes maneiras, sendo 
que em determinadas épocas e em determinadas sociedades ela foi vista como possessão; em 
outros momentos e espaços sociais foi encarada como desequilíbrio da totalidade do homem; em 
outros, ainda, como reação do organismo em busca de cura; ou, ainda, mais modernamente, como 
um desvio quantitativo do funcionamento regular do ser humano. 
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distribuir os indivíduos uns ao lado dos outros, isolá-los, individualizá-los, 
vigiá-los um a um, constatar o estado de saúde de cada um, ver se está 
vivo ou morto e fixar, assim, a sociedade em um espaço esquadrinhado, 
dividido, inspecionado, percorrido por um olhar permanente e controlado por 
um registro, tanto quanto possível completo, de todos os fenômenos. 

 

Nesse esquadrinhamento, em que os indivíduos são classificados e postos 

em locais específicos, a partir da percepção foucaultiana, as crianças portadoras de 

moléstias físicas, por exemplo, deveriam ser destinadas aos hospitais e, na mesma 

medida, as crianças portadoras de moléstias mentais seriam encaminhadas aos 

hospícios − instituições vistas como apropriadas para regenerá-las e reordená-las. 

Giglio (2001, p. 158), ao tratar dos “loucos”, em estudo realizado sobre os 

órfãos da província paulista entre 1836 e 1876, expõe que locais específicos, como 

casas de misericórdia e hospícios, buscavam retirar os alienados do espaço de 

convívio da população, como medida de proteção da sociedade: 

 

[...] o seqüestro dos alienados mostra-se como uma saída humanitária, ao 
mesmo tempo em que protege a sociedade dos distúrbios causados pela 
desrazão de uns poucos. Mais que uma instituição para o curativo dos 
doentes, vimos que a segregação e a exclusão tornaram-se o alvo principal; 
de certo modo, trata-se de proteger a sociedade dos alienados e de 
desenvolver à sociedade a paz do convívio moralizado. 

 

Em contrapartida, no Paraná, a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba e a 

Santa Casa de Misericórdia de Paranaguá, conforme atestam os relatórios 

presidenciais, não tinham a função de aplicar pedagogias de correção e reabilitação 

aos doentes mentais, servindo exclusivamente para socorrer os portadores de 

moléstias contagiosas, como: febre amarela, febre tifoide, lepra, cólera, tuberculose, 

varíola, malária, sarampo, difteria, entre outras.55 

Machado et al. (1978, p. 423-428) evidenciam que a dificuldade em criar 

locais adequados para cuidar de doentes mentais não era acontecimento exclusivo 

da província paranaense. De acordo com seus estudos, desde 1830 os médicos 

argumentavam que a Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro não era local 

apropriado para o tratamento dos alienados, já que as condições higiênicas eram 

completamente inadequadas, não havia médicos especialistas, nem tratamento 

físico e moral condizente com a natureza de sua doença, nem repartição espacial 
                                                           
55 Em estudo específico sobre as principais endemias e epidemias de Curitiba, vide: REIS,           
Jayme Dormund. Das principais endemias e epidemias de Curityba. Tese apresentada à Cadeira de 
Hygiene da Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro em 1898. Rio de Janeiro: Typ. Ribeiro Macedo, 
1898. 
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dos doentes em espécie. Na verdade, as reivindicações em prol da organização de 

um espaço terapêutico específico para os loucos culminaram em 1841, com a 

criação do Hospício Dom Pedro II. 

No Paraná, a criação de uma instituição direcionada ao tratamento de 

doentes mentais somente ocorreu em 25 de março de 1903, com o Hospício Nossa 

Senhora da Luz. A falta de um espaço adequado para normalizar tanto adultos como 

crianças tidas como “alienados”, no período imperial, traz a proposição de que a 

casa tornou-se o local mais adequado, senão o único possível para medicalizar a 

loucura. 

Entre os “condenados” à casa, havia ainda outras pessoas, como é o caso 

das crianças expulsas competentemente da instituição escolar, que estavam 

proibidas de frequentar a escola pela legislação escolar paranaense. Os expulsos 

competentemente, sob um olhar foucaultiano, eram vistos como indivíduos 

indisciplinados, indóceis e insociáveis, que padeciam de uma parapatologia, isto é, 

habitavam entre o tênue limite entre a doença e o defeito moral. Segundo o autor, o 

comportamento, a atitude, o caráter dessas indisciplinas são moralmente defeitos, e, 

não chegam a ser patologicamente doenças (FOUCAULT, 2001, p. 24-25). 

Como esses indivíduos eram inassimiláveis ao sistema normalizador escolar, 

seus desvios e anomalias morais, por meio de atitudes e ações, poderiam contagiar 

as outras crianças, sendo então equiparados a doentes que deveriam ser afastados 

do convívio social. 

Destaca-se que, na época, os castigos corporais eram técnicas de 

normalização aplicadas na maioria das escolas das províncias brasileiras, visando 

reformar a desordem na maneira de agir, de querer, de sentir paixões, de tomar 

decisões, todavia, se esses meninos desajustados já haviam sido submetidos a 

aparatos disciplinares que não surtiram os efeitos desejados, a instituição escolar 

passou a se eximir da responsabilidade de reformá-los e regularizá-los, por absoluta 

falta de meios e competências. 

Nessa gestão administrativa dos corpos e da vida da população, em que 

qualquer anormalidade poderia dissipar doenças do corpo, da mente e da moral 

para o resto da população, os não vacinados também apareciam como excluídos do 

direito de estudar. 

De acordo com Foucault (1993), a partir do século XVIII, a população 

apareceu como o objetivo final do governo, de tal modo, para bem governar, utilizou-
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se de instrumentos que pudessem autorizar o governo a agir em busca de melhorar 

a sorte de sua população, assegurando uma maior duração de vida, saúde, riqueza, 

etc. Dentre os instrumentos que o governo se valeu para operar sobre a população 

está o controle da vacinação, medida preventiva que, ao visar à saúde da 

população, influirá na prosperidade do Estado. 

Como bem destaca o autor, a base do governo nos moldes modernos é o 

governo de pessoas, que, por meio de técnicas de ingerência e atuação, tem a 

população como fim, mas também como objeto das ações políticas. Assim, as 

campanhas, 

 

através das quais se age diretamente sobre a população, e técnicas que 
vão agir indiretamente sobre ela e que permitirão aumentar, sem que as 
pessoas se dêem conta, a taxa de natalidade ou dirigir para uma 
determinada região ou para uma determinada atividade os fluxos de 
população, etc. A população aparece, portanto, mais como fim e 
instrumento do governo que como força do soberano; a população aparece 
como sujeito de necessidades, de aspirações, mas também como objeto 
nas mãos do governo; como consciente, frente ao governo, daquilo que ela 
quer e inconsciente em relação àquilo que se quer que ela faça. 
(FOUCAULT, 1993, p. 289). 

 

Ao expor sobre a vida da população e a vida do Estado paulista e os 

dispositivos governamentais para salvaguardá-las, Giglio (2001, p. 177) avulta que o 

ato de enfretamento das epidemias era assunto de primeira ordem para o Governo: 

“Os danos causados pelas epidemias implicavam não apenas na morte de pessoas 

de todas as classes, mas também na economia, tanto pelas forças que consumia 

como pelo controle de produtos e mercadorias que circulavam na Província”. 

Giglio (2001, p. 193) refere, ainda, que a vinculação do acesso às escolas 

apenas aos vacinados fazia-se necessário pelo fato de ser grande o preconceito da 

população em relação à vacina, que, em sua ignorância, julgava dispensável 

prevenir possíveis doenças e ainda a via como algo nocivo, capaz de provocar 

varíola. 

Seguindo os moldes dessa nova arte de governar, no Paraná, os olhares da 

província se voltaram também para a população, e, por meio do dispositivo − 

exclusão da escola das crianças não vacinadas −, objetivou-se coagir o povo a fazer 

uso da vacina. A preocupação por parte do governo em fazer com que a população 

utilizasse esse meio preventivo aparece no discurso do vice-presidente Rohan 

(1856, p. 21), quando explana que “Convem que a população desta provincia se 
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compenetre das vantagens de um preservativo, que a deve pôr a salvo de estragos 

semelhantes áquelles que sofreu, há annos, pelo contagio das bexigas”. 

Em análise à cadeia discursiva governamental que circulava o Brasil no 

período, observa-se que o governo lançou mão de meios indiretos para tentar afixar 

as crianças nos bancos escolares, e, na justa medida, utilizou isso para obrigá-las a 

se vacinarem e, desta forma, pode-se observar que a governamentalidade, nascida 

no século XVIII, foi se disseminando e apareceu cada vez mais em suas táticas e 

dispositivos de poder. 

Acompanhando ainda a lógica em prol exclusão de certos indivíduos do 

âmbito escolar público para defesa da sociedade, observa-se que uma das 

dimensões desse discurso se voltava especificamente para a população escrava.  O 

direito à instrução primária gratuita, assegurado a todos os cidadãos do Império, 

pelo artigo 179, inciso XXXII, do texto constitucional de 1824, não atingia os 

escravos, e o Paraná, em 1857, estabeleceu a proibição expressa à matrícula 

desses indivíduos na escola.  Essa exclusão demonstrava a percepção de que o 

escravo fazia parte de outra categoria, a do não cidadão, pois, segundo Mattos 

(2004), para a época, os escravos eram entendidos como coisa, propriedade, não 

portadores de direitos civis e, dessa forma, não poderiam expressar sua vontade. 

De acordo com os estudos de Machado et al. (1878, p. 354), sobre o 

pensamento médico que circulava no Brasil do Oitocentos em relação ao negro, a 

medicina social, ao buscar produzir, por meio da higienização, uma sociedade 

civilizada e ordenada, com “cidadãos perfeitos”, tematizou o escravo como 

empecilho fundamental à criação de uma sociedade sadia. Sendo o escravo um 

sujeito objetivamente excluído da cidadania, não poderia participar do projeto de 

normalização estatal. Nesse ponto se assinala uma incoerência, já que existia um 

projeto de uma nação civilizada, mas era patente a dificuldade de compatibilizar 

esse modelo normatizador com a realidade da escravidão. Estrategicamente, a 

medicina social buscou intervir não nos escravos, mas em seus donos, implantando 

a noção de que a presença do escravo, no centro da família branca, era causa de 

malefícios, como doenças, desordem, sexualidade desregrada, paixões, vaidade, 

egoísmo e brutalidade, devendo, por isso, ser afastado da família e das cidades. 

No mesmo sentido, Veiga e Faria Filho (1999, p. 35), ao trabalharem com o 

higienismo, higiene mental e eugenia, em fins do século XIX e início do século XX, 

no Livro Infância no Sótão, destacam que a ciência médica, por meio de técnicas 
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higienistas, objetivou implantar a necessidade de mudanças de hábitos relativos ao 

trato do corpo e dos espaços. As preocupações giravam em torno do “trato da 

hereditariedade dos sujeitos, seja biológica, psicológica e/ou intelectual e as 

interferências no meio em que se vive, no sentido de apurar as condições de 

reprodução dos indivíduos”. Nesse universo, em que se buscava melhorar o 

patrimônio genético dos indivíduos e coibir a degenerescência humana, 

disseminaram-se ideias eugênicas, que buscavam estabelecer lugares específicos 

para os negros, que eram considerados causa de imoralidade, de doenças e 

desordem. Destacam ainda os autores que, mesmo após a abolição da escravidão, 

esses preceitos relacionados à raça conservaram-se, “[...] sejam relacionados à 

‘inferioridade inata’ da cor negra, sejam pelas tradições herdadas pelo povo pobre, 

miscigenado ou branco – ignorância, degeneração moral e física”. 

Essa tendência de se estabelecerem lugares específicos na sociedade 

brasileira de acordo com a raça ou condição jurídica do indivíduo fez com que, num 

primeiro momento, a escola pública fosse pensada para a população branca e livre, 

destinatária de direitos civis e políticos. No que diz respeito ao escravo, esse acesso 

foi negado, justificando-se a negação nas regras higiênicas e jurídicas. 

Veiga (2005, p. 94-95), em abordagem sobre a proibição do acesso de 

meninos escravos à escola pública, destaca que 

 

é provável que a proibição constitucional de freqüência de escravos às 
aulas públicas faça parte da estruturação da monarquia constitucional na 
previsão e afirmação da produção do cidadão. Nesse caso à condição de 
escravo enquanto mercadoria se agregou um novo valor, o de não cidadão. 
Ou seja, a sua interdição à escola esteve associada a uma nova 
organização social que reconhecia os direitos da população à escola, desde 
que livre, enquanto uma nova postura de gestão do público. 

  

Essa exclusão dos escravos do processo educacional presente explicitamente 

no texto constitucional de 1824 foi reforçada na Reforma da Corte em 1854 (Decreto 

nº 1331-A), e apareceu, no Paraná, com a criação do Regulamento de 8 de abril de 

1857, sendo mantida no Regulamento da Instrução Pública nº 290, de 15 de abril 

1871, no Regulamento da Instrução Pública em 1º de setembro de 1874 e no 

Regulamento Orgânico da Instrução Publica da Província do Paraná, de 16 de julho 

de 1876, permanecendo em vigor até 1883, quando foi promulgado o Regulamento 

do Ensino Obrigatório, que, em seu artigo 1º, parágrafo único, estabeleceu que 

estivessem abarcados no rol da obrigatoriedade escolar os ingênuos da Lei nº 2040, 
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de 28 de setembro de 1871, conhecida como a Lei do Ventre Livre, por garantir a 

condição jurídica de pessoa livre aos filhos de escravas nascidos após sua 

promulgação. 

Mesmo assim, apesar de o texto legal de 1883 ensejar que essa fosse uma 

conquista dos escravos, que passariam a ter direito de frequentar a escola gratuita, 

uma análise atenta leva a observar que essa garantia alcançava apenas os 

ingênuos e não os escravos propriamente ditos, sendo que estes continuavam à 

margem da lei. 

Barra (2005, p. 151), ao pesquisar a constituição da escola pública de 

instrução primária na Província de São Paulo (1853-1889), remete-nos a uma 

reflexão sobre o veto à matrícula de escravos no período, dizendo que, mesmo após 

a Lei do Ventre Livre, permaneceu omissa, nos textos normativos, a possibilidade de 

o escravo frequentar a escola pública. Relata ainda que a legislação paulista de 

1885 previa a exclusão de crianças portadoras de incapacidade física e moral, e que 

“[...] esta condição parecia atravessar a 'cor', constituindo manobra silenciosa que a 

legislação da instrução pública faz para se apresentar no compasso das discussões 

da época”. 

Em outro registro, em espaço e tempo semelhante, Barros (2005), ao 

investigar a presença de crianças negras nas escolas da cidade de São Paulo entre 

1870 e 1920, constata tensões no acesso dessa população aos bancos escolares. 

De acordo com a autora, alguns professores reivindicavam escolas distintas para 

brancos e negros, uma vez que se sentiam incomodados com a convivência 

interétnica. 

Esse constrangimento vivenciado pelos professores paulistas também 

aparece na documentação paranaense e foi tema dos estudos de Anjos (2010),  

que, ao descrever a escolarização de ingênuos na Lapa, entre 1880 e 1887, 

evidencia uma prática adotada pelos chefes de família em relação à instrução          

que destinavam às crianças sob sua guarda, após a promulgação da Lei do            

Ventre Livre e do Regulamento de 1883. Nos 40 lares do 3º Distrito analisados           

pelo pesquisador, identificou-se uma possível recusa dos pais de famílias mais 

abastadas em misturar seus filhos com os filhos de suas escravas, o que é 

perceptível pelo fato de que quando as famílias enviavam seus filhos às escolas 

particulares, os ingênuos eram enviados às públicas; quando enviavam às escolas 

diurnas, os ingênuos frequentavam a noturna; e, por fim, quando os filhos              
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dos patrões frequentavam uma escola pública, os ingênuos eram enviados a         

outra. 

Essa conduta revela a preocupação dos pais em produzir um espaço, visto 

por eles como o mais adequado para a instrução de seus filhos, desvencilhando-os, 

ademais, do contato com filhos de outros escravos que não fossem os seus ou 

mesmo da população mais pobre. 

Tal recusa é ratificada pela descrição de Manoel Pedro dos Santos Lima, 

Inspetor Interino do Ensino Obrigatório da Lapa, sobre o estado da instrução pública, 

encaminhado ao presidente provincial Oliveira, em 2 de julho de 1884: 

 

Em toda parte, muitas famílias, sobretudo as abastadas, nunca mandam 
seus filhos à escola, não porque não lhes inspire confiança os professores, 
mas porque repugna-lhes o contato deles com a população, em geral pouco 
educada, que frequenta as escolas públicas, tanto mais agora que o 
Regulamento de 3 de Dezembro tornou obrigatório o ensino para ingênuos 
da Lei de 28 de setembro de 1871. (LIMA, citado por ANJOS, 2010). 

 

Essas tensões interétnicas, no entender de Veiga (2010, p. 268-269),                

foram fortemente influenciadas pelas representações sociais da época, que                

viam a sociedade negra e mestiça como sinônimo de população selvagem                     

e bárbara. Valendo-se da relação estabelecidos-outsiders, de Elias e Scotson 

(2000), a autora fundamenta que essas representações, também chamadas           

de “atos de evitação”, se expressam num conjunto de atribuições em que                  

a cor se apresenta como um dos componentes dentre outros, como a                  

linguagem e as diferentes manifestações culturais (música, danças, celebrações, 

ritos). 

Nessa direção, e em conexão com o pensamento de Elias e Scotson (2000, p. 

27), pode-se dizer que os estabelecidos – grupos e indivíduos que ocupam posições 

de prestígio e poder que se reconheciam e eram reconhecidos como tais – afixavam 

um estigma sobre o outro grupo, rotulando-os como indignos de confiança, 

indisciplinados e desordeiros, e que, portanto, desrespeitavam as leis e as normas 

(as leis e normas dos estabelecidas), mas também como não sendo particularmente 

limpos. 

A fixação de um estigma social inferior com rótulo como “sujo”, “incivilizado”, 

“selvagem”, era uma estratégia dos grupos estabelecidos (boa sociedade) para 

manter sua superioridade social, isto é, uma arma de disputa de poder. De acordo 
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com Elias e Scotson (2000, p. 22-23), a sociodinâmica da estigmatização baseia-se 

na autoimagem dos grupos que, 

 

em termos do seu diferencial de poder, são seguramente superiores a 
outros grupos interdependentes, quer se trate de quadros sociais, como os 
senhores feudais em relação aos vilões, os ‘brancos’ em relação aos 
‘negros’, os gentios em relação aos judeus, os protestantes em relação aos 
católicos e vice-versa, os homens em relação às mulheres, os Estados 
nacionais grandes e poderosos em relação a seus homólogos pequenos e 
relativamente impotentes [...]. 

 

Apesar de alguns traços da sociodinâmica da estigmatização, guardadas suas 

proporções, serem encontradas nas falas de professores e de pais, tanto no Paraná 

quanto e outras províncias, como bem lembra Veiga (2005), não havia na legislação 

nacional, nenhuma proibição para que os negros frequentassem a escola pública. 

Na verdade, o que havia era uma proibição em relação à condição jurídica − ser 

escravo. 

Essa questão reaparece em outro trabalho dessa mesma autora, onde recebe 

um tratamento mais aprofundado. Em Conflitos e Tensões na Produção da Inclusão 

Escolar de Crianças Pobres, Negras e Mestiças, Brasil, Século XIX, Veiga (2010, p. 

269-271) aponta para a necessidade de revisão de alguns estudos sobre o período 

imperial que incidem em erro grave, o de tomarem os negros exclusivamente na 

condição de escravos, não observando a diferença entre cor e identificação jurídica 

das pessoas para discutir o processo de produção da inclusão escolar de crianças 

da recém-fundada nação. 

Levando em conta a referida diferenciação, Veiga (2010, p. 274-277), ao 

realizar o cruzamento de dois tipos de documentação − os mapas da população livre 

(que possuíam o quesito cor) e as listas de meninos aptos a frequentar a aula 

pública (sem o quesito, por ser documento da instrução pública) −, detecta a 

presença de crianças não brancas nas escolas mineiras do século XIX e demonstra 

que a cor das crianças não se apresentou como problema de exclusão social, e sim 

um problema de inclusão a ser resolvido pela escola em sua função civilizadora. 

Destaca ainda que, em relação às crianças escravas, impedidas de serem admitidas 

em escolas públicas, seu ingresso em aulas particulares ou domésticas era 

autorizado e ocorria, como demonstram os mapas de frequência de mestres 

mineiros, e, em um único registro do vice-diretor da Instrução, Antonio José Ribeiro 

Bhering, que, em fevereiro de 1852, afirmou que “Em todas as fazendas há mestres. 
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Os próprios escravos têm seus mestres”. No que se refere às aulas públicas, 

segundo a autora, não foram localizados dados sobre frequência de escravos 

(VEIGA, 2005, p. 95). 

No mesmo sentido, Faria Filho e Resende (2001), em análise aos discursos 

políticos sobre a instrução no período imperial, em Minas Gerais, destaca que não 

apareceu em nenhum relatório sobre a educação a presença dos meninos filhos de 

escravos. 

Por outro lado, no Paraná, alguns poucos documentos encontrados durante a 

pesquisa dão ensejo de que, mesmo antes do Regulamento de 1883, que autorizou 

as crianças abarcadas na Lei do Ventre Livre a frequentarem as escolas públicas, 

havia escravos e ingênuos recebendo instrução primária pública. 

Em relação aos escravos, no ano de 1872, um ofício do professor da 1ª 

Cadeira do ensino primário de Paranaguá, José Cleto da Silva, encaminhado ao 

inspetor geral da instrução pública, solicitava a abertura de uma escola primária 

noturna na referida cidade, “No qual possão receber os rudimentos da instrucção 

aquelles de nossos irmãos que infelismente trazem na fronte o aviltante sello da 

escravidão”. É possível pensar que, por ser Paranaguá região portuária, e por ser 

uma das cidades paranaenses com maior concentração de escravos, que, de acordo 

com o relatório de 1866 do presidente Fleury, perfazia a quantia de 1.101 indivíduos 

(25% dos habitantes), as autoridades locais, por diversos motivos, como diminuir a 

criminalidade, morigerar os hábitos, qualificar para o trabalho, tenham sentido 

necessidade de instruir essa população. É hipotética, no entanto, esta afirmativa, 

uma vez que faltam estudos para comprová-la (PARANÁ, AP nº 385, 1872, p. 123). 

No mesmo sentido, o ofício datado de 22 de outubro de 1874, escrito pelo 

professor Damaso Corrêia de Bittencourt e enviado ao presidente Abranches, dá 

notícias da abertura de uma aula noturna de instrução primária na cidade de 

Curitiba, destinada a operários e escravos que desejassem aprender a ler, escrever 

e contar, que contava com 23 alunos. O professor, para justificar a abertura da aula, 

afirmou que, “Dedicando-me ao ensino e instrucção da classe menos protegida pela 

fortuna, só tenho em vista prestar um serviço ao meu paiz, sendo util e melhorando 

a condição d’aquelles que mais precisão pelo seu estado e posição social” 

(PARANÁ, AP nº 447, 1874, p. 93-94). 

Oito anos mais tarde, o inspetor geral Marcondes (1882, p. 7-8), ao tratar do 

ensino noturno na Província, em seu relatório sobre a instrução pública, destaca que 
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“Muitos são os escravos matriculados nessas diversas escolas e esperamos que 

este numero augmente ainda bastante, afim de que a liberdade que espera essa 

pobre classe, encontre-a mais convenientemente preparada para gozar della”. 

Já em relação aos ingênuos, tem-se o ofício do professor José Agostinho dos 

Santos, em 3 de fevereiro de 1879, encaminhado ao diretor geral interino da 

instrução pública, Euclides Francisco de Moura, que pedia informações de como 

proceder, uma vez que foi apresentado à matrícula, da escola a seu cargo, o filho de 

uma escrava, liberto pela Lei nº 2040, de 28 de setembro de 1871. 

Outro caso foi o do professor Pedro Fortunato de Souza Magalhães Junior, 

que, em 20 de novembro de 1880, respondendo à solicitação do presidente da 

Província, justifica a razão por ter recebido em sua escola crianças ingênuas, uma 

vez que não havia ainda previsão legal para admiti-las: 

 

Pelo artigo 39 (do Regulamento de 76) fica vedado aos escravos e por 
conseqüência aos ingênuos, as matriculas nas escolas publicas. Daqui a 20 
anos as femininas ainda serão? E aos segundos que pela Lei de 28 de 
setembro não o serão, será justo que se negue essa franca instrução? 
Poucos, muito francos, serão os senhores que mandem a escola os 
ingênuos, quanto mais os escravos e assim não há inconvenientes em ser 
supprimida do Regulamento, nesse artigo que fixava nossa intolerância. 
(PARANÁ, AP nº 610, 1880, p. 169). 

 

Além de as fontes documentais fornecerem pista da presença de escravos e 

de ingênuos nas escolas de instrução primária da província paranaense, alguns 

estudos também dão conta dessa realidade, como é o caso das pesquisas de 

Wachowicz (1984, p. 223-225), que, ao tratar da questão das aulas noturnas no 

Paraná tradicional (1853-1889), destaca que havia registros nos relatórios da 

instrução pública em relação às escolas noturnas para adultos, e que estas sempre 

tiveram a frequência da população, inclusive de escravos, que, no ano de 1882, era 

de 71 indivíduos. Enfatiza ainda a autora que a maioria dessas escolas era mantida 

pelas municipalidades, sendo outras pelos próprios cidadãos (10 eram mantidas 

pelas câmaras municipais, 04 por iniciativa particular e 01 pelo tesouro provincial). 

Salienta-se que essa presença dos escravos e ingênuos nas escolas diurnas 

e noturnas paranaenses ainda era tímida, o que evidencia que apesar de o governo 

proclamar a necessidade de “derramar as luzes” para toda a província, havia ainda 

um grande número de indivíduos estigmatizados étnica ou endemicamente, que não 

podiam almejar fazer parte dos rumos do progresso e da civilização. 
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Adverte-se, ainda, que a única crítica encontrada no material pesquisado em 

relação aos excluídos diz respeito ao relatório do presidente Faria Sobrinho, que, ao 

comentar sobre o Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província do 

Paraná de 1876, advoga a necessidade de se modificar o disposto legal que veda a 

matrícula aos que sofrem moléstias contagiosas, escravos, menores de 5 e maiores 

de 15 anos e aos expulsos. De acordo com ele, o que se vê, em alguns artigos do 

regulamento, “[...] está em manifesto antagonismo com o pensamento que deve 

presidir á confecção de uma lei de obrigatoriedade do ensino” (1887, p. 84). 

Dessa forma, nota-se que as diversas estratégias alinhadas para a fabricação 

de sujeitos normalizados acabaram por excluir certa gama da população escolar, 

que devido a alguma “anormalidade” passou a não ser computada nas estatísticas, 

nem ser objeto de políticas públicas, tornando-se indivíduos sem direitos e deveres. 

Para o restante da população, considerada “normal”, o estado buscou implantar 

mecanismos punitivos e fiscalizatórios que auxiliassem na execução da legislação e 

assegurassem a sua fixação na escola. 
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3 OS MECANISMOS AUXILIARES À EXECUÇÃO DA OBRIGATÓRI A 

ESCOLARIZAÇÃO DA INFÂNCIA 

 

 

“Quem desejaria ver seu filho carregado a escola 
por um agente de policia? Eu; desde que isso 
poderia livrar-me de ver mais tarde esse mesmo 
filho, carregado por esse mesmo agente á 
penitenciaria.” (MARCONDES, 1882, p. 4). 

 

 

3.1 A multa como meio de coação para efetivar a ins trução obrigatória 

 

 Que a legitimação da instrução pública era bem necessária para o 

desenvolvimento da Província, isso era entendimento pacífico entre o “mundo do 

governo”, assim como o dever do Estado em implementá-la era questão já avalizada 

por todas as nações que se revestiam de progresso, oportunizando ao Estado, para 

tanto, até mesmo empregar mecanismos de coerção. 

 Esses mecanismos mostravam-se como espaço de tensão entre os 

integrantes do Estado e da família, conforme salienta em seu relatório o inspetor 

geral da instrução pública, Souza (1872, p. 03), ao alegar que “Coagir o povo a 

instruir-se, eis o principio tão preconizado e ao mesmo tempo tão combatido”. 

 Entre os argumentos sustentados pelos impugnadores desse princípio estava 

a máxima de que inviturbeneficium non datur, ou seja, que ninguém poderia ser 

beneficiado com o manto da instrução contra a própria vontade, resguardando, 

assim, o direito à liberdade de guiar-se conforme suas próprias convicções. 

 O Estado, contudo, valendo-se das premissas do pacto social, contrapõe-se 

ao argumento anticoação, justificando que antes das liberdades individuais, os 

sujeitos são integrantes de uma sociedade pela qual devem doar-se. Valham aqui as 

palavras do inspetor Souza: 

 

É porem fora de duvida que este princípio póde existir sem ofensa do 
axioma citado; porque se ninguém deve ser beneficiado contra vontade, 
cessa inteiramente tão excessiva consideração ao indivíduo quando se trata 
de bem geral da sociedade, em favor da qual cada individuo abdicou parte 
de sua liberdade; e á sociedade importa que todos os seus membros se 
instruam. (1872, p. 3). 

ss 
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 Visualiza-se que essa teia argumentativa também foi empregada na 

Argentina, conforme expõe Narodowski (2002, p. 238), em abordagem sobre o 

disciplinamento da infância e a pedagogia lancasteriana nesse país, no primeiro 

quartel do século XIX, onde costumava ser problemática, de início, a absorção da 

massa infantil e a fixação dela na instituição escolar ante a existência de frentes 

opositoras a esses ideais. Para que esse processo de escolarização fosse 

consolidado, fazia-se necessário, além do estabelecimento de uma aliança entre 

Estado e família, em que aquele promovesse uma instrução gratuita, que fossem 

impostos dispositivos legais e meios de coação que garantissem o fluxo infantil de 

uma instituição para a outra. 

Dentre os mecanismos de coação adotados no Paraná, a pena de multa 

imposta aos pais que não enviassem seus filhos à escola pública, no ano de 1854, 

aparecia como um meio impositivo da obrigação legal de educar. A Lei nº 17, de 14 

de setembro, estabeleceu multa de 10 a 15 mil réis para os responsáveis legais que 

não enviassem à escola pública meninos entre 7 e 14 anos e meninas entre 7 e 10 

anos, que residissem à distância de um círculo de légua do estabelecimento de 

ensino. 

 Esses quesitos de idade, gênero e distância, presentes na legislação 

paranaenses, de acordo com os estudos de Veiga (2005, p. 77-80), sobre a 

produção da infância nas operações escriturísticas da administração, fazem parte de 

várias estratégias estatais, desenvolvidas a partir do século XIX, que buscavam 

produzir uma identidade peculiar à infância civilizada – a de aluno. 

No conjunto da legislação paranaense sobre a instrução pública obrigatória é 

possível identificar, quanto ao quesito idade, pequenas alterações na faixa etária 

atribuída ao tempo da infância: crianças maiores de 5 anos e menores de 15 anos 

poderiam frequentar a escola, todavia eram obrigadas as meninas de 7 a 10 anos 

(1854/1857/1874); a partir dos 6 anos (1877) e de 7 a 12 anos (1883); e os meninos 

de 7 a 14 anos (1854/1857); 7 a 12 anos (1874); a partir dos 6 anos (1877); e dos 7 

aos 14 anos (1883). 

Em relação à faixa etária beneficiada pela obrigatoriedade escolar pode-se 

inferir que, exceto no ano de 1877, em que a legislação diminui para 6 anos a idade 

de iniciar a frequência escolar, não fazendo diferenciação entre meninos e meninas, 

nos demais períodos os meninos ficavam vinculados à escola por maior quantidade 

de tempo, isto é, dois anos. 
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Essas considerações levam a refletir sobre um segundo quesito diferenciador 

que é a questão de gênero, isto é, meninos e meninas tinham papéis diferentes na 

sociedade e isso se refletia na instrução. Além do período temporal, que, para os 

meninos, deveria ser maior, havia outras diferenças internalizadas na escola por 

meio de conteúdos e de práticas que exteriorizavam essa divisão de sexo. 

Em apreciação a esses conteúdos e práticas das escolas públicas do Paraná 

pode-se destacar que existia tanto uma divisão curricular como espacial do estudo 

entre meninos e meninas, que perdurou por todo o período provincial. Em análise 

aos conteúdos ministrados, pode-se subentender que as meninas deveriam ter um 

ensino diferenciado, mais superficial, com formação para as prendas domésticas em 

atividades como: leitura, escrita, trabalho de agulha, sendo a aritmética restrita as 

quatro operações, enquanto aos meninos eram ministrados conhecimentos mais 

complexos, como geometria, contabilidade, ginástica e lições de coisas (Instrução 

Geral de 27 de dezembro de 1856). 

 Nessa perspectiva, Silva (2005, p. 92), ao comentar sobre as relações de 

gênero e a pedagogia feminista explicita que: 

 

Estava claro, para essa análise, que o nível de educação das mulheres, em 
muitos países, sobretudo naqueles situados na periferia do capitalismo, era 
visivelmente mais abaixo que o dos homens, refletindo seu acesso desigual 
às instituições educacionais. Mesmo naqueles países em que o acesso era 
aparentemente igualitário, havia desigualdades internas de acesso aos 
recursos educacionais: os currículos eram desigualmente divididos por 
gênero. Certas matérias e disciplinas eram consideradas naturalmente 
masculinas, enquanto outras eram consideradas naturalmente femininas. 
Da mesma forma, certas carreiras e profissões eram consideradas 
monopólios masculinos, estando praticamente vedadas às mulheres. 

 

Verifica-se que, no momento em que há divisão de sexos, com conteúdos e 

objetivos diferentes, está sendo instituído um “processo de produção de diferenças”, 

em que as identidades, por meio da prática educativa, serão produzidas para 

alcançar um escopo cultural e social (SILVA, 2003, p. 27). 

A reflexão sobre a cultura inserida no universo escolar remete a questionar 

quais sentidos que meninos e meninas dão às coisas que fazem, às relações 

estabelecidas no âmbito social e familiar, às formas de pensar, de agir, de resolver 

problemas da vida cotidiana. 

Oliveira (1994, p. 194), ao comentar sobre a instrução pública no Paraná no 

final de século XIX, expõe que até nas aulas de literatura havia obras que eram 



122 

rejeitadas por alguns professores, como, por exemplo, o romance Iracema, que se 

tornou obstáculo para o cumprimento do currículo oficial, uma vez que “era pouco 

conveniente à educação moral das meninas”. Por outro lado, para os meninos foram 

selecionadas obras que fornecessem conhecimentos úteis e despertassem o 

sentimento cívico. 

Em relação às práticas, verifica-se que a divisão espacial dos sexos também 

era algo presente, uma vez que meninos e meninas deveriam frequentar escolas 

diferentes, somente sendo admitidos na mesma aula, denominada de promíscua, 

quando não havia número suficiente de alunos para formar aulas distintas. Na 

Exposição de 30 de junho 1888, realizada pelo vice-presidente Correia ao passar a 

administração para Ribeiro, demonstrou-se claramente a cultura e os valores que 

permeavam a Província no final do século XIX: 

 

E’ a questão da co-educação dos sexos. Esta co-educação que no paiz é 
admissível na primeira e até na segunda infância e tem seu typo nas 
escolas primárias mixtas, é de todo ponto repugnante aos nossos costumes 
na idade da adolescencia. [...] Em nada inferior ao homem em faculdades 
intellectuais e capaz de percorrer com brilho todos os domínios da sciencia, 
a mulher em sua primeira mocidade não pode sujeitar-se, sem extrema 
violência ao seu organismo e ao seu pudor, ao mesmo regime disciplinar de 
estudos que o homem. As consequencias funestas deste systema 
egualetario para sua vida ulterior são indubitáveis e são postos em saliente 
relevo por todos os educacionistas modernos. (1888, p. 34). 

 

A ‘seleção cultural escolar’ narrada por Forquin (1992, p. 31) explana o 

processo vivenciado no âmbito escolar: 

 

[...] a seleção cultural escolar não se exerce unicamente em relação a uma 
herança do passado, mas incide também sobre o presente, sobre aquilo 
que constitui num momento dado da cultura [...] de uma sociedade, isto é, o 
conjunto dos saberes, das representações, das maneiras de viver que têm 
curso no interior desta sociedade e são suscetíveis, por isso, de dar lugar a 
processos (intencionais ou não) de transmissão e de aprendizagem. 

 

Observa-se que os valores, as atitudes e o tipo de conhecimento a serem 

repassados são cambiantes e controvertidos de acordo com as intenções de quem 

faz a seleção. A hierarquia de prioridades nada mais é do que a escolha das 

matérias, dos conteúdos a serem ministrados (FORQUIN, 1992). 

Outro quesito em destaque é a distância, que sempre apareceu na legislação 

como um divisor de águas, isto é, delimitador de quem é ou não obrigado a 

frequentar a escola, de quem pode ou não ser punido pela infrequência. No corpo 



123 

normativo analisado observa-se a alteração desse conceito, que primeiro desobriga 

da frequência quem está a uma légua, independente de sexo (1854), depois 

minimiza seu círculo de abrangência a um quarto de légua (1857), mais adiante, em 

1874, com o crescimento das cidades e vilas, a noção de urbe transparece na 

legislação ficando vinculadas à escola todas as crianças que residirem no perímetro 

urbano, passados três anos volta-se a estabelecer uma circunscrição fixa de dois 

quilômetros e, por fim, a legislação de 1883, em que não eram obrigados a 

frequentarem os estabelecimentos de ensino os meninos que residissem a uma 

distância maior de 2 quilômetros e as meninas que residissem fora do raio de 1½ 

quilômetro. 

 A questão da circunscrição territorial é caracterizada, nos relatórios 

provinciais, como sendo um empecilho ao cumprimento da obrigatoriedade escolar, 

como se nota nos dizeres do presidente Souza (1873, p. 3), que denuncia que “[...] a 

diminuta população da provincia, disseminada por uma extensão de territorio           

assaz vasta, não póde na máxima parte frequentar as escolas”, mas esse fato,   

muito além de ser um entrave para a consecução da lei, representava também          

uma dificuldade dos governantes em terem contato com as famílias que residiam 

mais distantes, nos sertões paranaenses. Se, como tudo indica, a escola teve como 

uma de suas finalidades adentrar a esfera doméstica e familiar para produzir o 

cidadão, interditando, em certa medida, a rotina familiar, sem escolas e sem o 

conhecimento da legislação não havia como exigir a obrigatoriedade escolar e,     

em decorrência, aplicar as sanções legais cominadas àqueles que eram 

infrequentes. 

Além desses empecilhos para a consecução da lei, havia outro de difícil 

remoção – o estado de indigência econômica que era vivido pelas famílias 

provinciais. Por isso, de maneira inversa, houve a necessidade da criação de um 

quarto quesito – a condição econômica, que desobrigava os pais de enviarem seus 

filhos à escola, independentemente de idade, gênero e distância. Ressalta-se que a 

lei não apresentava a condição financeira da família como maneira de exclusão da 

obrigatoriedade, mas destacava que “Serão relevados da multa os pais que 

provarem a indigência” (Art. 9º da Lei 381, de 6 de abril de 1874); “Ficam isentos da 

multa os que provarem indigência” (Art. 73 do Regulamento de instrução pública de 

1874); “Não são obrigados a frequentar as escolas as crianças indigentes” (art. 3º do 

Regulamento do ensino obrigatório de 1883). 
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 O problema da indigência era algo latente na Província e fazia parte da cadeia 

discursiva dos presidentes, como é o caso do presidente Burlamaque, que, no seu 

relatório de 1867, após dez anos de vigência da lei que impõe a escola obrigatória, 

tece reflexões quanto à indispensabilidade em se eximir as famílias indigentes da 

aplicação da multa e, por consequência, da necessidade da dispensa dessas 

famílias no tocante à obrigatoriedade da instrução: 

 

Como pode obrigar-se pae a mandar seu filho a uma escola situada longe 
de sua residência campestre, em uma villa ou localidade, onde não tem, 
nem casa para alojal-o, nem amigos que o vigiem, nem dinheiro que o 
sustente? E se esse pae tem muitos filhos? Pois, Srs., porque o camponez, 
o lavrador rustico, ignorante e pobre, não tem meios de pagar a um mestre 
particular a educação de seus filhos, deverá ser constrangido, faltando-lhe 
tudo, a mandal-os a escola publica, sob pena de multa? Seria uma 
crueldade revoltante. Seria o desgraçado pagando as custas da miseria. É 
verdade que o artigo 33 do Regulamento restringe a obrigação do ensino a 
um circulo de um quarto de legua. Mas mesmo assim as dificuldades são 
insuperaveis. Dentro de um tal circuito podem existir muitos paes 
pobrissimos, que não tenham nem ao menos meios de dar vestidos 
descentes a seus filhos, e que, para se manterem precisem do auxilio delles 
na cultura da terra, em outros misteres da vida. (BURLAMAQUE, 1867, p. 
29). 

  

No ano anterior, o subinspetor de Morretes, Caetano Alves dos Santos, já 

aventava que nada aproveitaria a imposição de multa aos pais que não enviassem 

os filhos à escola, considerando-a até nociva, pois aos pais que nada sobrava     

para vestirem os filhos decentemente e mandarem-nos a escola, pelo seu 

reconhecido estado de pobreza, estariam impossibilitados de pagar a multa. 

Destaca, entretanto, o subinspertor, que é perceptível que essa exceção legislativa 

as famílias pobres traria funestas consequências para o desenvolvimento da 

instrução pública obrigatória da Província (SANTOS, Ofícios 1886, vol. 09). 

Apropriando-se das ilações traçadas por Veiga, em estudo sobre os conflitos 

e as tensões na produção da inclusão escolar de crianças pobres, negras e 

mestiças, no Brasil, durante o século XIX, observa-se que a realidade vivenciada no 

Paraná não era fator exclusivo dessa Província, mas, sim, predicado comum de todo 

o território nacional. Consonante a autora, 

 

[...] a pobreza das famílias é apresentada como elemento fundamental da 
infrequência ou da frequência irregular às aulas e, ao mesmo tempo, é fator 
que inviabilizava a cobrança das multas, ocorrendo, portanto, o não-
cumprimento da lei. A pobreza é referida tanto pela falta de vestimentas 
para os meninos comparecerem à aula quanto pelo uso indiscriminado do 
trabalho infantil. (VEIGA, 2010, p. 279). 
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Tanto a questão das vestimentas quanto a do trabalho infantil, abordada por 

Veiga (2010) encontravam-se presentes no corpo normativo paranaense e 

compunham a fala dos representantes do governo, trazendo pistas de como esses 

problemas existiam e precisavam de normatização. Essas dificuldades marcaram o 

discurso do presidente Araujo, que, em 15 de fevereiro de 1868, afirma que, dentre 

os principais embaraços para a execução da Lei é “A difficuldade em tornar effectiva 

a salutar prescripção legal”, estão “[...] a pobreza de alguns paes a quem escasseam 

os meios de vestir seus filhos com a precisa decencia, e o habito em que estão de 

aproveitar os serviços que o menino póde prestar, maxime na colheita de herva 

mate” (1868, p. 15). 

Em relação às vestimentas, após várias queixas de inspetores e professores 

de que “as crianças não se apresentavam descentemente vestidas” (Curitiba/Escola 

do sexo feminino/1859), dando uma impressão “[...] assaz desagradável pela 

indecência do trajo da mór parte dos alumnos, que estavam em mangas de camisa; 

descalços uns, outros sem meias e com tamancos, e dois outros cobertos de 

andrajos!” (São José/Escola do sexo masculino/1859), essa questão começa a ser 

abordada nos relatórios presidenciais (MOTA, 1859, p. 16). 

Com o intuito de solucionar esse problema, o presidente Lins, no ano de 

1876, ventilava a possibilidade de as municipalidades fornecerem os meios 

indispensáveis aos alunos indigentes: 

 

A municipalidade é a credora e a mantenedora natural da escola. Sobre ella 
é  que deve pesar esse grande encargo, que demanda  esforço combinado 
de todas as vontades. [...] No Brazil as municipalidades não se apaixonam 
pelas idéas que exigem algum sacrificio ou preoccupação: e com raras 
excepções, a sua influencia é nulla nos destinos da província ou do estado. 
(1876, p. 49). 

 

Reforçando o posicionamento apresentado no relatório anterior, no ano de 

1877 o presidente Lins afirma, em pronunciamento à Assembleia Legislativa 

Provincial, que a indigência é uma das causas da deserção nos estabelecimentos de 

instrução primária, uma vez que “[...] os poucos meninos pobres que frequentam as 

escholas, apresentam-se quasi em estado de nudez, e desprovidos de objectos 

necessários para a sua educação intellectual [...]”, e recomenda, outra vez, que as 

câmaras municipais fiquem obrigadas a dar vestimentas aos indigentes (1877, p. 

53). 
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Em decorrência dos apelos nesse sentido, no mesmo ano, a Assembleia 

Legislativa Provincial promulgou o Regulamento para o Ensino Obrigatório, que 

trazia, em seu artigo 15, a obrigação de as câmaras municipais fornecerem vestuário 

às crianças indigentes que, por esse motivo, não pudessem frequentar a escola. A 

mesma lei arbitrou, ainda, em seu artigo 16, que todo o produto das multas cobradas 

deveria ser aplicado nas despesas com vestuário aos indigentes. 

Em 1880, o então presidente provincial Dantas Filho (1880, p. 36) expõe as 

dificuldades encontradas pelas municipalidades em cumprir com a prescrição legal 

de fornecerem vestuários às crianças indigentes: “Verdade é que ás camaras 

municipaes cabe esse encargo, mas a solução é precaria, porquanto é sabido que 

os recursos são mingoados, vendo-se muitas vezes inhabilitadas para despezas, 

aliás pequenas, e de toda a conveniência”. 

Três anos mais tarde, o Regulamento do Ensino Obrigatório de 1883 reforça a 

obrigação das câmaras municipais em proverem vestuário às crianças indigentes e 

desobriga as crianças indigentes de frequentarem a escola enquanto não lhes fosse 

fornecido vestuário, deixando transparecer, no artigo 3º, inciso 4º, a sua inabilidade 

em atender a todas as crianças carentes da Província. 

 Enquanto que as municipalidades estavam obrigadas em vestir a infância, 

incumbiu-se ao governo provincial munir as crianças indigentes com papéis,       

livros, penas, tintas e demais objetos indispensáveis para o estudo (artigo 34          

do Regulamento da Instrução Pública de 1874). Observa-se que em todas              

as legislações anteriores aparece a obrigação do governo de dar às crianças          

pobres condições de estudar, mas as falas revelam que muitas das crianças           

que frequentavam as escolas vestiam andrajos e chapéus de coco, estavam 

descalças e sem o material. Tentativas como a instituição de imposto sobre a erva-

mate e parte do imposto predial dos munícipes (1856, 1880, 1882); de repassar  

para as municipalidades tal obrigação (1854, 1856 e 1877); de criar sociedades 

particulares (1859); de utilizar o produto da multa para um fundo                      

escolar (1854/1874/1883), mostraram-se insuficientes para solucionar os problemas 

materiais que a escola e a família encontravam naquele momento e          

transformaram-se em obstáculos para a efetivação da obrigatoriedade escolar 

paranaense. 

Além do vestuário, a pobreza é referida por outra faceta, a do uso 

indiscriminado do trabalho infantil, apresentado por Veiga (2010) como sendo causa 
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tão responsável quanto a primeira pela irregularidade da frequência escolar e 

também fator inviabilizador da cobrança das multas. 

O trabalho infantil no Paraná provincial, que fazia parte do cotidiano das 

famílias, pode ser entendido, a partir do discurso do mundo do governo, como 

inapropriado, pois nessa fase da vida dever-se-ia primar pela instrução das crianças 

para que pudessem se qualificar para o trabalho e acompanhar o desenvolvimento e 

o progresso da Província, ao invés de serem aproveitadas como mão de obra na 

agricultura e pecuária explorada pela família. 

Isso não significa dizer que o governo não pretendesse que os filhos da 

população pobre seguissem o caminho dos pais, perseverando do trabalho rural, 

mas, sim, almejava, com a frequência escolar, que a Província aparentasse status 

de civilizada. 

Segundo o presidente provincial Abranches (1875, p. 33), o Brasil,                  

como outros países da Europa, abria os braços e imergia na onda                      

inovadora chamada instrução pública. Para tanto, fazia-se necessária à difusão  

cada vez maior dos benefícios de aprender as ciências e isso somente                  

poderia ocorrer com a dilatação o movimento da instrução em círculos            

concêntricos, estendendo-se a todo o país: “Das capitaes ás cidades de segunda 

ordem, das cidades de segunda ordem ás menores villas, caminha o Ashavero do 

progresso avançando sempre e sempre assignalando sua passagem de           

conquista”. 

Visando reduzir a evasão escolar em decorrência do labor infantil, em 1877, a 

Assembleia provincial estabeleceu, por força do artigo 7º, que integra o 

Regulamento para o Ensino Obrigatório, que “As crianças obrigadas a frequentar as 

escolas não podem ser empregadas em trabalhos nas oficinas, ou qualquer outra 

parte, sem prévio consentimento da autoridade escolar nos lugares onde for 

executado o presente regulamento”. 

O entendimento trazido pelo regulamento de 1877 consolidou argumentos 

tecidos anteriormente, em 1860, pelo presidente da Província do Paraná, Cardoso, 

que defendia a necessidade de se providenciar um modo de coibir os indigentes a 

obrigatoriedade de instrução, ante a constatação de que, 

 

os paes nem sempre se interessam pela intrucção e educação do filhos. 
Desde que lhes podem prestar algum proveito na lavoura da terra, 
conducção e venda de animaes nós os vemos, mesmo analfabetos, 
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entregues á aquelles serviços. N’estas circunstancias urgia providenciar de 
modo a coagir as classes menos pensadoras, á procurar alimento para o 
espírito. (1860, p. 44). 

 

Apesar da cominação legal e do discurso do presidente, muitos foram os 

questionamentos quanto à sua aplicabilidade, uma vez que, via de regra, os pais 

carentes dependiam do auxílio dos filhos para garantir o sustento da família, por 

isso, viam-se obrigados a descumprir a lei, não enviando os mesmos à escola em 

dias de colheita. 

Nesse cenário de indigência, o próprio governo mostrava-se receoso em 

aplicar a multa às famílias que sabia estarem descumprindo a lei por motivo justo, 

como é o caso do presidente Dantas Filho (1880, p. 36), que indaga “Como infligir a 

comminação legal ao chefe de familia que, por falta de meios, deixa de mandar o 

filho á escola, ou é forçado a empregal-o em qualquer trabalho, a fim de prover 

melhor á propria subsistencia?”. Nesse sentido, parece ao presidente que “A 

comminação, em tal hypothese, seria tão dura, quanto justa, na de serem 

proporcionados os recursos indispensaveis, para que tenha cumprimento a 

disposição da lei”. 

Já no ano de 1883, ao confeccionar o Regulamento do Ensino Obrigatório, 

com vistas nas multas que poderiam ser aplicadas às famílias indigentes e          

ante os apelos presidenciais, o legislador revogou a punição aos pais ou 

responsáveis que não cumprissem com a designação da circunscrição territorial 

definida para o caso de menores sob seus cuidados, e propôs um texto normativo 

que revelava uma maior brandura em relação aos refratários, estabelecendo várias 

situações tidas como justificáveis ante a infrequência dos alunos. Dentre elas, 

podemos citar o disposto no artigo 49, que prevê a dispensa por algum tempo da 

frequência escolar aos alunos, cujos pais forem lavradores, durante a época dos 

trabalhos agrícolas. 

 Essa brandura do legislador pode indicar que, por trás das leis, existiam 

sujeitos que, ao as produzirem, estavam com vistas na realidade social, isto é, se a 

sociedade não se adapta à lei, descumprindo a obrigatoriedade, por diversos 

motivos, como o dos filhos de agricultores, demonstram como o aspecto cultural e o 

econômico, respectivamente, faziam a lei se modificar. 

A desobrigação escolar das crianças pobres e a brandura que se 

apresentaram na trajetória da legislação em relação à multa, traz à tona quão difícil 
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era conter a infrequência escolar e como o mundo do governo ia se articulando e 

justificando as mudanças legislativas. 

Ressalta-se ainda que o comedimento previsto pelo regulamento de 1883 

havia sido aclamado pelo presidente Cardoso (1860, p. 44) em explanação à 

Assembleia no ano de 1860, quando contestou a severidade dos regulamentos de 

1854 e 1857, enfatizando que deveria “Guardar-se n’elles a maior moderação na 

imposição das multas, que incorrerem os paes, tutores e encarregados de curar a 

instrucção da infancia. Com esta medida conto diffundir sufficientemente o estudo 

das primeiras noções das lettras”. 

No mesmo sentido, Lisboa, presidente na legislatura de 1871, advoga que a 

imposição pela Assembleia provincial da multa pelo descumprimento do dever 

escolar, conferida aos pais de família, transpõe o limite de suas funções, ao conferir 

penalização a um fato atípico, não previsto como crime pela legislação penal da 

época. Nas palavras do presidente, “As multas seriam tambem um excesso de 

attribuição, porque não vejo a faculdade de impor penas conferidas às assembléias 

provinciaes, que para isso converteriam em delictos factos que o Codigo Criminal 

não sujeitou a penalidade.” (1871, p. 2). 

Em 1881, o assunto volta à tona, quando o presidente Pedrosa se             

questiona sobre o que seria melhor para o Paraná, a inflexibilidade no sistema               

de aplicação de multas ou a irrestrita brandura. Adverte que um “[...] systema               

penal contra os infractores da obrigatoriedade deve ser objeto de serio estudo,  

muita prudencia e meditação”. No entender dele, se o sistema for severo,  

ocasionará resistências que podem trazer graves inconvenientes, impopularizando 

desde logo a medida, todavia, se for aplicado como demasiado brando,             

torna-se-há ilusório, pelo pouco receio que inspira a penalidade, confiando               

muitos ainda em sua não aplicação, graças à benignidade dos fiscalizadores,              

que terão em pouca monta repressões significativas (PEDROSA, 1881, p. 108-        

109). 

Nos mesmo relatório, o presidente Pedrosa (1881, p. 108-109), ao trazer 

dados do início dos oitocentos, sobre a instrução pública na Prússia, busca ainda 

justificar que de nada adianta a imposição de multa estar disciplinada na legislação 

penal se não estiver arraigada na cultura da população a importância da frequência 

escolar. De acordo com seu estudo, “na Prússia, o dever de dar instrucção aos filhos 

por tal fórma desde logo arraigou-se nos hábitos da população q’, apezar do rigoroso 
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systema penal adaptado pelo grande Frederico, em 1819, raríssimos são os casos 

de punição dos refratários.” Mais adiante, destaca ainda, que, na Prússia, no ano de 

1864, dos 18 milhões de habitantes, os casos de multas aplicadas não  atingiram a 

40. Por fim, o então presidente adverte que “[...] não succederá, seguramente, o 

mesmo comnosco, quando levarmos a effeito a medida [...]” (PEDROSA, 1881, p. 

109). 

Essa dificuldade de implantação da escola obrigatória, bem como a 

inculcação da cultura escolar, pelo que indicam as falas, não seriam obstáculos de 

fácil remoção e ainda esbarravam em uma legislação que, num primeiro momento, 

somente reconhecia a escola pública como lugar legítimo de escolarização, 

deixando a margem da lei todos os que recebessem outra forma de instrução. 

De tal modo, a imposição da obrigatoriedade escolar na Província paranaense 

e a consequente multa pelo seu descumprimento, enfatizou, na legislação de 1854, 

a centralização da instrução nas escolas mantidas pelo governo, emudecendo-se 

quanto à aplicação da multa às crianças que recebessem instrução nas escolas 

particulares ou no lar. 

Esse dispositivo legal poderia levar a compreensão de que o governo 

acreditava que a imposição de multa era meio assaz para vincular todas as crianças 

em idade escolar à instrução pública obrigatória. Entretanto, o Regulamento de 

Ordem Geral para as Escolas da Instrução Primária, Preparação, Organização  do 

Professorado, Condições e Normas para o Ensino Particular, Primário e Secundário, 

criado em 8 de abril de 1857, revela que tal intento estava longe de ser alcançado, 

tanto é que elastece os parâmetros impostos pela legislação de 1854, restringindo o 

âmbito de abrangência da aplicação da multa para um quarto de légua e, ao mesmo 

tempo, prevendo a possibilidade de os pais educarem seus filhos no lar ou em 

estabelecimento particular quando não residissem nesse círculo de légua. 

Salienta-se que essa flexibilização não pode ser entendida como sinônimo de 

desobrigação de instruir, uma vez que o governo começa a criar mecanismos de 

fiscalização, obrigando que esses alunos que estão fora da escola pública 

comprovassem que estavam recebendo a instrução primária, conforme disposição 

do artigo 34 do Regulamento: 

 

Os pais, tutores, curadores e protetores são obrigados, quando não 
mandem ás escolas públicas os meninos maiores de 7 anos que tiverem em 
sua companhia, a provar com certificado de qualquer instituidor particular, 
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visto pelo respectivo Subinspetor do distrito, que por tal modo recebem a 
instrução primária. 

 

O entendimento disposto no artigo acima coaduna com a percepção do 

inspetor Proença, que, desde 1854, argumentava as dificuldades em fazer com que 

os pais de família e tutores garantissem a frequência de seus filhos e pupilos à 

escola pública, e aconselhou ao então presidente provincial, Vasconcellos, que se 

autorizasse o ensino doméstico ou em escolas particulares como uma alternativa 

para aquelas famílias que encontrassem dificuldades em mandar os seus filhos às 

instituições escolares estatais: 

 

[...] salvo o caso de mostrarem perante o Inspector de districto que forem 
dar á seus filhos e pupillos a necessária instrucção religiosa e intellectual 
particularmente em suas casas ou em aulas particulares legalmente 
autorizadas, devendo se no correr dos annos ir existindo aquelle limite, 
segundo for a experiência mostrando a utilidade e vantagem desta medida, 
com a qual presumo será prehenchido o preceito e fim da lei fundamental; 
só assim poderá a instrucção primaria attingir paulatinamente toda a 
população e infiltrar-lhe sua poderosa e benéfica acção. (PARANÁ, AP nº 
11, 1854, p. 79). 

 

Nesse sentido, segundo o presidente Abranches (1875, p. 33), para que a 

instrução pública progrida e atinja a todos é necessário que haja um esforço 

conjunto, em que “[...] Governo e governados todos trabalhem n’um commum 

esforço para esse resultado. Iniciativa official e iniciativa particular dão-se as mãos e 

laboram conjuntamente na grande obra da emancipação intelectual”. Assim como 

bem lembra o presidente Carvalho, em relatório de 1870, “o ensino publico e o 

ensino domestico se identificam e ligam” (1870, p. 9). 

 Essa aquiescência de educar no lar ou em escolas privadas recebia da 

narrativa oficial, conforme descrito acima, status de alternativa capaz de ampliar o 

número de crianças educadas e a assunção de culpa por parte do Estado ante a 

impotência de reverter o quadro “lastimável” em que se encontrava a instituição 

escolar. O governo imperial percebeu, diante de toda a gama de dificuldades que 

enfrentava para implementar a escola primária e difundi-la, que não havia outro meio 

senão aceitar a educação fora da estrutura formal estatal. Nesse sentido, Mota, em 

relatório de 1856, admite que, 

 

Sobre mim não ha de tal consideração actuar, porque julgo melhor não ter 
professores do que tel-os máos [...]. Quando chegasse ao ultimo extremo 
preferia deixar esse trabalho confiado nos cuidados da família, e á industria 
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particular: enxergo n’este expediente mais moralidade. O resultado nunca 
seria peior do que a descrença dos deveres sociaes e religiosos, para onde 
nos póde levar a educação que não tiver um fim definido de felicidade 
publica e normas ordenadas para attingil-os. (1856, p. 20). 

  

Na mesma linha de pensamento, o presidente Bello defende que até que a 

escola pública não estivesse dotada de meios materiais e intelectuais capazes de 

suprir as necessidades da população escolar, revertendo o quadro precário em que 

a instrução se encontrava, para que a obrigatoriedade não fosse vista como burla 

risível, deveriam ser aceitos também como válidos o ensino doméstico e em 

instituições particulares, eximindo os adeptos dessa conduta da penalidade de 

multa: 

 

A obrigatoriedade foi edictada em lei; mas, como uma aspiração platonica, 
quase impraticavel; não deve coagir á escola quem quer, porém,           
quem póde; o dever escolar, investido da sancção coercitiva, sem a qual          
é burla risível, é correlativo ao direito da familia de exigir que o ensino         
seja effectivamente cousa seria, que funccionem escolas em numero 
bastante, mestres dignos do nome, methodos eficazes, auxilios ao 
desvalimento dos maltrapilhos, emfim, que a aula publica opere como foco 
de attracção, que deve ser, não polo negativo, como é. A obrigatoriedade é 
a corôa de um systema cabalmente constituido, si ao pae não se legitima a 
violencia brutal de roubar o filho a instrucção, assiste-lhe o direito de 
esquival-o ás deformações mentaes e a cachexia physica [...] (BELLO, 
1883, p. 32-33). 

  

Reafirmando a percepção política da época a respeito da                          

instrução, Vasconcelos, em estudo sobre a educação doméstica no período 

oitocentista, observa que, ante a necessidade de se superar os entraves ao 

desenvolvimento da instrução, o governo vê-se compelido a ceder aos                  

ideais de que “[...] ensina quem quer ensinar, o que quer ensinar, como quer ensinar 

e onde quer ensinar”, que asseguraram, no período, que a Casa e seus              

mestres, tivessem a continuidade de seus espaços de educação garantidos (2004, 

p. 294). 

 Tais espaços de educação às vezes chamados de particulares, outras vezes 

de domésticos, conforme retratados na pesquisa de Faria Filho e Vidal (2000, p. 21), 

funcionavam ora em locais cedidos e organizados por um pai de família, responsável 

pelo pagamento de professores por ele contratados que deveriam ensinar seus 

filhos e, não raramente, também, seus parentes e vizinhos; ora em escolas criadas 

por iniciativa de pais que, em conjunto, contratavam coletivamente um professor que 

não mantinha nenhum vínculo estatal para instruir sua prole. 
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 Essa multiplicidade de modelos escolares paralelos ao mantido pelo Estado, 

segundo os mesmos autores, despertou, em vários momentos, crescentes esforços 

do governo para sujeitar tais experiências a seus desígnios (FARIA FILHO e VIDAL, 

2000, p. 21). 

 Assim, a partir do momento em que o Estado começa a demonstrar algum 

interesse pela educação da infância, o ensino ministrado fora do âmbito estatal 

começa a ser questionado. A falta de uniformidade dos conteúdos ministrados 

nesses ambientes, somada com a ausência de prova de habilitação dos professores, 

fez com que a instrução provida por particulares e no lar também se tornasse 

interesse do Estado. 

 Importante é destacar que, apesar de os relatórios nos primeiros anos não 

demonstrarem precisamente quantas escolas particulares existiam, nem o número 

aproximado de crianças que lá estudavam, bem como nem relatavam a educação no 

lar, sabe-se que isso acontecia, e era muito comum. Mais de 25 anos após a 

promulgação do ensino obrigatório no Paraná, nos mapas que arrolavam as crianças 

em idade escolar da Província e indicavam a forma de estudo por elas recebida, 

observa-se que mais de 30% dessas crianças estudavam em escolas particulares ou 

em casa. 

Ressalta-se, no entanto, que esses mapas, longe de exprimirem um quadro 

fidedigno quanto às modalidades em que o ensino era ministrado à população 

escolar da Província, ou seja, se na casa, na escola pública ou particular, dão 

apenas indícios de uma realidade parcial, que pode dar ensejo à percepção da 

quantidade de crianças que permaneciam fora da escola estatal.56 

Procedendo a análise dos mapas que compõem o relatório de 1883, os 

mesmos encontravam-se divididos entre: dados dos pais de família (nome e 

profissão), dados das crianças (nome, idade, nacionalidade, escola em que estão 

matriculados, distância entre sua casa e a escola, endereço, relação de parentesco 

com o chefe de família), e observações. 

Dos dados encontrados nos mapas desse ano aduz-se que, dos trinta chefes 

de família residentes no 3º distrito da Capital, responsáveis por filhos, sobrinhos, 

enteados e ingênuos, que perfaziam o total de 58 crianças, destas 18 estudam em 

                                                           
56 Observa-se que vários mapas com dados de alunos do período estudado foram encontrados na 
pesquisa de campo, todavia são raros os que registram o ensino ministrado fora da escola estatal, o 
que justifica a parcialidade das informações. 
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escolas particulares ou no lar, 29 estudam nas escolas públicas e 11 não estavam 

matriculadas em nenhuma escola (PARANÁ, AP nº 687, 1883, p. 5-8). 

Ressalta-se que, apesar de o relatório de 1883 apresentar um acentuado 

número de crianças que recebiam a instrução em casa ou em escolas particulares, a 

incerteza da veracidade dos dados encontrados em documentos históricos desse 

período não permite que se tenha noção precisa de quantas crianças recebiam 

instrução em trilhas paralelas às escolas oficiais. 

Nesse sentido, enfatizam Faria Filho e Vidal, ao analisarem o processo de 

escolarização primária no Brasil, atentando para questões referentes aos espaços e 

tempos escolares e sociais, que 

 

não podemos considerar que apenas aqueles, ou aquelas, que 
freqüentavam uma escola tinham acesso às primeiras letras. Pelo contrário, 
tem-se indícios de que a rede de escolarização doméstica, ou seja, do 
ensino e da aprendizagem da leitura, da escrita e do cálculo, mas sobretudo 
daquela primeira, atendia  um número de pessoas bem superior à rede 
pública estatal. [...] ao que tudo indica, superavam em número, até bem 
avançado o século XIX, àquelas escolas cujos professores mantinham um 
vínculo direto com o Estado. (2000, p. 21). 

 

Essa dificuldade em aferir a quantidade de crianças que recebiam a instrução 

em espaços privados também foi vivenciada na Província paranaense durante o 

período em análise. Conforme enfatizado pelo presidente Dantas Filho, em relatório 

do último quartel dos oitocentos, por ser “[...] certo que existem escolas particulares 

de que não se têm notícia oficial, e á directoria geral não são remettidos com a 

precisa regularidade os mappas dos alumnos” (1880, p. 39), o governo 

corriqueiramente encontrou obstáculos para lidar com as questões relacionadas ao 

ensino privado na Província. Isso porque, se a aplicação dos meios fiscalizatórios 

era precária às escolas públicas, para as particulares ela se tornava praticamente 

impossível. 

Visando solucionar os problemas vinculados à fiscalização da instrução tanto 

em âmbito público quanto no privado, além de reforçar o ensino obrigatório e 

assegurar a aplicabilidade da multa, já em 31 de dezembro de 1857, foi promulgada 

a Lei de Instrução para Execução dos Artigos 33, 34 e 35 do Regulamento de 8 de 

Abril 1857, que em seu corpo previa a criação da lista dos refratários, isto é, de 

responsáveis legais que, se descumprissem a lei da obrigatoriedade escolar, teriam 

seus nomes remetidos à inspetoria geral de instrução pública e estariam submetidos 
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à multa. Para que o governo conseguisse realizar um controle mais efetivo e 

pudesse exigir desses responsáveis o cumprimento da coação legal, estabeleceu-se 

a realização de um arrolamento das crianças entre 7 e 15 anos que habitassem os 

quarteirões compreendidos na área de um quarto de légua de cada escola pública. 

O presidente Fleury, em relatório de 1866, ressaltava a importância do 

arrolamento fornecido pelas autoridades policiais, para tornar efetiva a cobrança da 

multa, especificando os agentes responsáveis, suas funções e a metodologia a ser 

adotada para que a relação de transgressores se tornasse de conhecimento do 

inspetor geral de instrução pública. Conforme o relatório presidencial: 

 

[...] tem o inspector geral por agentes os subinspectores de escolas, que, 
confrontando com as matriculas o arrolamento fornecido pelas autoridades 
policiaes, obtem a relação dos transgressores e trazem ao conhecimento do 
inspector geral a necessidade de applicação das multas. Annunciando-vos 
que, ao menos durante minha administração, tal processo não teve logar, 
podeis compreender que, sem embargo da legislação, o ensino no Paraná 
não é obrigatório. (1866, p. 25). 

  

Confirmando a dificuldade da utilização do arrolamento escolar para aplicação 

da multa aos refratários, Burlamaque (1867, p. 29) afirma: 

 

Vão lá a casa do pobre as autoridades policiaes, vá o presidente da camara 
municipal, vá o sub-inspector, vá o professor, entreguem quantos meios 
inquisitoriaes quizerem, o resultado será sempre o mesmo: o pae não pode 
mandar o filho a escola. Multal-o-heis por isso? Mas elle não tem com que 
pagar a multa. 

 

As evidências levantadas por Burlamaque denunciam as dificuldades de o 

Estado retirar a previsão da multa do plano simplesmente discursivo e legislativo, 

atribuindo-lhe efetividade. Outra manobra aventada pelo governo para tornar 

concreta a aplicação da multa aos pais desobedientes da obrigação de instruir seus 

filhos foi o Regulamento do Ensino Obrigatório, datado de 1883, o qual propôs que 

as listas com os nomes dos refratários fossem publicadas em jornais e editais, 

mencionando-se as infrações e as penas em que tivessem incorrido. Infere-se, 

contudo, que essa também não passou de uma pretensão, haja vista que, apesar de 

prevista, não há menção de sua ocorrência no conjunto documental analisado. 

Paralelamente a essas questões, outras discussões apareciam nas falas 

oficiais em relação à pena mais adequada a ser aplicada aos pais que 

descumprissem a obrigatoriedade escolar. Várias sugestões de sanções indiretas, 
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que sobrepunham à imposição de multa, indo desde o recrutamento para o serviço 

militar, até a privação dos direitos políticos como o voto, fizeram parte das tentativas 

para aumentar a frequência escolar.57 

No ano de 1856, o inspetor geral de instrução pública, argui que para “[...] 

fazer a instrucção conspirar para a felicidade pública, completando e auxiliando 

todas as outras instituições políticas, e para collocar a todos os cidadãos a par da 

liberdade que lhe é confiada”, convém, dentre várias medidas, que se “[...] 

represente aos poderes supremos sobre a conveniência de preferir no recrutamento 

para o exercito e armada jovens maiores de 15 anos que não frequentem e nem 

houverem frequentado escolas”, e, igualmente, que se represente sobre “[...] a 

conveniência de se não conferirem os direitos politicos áquelles que não souberem 

ler e escrever.” (MOTA, 1856, p. 16). 

Da mesma forma, anos mais tarde, o presidente Araújo sugestiona medidas 

semelhantes que, em sua opinião, poderiam contribuir para que as escolas públicas 

fossem mais frequentadas e bem aproveitadas. Segundo o presidente, “[...] sem que 

o preceito legal seja acompanhado de outras medidas, continuará a ser, como até 

aqui, lettra morta” (1868, p. 15). Assim, em plena Guerra do Paraguai (1864-1870), 

com o grande número de deserções e as várias medidas para aumentar o 

contingente militar, o temor de verem os filhos lutar na Guerra, aparecia, no discurso 

do presidente, como um dos mecanismos para compenetrar os pais da obrigação de 

dar instrução a sua prole: 

 

A recusa do direito de voto a quem não souber ler e escrever, e a 
declaração de que estes devem ser preferidos no recrutamento para o 
exercito e armada, salvas as isenções resultantes de outras circunstancias 
já previstas, me parece que visam utilidade incontestável e a conveniência 
geral. (ARAÚJO, 1868, p. 15). 

 

Destaca-se que, no período, vigorava no Império, instruções que liberavam do 

recrutamento para a Armada ou para a Companhia de aprendizes de menores da 

Marinha, os alunos matriculados em escolas. Wachowcz (1984, p. 107), ao abordar 

                                                           
57 Em caráter informativo, outra justificativa que apareceu nos relatórios para a aplicação de meios 
indiretos era a vinculação de adultos e presos à obrigação escolar com o fim de minimizar a 
criminalidade na Província. Em 1879, o Chefe de Polícia da Província Carlos Augusto de Carvalho, no 
relatório apresentado ao presidente Rodrigo Otávio de Oliveira Menezes, em 20 de fevereiro de 1879, 
escreve: “É grande o atraso moral e intelectual da Província. Tornar obrigatória por meios indiretos, a 
instrução dos adultos muito influiria sobre a estatística criminal.” (CARVALHO citado por MENEZES, 
1879, p. 13). 
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sobre a temática, aduz que esta medida era destinada a incentivar a matrícula da 

população escolar, sendo que pelo regulamento de instrução pública paranaense, 

ficavam excluídas dessa obrigação as crianças menores de 5 e as maiores de 15 

anos. 

Da mesma forma, a recusa do direito a voto, abordada pelo presidente Araújo 

em 1868, como outro meio indireto de se fazer cumprir a lei, é reforçada dois anos 

mais tarde no relatório do inspetor geral de instrução pública Santoz, que advogava 

ser essa medida, apesar de inconstitucional, capaz de pôr em prática a lei do ensino 

obrigatório: 

 

A idea do ensino obrigatório só poderá converter-se em realidade se em vez 
de criar medidas apenas apparentemente conducentes ao cumprimento da 
lei o legislador geral determinar outras que pelos meios indirectos cheguem 
ao fim desejado.  
Exija-se, por exemplo, que o exercício de certos direitos políticos dos 
cidadãos tal ou tal grão de conhecimento.  
Isto talvez pareça um acto inconstitucional, mas o que é certo é que 
nenhum seria capaz de melhor realizar a propagação das luzes nas classes 
menos favorecidas da fortuna, e neste cazo seria acatado o pensamento da 
Constituição, embora soffresse a letra. (PARANÁ, AP nº 324, 1870, p. 276). 

 

Corroborando os pronunciamentos de 1868 e 1870, o presidente Lisboa 

declara à Assembleia, em 17 de fevereiro de 1871, que, para criar o ensino 

obrigatório na Província sem estabelecer meio de o tornar efetivo é reduzi-lo a um 

mero conselho. Dessa forma, para que o mesmo seja eficiente, “[...] era preciso ou 

estabelecer multas como fez o Regulamento de 1857, quando o aceitou, ou penas 

indirectas privando os pais ou tutores remissos de certos direitos” (1871, p. 2). 

No ano seguinte, o inspetor geral de instrução pública, Souza, em seu 

relatório, seguindo essa mesma linha de pensamento, justifica a importância de 

penas indiretas para coagir o povo a instruir-se e utiliza para reforçar sua arguição e 

sugestionar a implementação de algo parecido no Brasil, como era corriqueiro na 

época, o exemplo de experiências vivenciadas na Europa. 

Dessa forma, o inspetor se vale de uma história ocorrida na Suécia, na época 

de Carlos II, em que a nação era profundamente ignorante, e, para solucionar esse 

problema, o governo atraiu muitos professores estrangeiros, com os quais preparou 

grande número de mestres e estabeleceu escolas por toda a parte do país. Ocorre 

que, o governo havia facilitado ao povo os meios de instruir-se, mas deixou-o à 

inteira liberdade. O resultado foi nulo, e assim permaneceu, mesmo após tornar o 
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ensino obrigatório. Então, perspicazmente, apelou para um meio indireto: um 

decreto declarou que ninguém poderia casar-se sem ser confirmado e que ninguém 

seria confirmado sem saber ler e escrever. Não tardou para que os professores 

alegassem não poder lecionar para tantos alunos. A partir daí dataram os 

progressos da Suécia, que em matéria de ensino era considerada como país modelo 

(SOUZA, 1872). 

No Brasil, em 9 de janeiro de 1881, foi promulgado o Decreto nº 3.029,               

que ficou conhecido como “Lei Saraiva”, o qual alterou o critério exigido                  

para o alistamento de eleitores, substituindo o requisito de obtenção de renda para o 

de domínio da leitura e da escrita.58 Essa reforma poderia indicar que, aos moldes 

dos países estrangeiros, essa seria uma medida indireta que incentivaria o 

alfabetismo, uma vez que somente estariam aptos a votar aqueles que soubessem 

ler e escrever. Mesmo assim, contudo, conforme Ferraro e Kreidlow (2004, p. 183), 

quando em análise sobre os índices de analfabetismo vinculados aos censos 

demográficos realizados no Brasil, depreende-se que a promulgação do decreto não 

impulsionou a alfabetização no país, uma vez que a taxa de analfabetismo, que em 

1872 era de 82,3% para as pessoas de 5 anos ou mais, manteve-se quase 

inalterada em 1890, quando 82,6% da população do país permanecia analfabeta. 

Destaca-se, entretanto, que, no Paraná, os meios indiretos de incentivo ao 

alfabetismo não foram explorados pelo governo, permanecendo apenas na seara 

discursiva dos presidentes e inspetores de instrução pública. De outra monta, se o 

governo não se valeu de meios indiretos que limitassem os direitos civis e políticos 

dos cidadãos, implantou a inspeção pública como outro mecanismo capaz de 

auxiliar a consecução do ensino obrigatório paranaense. 

 

 

3.2 A inspeção da instrução pública como polícia ad ministrativa da província 

 

A inspeção pública, utilizada como ferramenta de fiscalização, observação e 

vigilância, no território paranaense foi tida como um importante meio para compelir a 

                                                           
58 Ressalta-se que, além dos analfabetos não tinham direito a voto os possuidores de baixa renda, os 
escravos, as mulheres, as praças de pré e homens que ocupavam empregos modestos como ventes 
das repartições e estabelecimentos públicos. 
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fixação das crianças em escolas e, por consequência, institucionalizar a 

obrigatoriedade escolar. 

Sua relevância mostra-se constante no discurso oficial, sendo reconhecida 

por presidentes provinciais, como Cardoso (1860, p. 42), afirmando ser “a mola real 

de toda a instrução primária” e, por inspetores como Barros (1871, p. 21), 

proclamando a inspeção pública como “[...] um grande serviço que é necessário 

imprimir a mais intelligente e activa direcção”. 

 Quando da emancipação, o Paraná tinha sua educação submetida aos 

dispositivos da Lei paulista nº 34, de 16 de março de 1846, que, no seu Título V, 

abordava, entre outros temas, a questão da inspeção escolar, e do Regulamento 

Paulista, de 8 de novembro de 1851, que ampliou as competências do serviço de 

inspeção escolar prevista na legislação anterior. 

A legislação paulista de 1846 previa que, em cada povoado, onde houvesse 

escola pública ou particular, fosse composta uma comissão que seria responsável 

pela fiscalização e controle do ensino. A mesma deveria ser integrada por três 

cidadãos residentes no lugar, um nomeado pelo governo, e dois pela câmara 

municipal, sendo que um desses membros deveria ser sacerdote. 

Essa exigência contida na legislação paulista se mostrava impraticável no 

Paraná, pela falta não só de pessoal, mas de tudo o que concerne à educação. No 

relatório do presidente Vasconcellos, no início da primeira legislatura, em 1854, 

avulta-se que, diferentemente da província paulista e da Corte, onde “[...] há 

conselhos de instrucção, mui proximos á auxiliar com suas luzes o governo”, em 

Curitiba havia a falta de “[...] abundancia de illustrações, que tem aquellas, que 

mencionei, prescindirdes de tal peça na organisação que houverdes de decretar”. 

Dessa forma, como poderia inspecionar as escolas adotando a referida legislação se 

a mesma faz “[...] procurar tres onde muitas vezes com grande difficuldade se acha 

apenas hum”. 

 Diante dessa problemática e percebendo a importância desse mecanismo na 

efetivação da obrigatoriedade escolar, no mesmo documento Vasconcellos sugere a 

necessidade da substituição da lei paulista por uma lei local, recomendando que se 

centralizasse o poder de inspeção nas mãos do governo da Província, tendo este 

competência para escolher seus próprios inspetores, não deixando essa tarefa a 

cargo das municipalidades, para que se tornasse mais condizente com o quadro 

províncial: 
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Sobresahe o desacerto de aquinhoar melhor as municipalidades que o 
governo da provincia, na justa intervenção, que lhe cumpre exercer sobre as 
escolas, quando a mais sensata theoria de organisação, concernente ao 
ensino, assegura sempre ao governo a primazia de influencia, como aquelle 
que está no caso de lhe dar maior impulso e uniformidade 
(VASCONCELLOS, 1854, p. 14). 

  

O presidente, arrazoando ainda a relevância do mecanismo de inspeção em 

auxiliar o governo em todos os negócios relativos ao ensino, afirma que o cargo de 

inspetor geral da instrução pública “[...] eh uma entidade tão indispensavel ao ramo 

do serviço [...], e tão sensivel se torna a sua falta”, que em “[...] cada distrito deve por 

tanto haver hum inspector parcial e na capital da provincia hum inspector geral, 

todos da nomeação da presidencia”. Nessa medida, nota-se que, segundo a 

percepção do presidente, a configuração de comissões inspetoras existentes até 

então, nomeadas pelas municipalidades, muitas vezes dificultavam o bom 

desenvolvimento da atividade inspetora (VASCONCELLOS, 1854, p. 14). 

 Outra questão que aparece na massa documental pesquisada diz respeito à 

dúvida quanto à manutenção das atividades de inspeção por parte dos funcionários 

nomeados pelo governo paulista, já que, após a emanciapação, não havia sido 

instituída uma legislação paranaense própria e nem sido publicada portaria para a 

manutenção dos cargos. Tal imprecisão legislativa dá ensejo ao ofício enviado ao 

presidente provincial pelo inspetor do distrito de Vila de Guarapuava, Braga Júnior, 

no qual se questionava se ocorrida a separação e não existindo ainda inspetor geral 

nomeado e outros empregados da mesma repartição, deveria ele ainda se 

considerar inspetor e proceder da mesma forma e com os mesmos deveres de 

outrora (PARANÁ, AP nº 5, 1854). 

 Buscando resolver as dificuldades e imprecisões encontradas, tanto pelo 

governo como por seus funcionários, a Assembleia Legislativa, almejando a criação 

de uma legislação própria parananense capaz de adequar a estrutura administrativo-

burocrática da inspeção, sancionou a Lei nº 17, de 14 de setembro de 1854, que 

reformulou os cargos da inspeção do ensino, adequando-os às necessidades locais. 

Com isso, tem-se a supressão das comissões inspetoras e a criação do cargo de 

inspetor geral de instrução, tanto de instrução primária como de secundária, e de 

inspetores da instrução do distrito em cada povoação onde existir uma escola 

pública ou particular. Ambos eram subordinados imediatos do presidente de 

Província e teriam suas atribuições definidas pelo regulamento do governo. 
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 No final do mês de setembro foi nomeado, para o cargo de inspetor geral, 

Joaquim Ignácio Silveira da Mota, que tinha como missão criar regras que 

regulassem as atividades de inspeção nas escolas provinciais. Concomitantemente 

à nomeação do inspetor geral, foi composta uma comissão com “pessoas idôneas” 

para apresentar um projeto de regulamento a respeito da instrução pública 

(VASCONCELLOS, 1855, p. 59). 

 Atenta-se que esse regulamento foi promulgado apenas em 1857, e que, no 

interregno entre a elaboração do projeto e a sua aprovação, conforme apontamentos 

do inspetor geral da instrução pública, o serviço de inspeção na Província não 

contava com o contingente necessário para o desenvolvimento das atribuições 

estabelecidas pelo governo: 

 

Do modo porque se acha organisada a inspecção da instrucção pública, ha 
excesso e míngua de inspectores, porque, se considerarmos a necessidade 
de colleccionar e systematisar os dados colhidos dos estabelecimentos 
públicos e particulares do ensino, aprecial-os e enunciar-se com 
conhecimentos proprios e especiaes para os assumptos, concluiremos que 
é excessivo o numero pela impossibilidade de se obter, nas circunstancias 
actuaes da provincia, nas justas proporções das necessidades d’esse 
serviço, se, porem, olharmos para simples inspecção de vigilancia e meras 
acquisições de facto, nos estabelecimentos de ensino, concluiremos que é 
minguado o numero porque quanto mais immediato contacto houver d’esta 
sorte de inspecção sobre os estabelecimentos mais certeza se adquirirá do 
cumprimento de deveres cotidianos dos professores, sua conducta moral e 
civil, e da economia e policia dos mesmos estabelecimentos. (MOTA, 1856, 
p. 6-7). 

  

Além da preocupação por não contar com o contingente necessário, a leitura 

desse relatório indica a inquietação do inspetor geral em conseguir cumprir com 

todas as atribuições, ressaltando que era estremamente difícil vigiar as ações 

cotidianas dos professores devido a outras inúmeras tarefas que lhe eram 

designadas, ficando, assim, as atividades docentes sem o devido controle. 

 Tal controle era tido de extrema importância para que o governo provincial 

alcançasse seu objetivo de completa vigilância, cumprindo com a teoria da 

organização do ensino exposta por Vasconcellos em 1854, dando impulso e 

uniformidade à atividade. Todavia, no ano de 1856, a inspetoria de instrução pública 

contava, tão somente, com um quadro funcional de 16 pessoas: o inspetor geral e 

15 inspetores distritais, que deveriam fiscalizar os 31 professores que estavam 

distribuídos em 20 localidades, entre cidades e vilas, que tinham cadeiras de ensino 

primário (MOTA, 1856). 
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O diminuto número de pessoal vinculado à Inspetoria e a falta de legislação 

específica que disciplinasse essa atividade não eram as únicas barreiras 

encontradas pelo inspetor geral, pois ainda havia o obstáculo geográfico, devido às 

grandes distâncias existentes entre as escolas da província, fator que dificultavam a 

inspeção; e o obstáculo pertinente ao capital humano, isto é, a deficiente habilitação 

para desempenhar as funções de inspetores distritais, a falta de bonificação no 

exercício do cargo e a trama de influências políticas existentes na escolha desses 

inspetores. 

 Mota, ao expor sobre os obstáculos geográficos, destaca que havia 

dificuldades em realizar a fiscalização das escolas em locais afastados, mas, além 

das distâncias, a falta de legislação específica e a não presença de inspetores que 

fizessem com que as escolas privadas se compenetrassem da obrigação de enviar 

relatórios trimestrais e de noticiarem o andamento escolar, eram motivos suficientes 

para justificarem “[...] a subtracção de toda e qualquer inspecção sobre a vida 

desses pedagogos” (1856, p. 39). Adverte ainda que, 

 

Além d’estas escolas, de que tem conhecimento esta repartição, existem 
outras particulares, sobre as quaes não chega a acção da inspecção do 
ensino, por se acharem a grandes distancias e recusarem-se a annunciar-
se por falta de habilitações dos professores, para os quaes são inefficases 
os meios que se empregão para chamal-os a sujeição, porque a ação da 
autoridade não póde deixar de ser passageira n’esses lugares. (1856, p. 
17). 

 

A necessidade apresentada pelo inspetor, de se fazer presente nesses locais 

distantes para que a instrução seja difundida de maneira adequada, remete à noção 

foucaultiana de disciplina do olhar, em que o sujeito, cotidianamente, se sente 

vigiado, analisado ou, pelo menos, crê que isso possa acontecer. Essa noção de 

onipresença é fundametal para que a inspeção se torne exercício de poder e possa 

vincular e submeter indivíduos às suas regras. 

Foucault (2000), apropriando-se do conceito de panóptico de Jeremy 

Bentham59, explica que a sociedade disciplinar surgiu a partir dos séculos XVII                

e XVIII, com a criação de um dispositivo que automatiza e desindividualiza o             

                                                           
59 De acordo com Bentham, o panóptico seria uma casa de inspeção com uma construção em anel, 
no meio da qual havia um pátio com uma torre no centro. O anel era dividido em celas que davam ao 
mesmo tempo para o interior e para o exterior, possibilitando a vigilância constante de lado a lado da 
cela por um observador que da torre central via todos os atos dos indivíduos permanecentes nas 
celas sem que ninguém pudesse vê-lo (FOUCAULT, 2000, p. 165-166). 
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poder, sendo capaz de fazer com que os indivíduos se sintam sempre                 

vigiados, mesmo se essa ação não seja consecutiva. Ainda de acordo com Foucault, 

esse sistema de controle social – o panóptico, inicialmente desenvolvido para ser 

aplicado em prisões, mas podendo estender-se a fábricas, sanatórios, hospitais, 

escolas, etc., é “[...] uma máquina maravilhosa que, a partir dos desejos mais 

diversos, fabrica efeitos homogêneos de poder” (FOUCAULT, 2000, p. 167). É um 

poder que atinge os corpos dos indivíduos, modifica, treina ou retreina seus 

comportamentos, seus discursos, suas atividades, sua aprendizagem, sua vida 

cotidiana. 

Dessa forma, para que a disciplina do olhar fosse efetivamente inserida na 

Província, atingindo os fins almejados pelos governantes – institucionalização da 

instrução pública obrigatória –, fazia-se necessário ampliar o número de inspetores e 

muni-los de poderes capazes de submeter tanto professores como alunos à 

pedagogia disciplinar. O inspetor, contudo, como bem lembra Foucault (2000, p. 

168-169), na justa medida em que faz uso dessa maquinaria para vigiar os outros, 

ele próprio é envolvido pelas redes e mecanismos de observação, tornando-se, 

dessa forma, mais um entre tantos submetidos à disciplina do olhar. 

Além da ampliação do quadro de funcionários para a Inspetoria, outra questão 

que aparece no discurso de Mota (1856) refere-se a pouca qualificação para o 

exercício das funções de inspeção. Segundo ele, para ser inspetor distrital, revestido 

de importantíssimas obrigações, era necessário ter: 

 

[...] uma cultura elevada de espirito, que se não pode esperar encontrar em 
todas as localidades, daí nascem graves males, com as omissões da 
autoridade encarregada de velar no desempenho das obrigações dos 
professores, estes conservam-se na rotina e julgam-se dispensados de ir 
além das forças da autoridade, sob cuja direção se acham. 

 

Em outro trecho do mesmo documento, Mota afirma que, quando os 

inspetores distritais têm alguma qualificação, a gratuidade do cargo é que prejudica 

o bom andamento da inspeção, sendo esta a causa motivadora para que esse 

pessoal não se dedicasse com afinco à nobre missão: 

 

Só depois de perceberem os inspectores de districto alguma          
retribuição, poder-se-há exigir d’elles o preciso esforço, não só para 
vedarem que permaneção na nobre missão de propagar conhecimentos, 
essa somma de individuos perdidos para qualquer outra occupação util         
e que pervertem a mocidade, como para ministrarem dados em ordem               
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a concorrerem para a confecção de uma estatistica fiel do ensino. (1856, p. 
17). 

 

Observa-se que, após três anos da primeira fala, o problema qualificação-

remunerção ainda permance, pelo menos é o que se aduz do discurso de Mota, em 

defesa de uma boa remuneração aos inspetores para se obter uma inspeção 

inteligente e zelosa: 

 

Mas essa intervenção associa-se á trabalho que carece de capacidade 
intelectual, e seria desattender as regras da boa economia publica, esperar 
encontral-o sem retribuição. 
Muito bons serviços prestaram os inspetores de districtos, que, com 
intelligente trabalho, fazem vigorar o pensamento da benéfica intervenção 
na educação publica. 
Ainda não podem fazer todo o bem á esperar de uma inspecção devotada, 
e a razão está na vatidão dos districtos, e nos insignificantes vencimentos 
que recebem. (1858, p. 3). 

 

Se a inspeção era concebida como forma de vigiar a atividade docente e 

qualificar o ensino, a gratuidade do cargo tornou-se empecilho para a sua 

consecução. Nesse sentido é a conclusão de Mota (1856, p. 7): “Esse trabalho, em 

taes proporções, não póde deixar de tornar-se illusorio, pressuponho, tamanha 

difusão de luzes pela provincia e patriótica devotação a um serviço, que, além de 

fadigas de corpo e espirito, também se associa a despesas certas”. 

Apesar de todo o arrazoado de Mota em favor da remuneração, a sua 

beneficência se justificava por ser esse um serviço, de acordo com o discurso 

governamental, que “enaltece quem o realiza”. De tal modo, ao invés de 

remuneração, os inspetores do ensino recebiam uma vestimenta especial, 

impregnada de uma carga mágica de prestígio político que ampliava as relações de 

poder no âmbito das vilas e freguesias, transformando esses homens em “polícia 

administrativa da província”, que tinha como função auxiliar o governo no bom 

cumprimento da obrigatoriedade do ensino prevista em lei.60 

Registro interessante é o de Villela (2007, p. 125), que, em abordagem sobre 

os concursos e a vigilância dos professores na província fluminense, destaca que, a 

despeito de a Reforma de instrução pública do Rio de Janeiro, em 1847, ter criado a 

figura de inspetor paroquial como função não remunerada, essa prestação de 

serviço voluntário estava associada à promessa de emprego público ou prêmios. 
                                                           
60 Mota (1856, p. 7), fazia uso da denominação “polícia administrativa da província” para designar o 
serviço de inspeção pública. 
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Dessa forma, a investidura em cargo não remunerado “[...] evidenciava a intenção 

de cooptar esses indivíduos como forma de garantir sua adesão ao acenar com 

possíveis benesses para o futuro”. 

A partir da explanação de Villela (2007), pode-se sopesar que a organização 

escolar, pelo menos no século XIX, estava voltada mais às necessidades políticas 

do que às necessidades do corpo social. Nota-se que a trama de influências 

políticas existentes na escolha dos inspetores era uma constante nas províncias do 

Império. No Paraná, o próprio presidente Vasconcellos (1854) relevava a 

importância em subtituir a legislação, modificando o critério de seleção dos 

inspetores, deixando para o governo provincial a escolha do corpo de funcionários 

da Inspetoria, e, em contrapartida, minimizar os poderes locais, que nem sempre 

estavam em sintonia com o governo imperial. 

Para resolver as questões levantadas pelo presidente provincial Vasconcellos 

e seu inspetor geral da instrução pública, Mota, em 24 de abril de 1857 criou-se o 

Regulamento de Inspeção da Instrução Pública da Província do Paraná, ampliando o 

quadro funcional da inspeção, estabelecendo remuneração aos inspetores distritais 

e disciplinando minudenciosamente as atividades desenvolvidas por cada um dos 

“raios que partem da  circunferência”.61 

Dessa forma, a inspeção e o governo da instrução pública do Paraná eram 

compostos pelo presidente da Província, autoridade central, do qual provinham, em 

última instância, todas as decisões concernentes à instrução pública. Um grau 

abaixo estava o inspetor geral da instrução pública, chefe da repartição do ensino 

público e intermediário de toda a correspondência com o governo. Depois seguiam 

os inspetores dos distritos, subordinados imediatos, responsáveis pela inspeção em 

cada Comarca e, por fim, os subinspetores, que se encontravam distribuídos nas 

cidades e vilas paranaenses. 

Paralelamente ao órgão técnico-administrativo representado pela estrutura 

hierárquica acima descrita, havia ainda um órgão literário-pedagógico, representado 

pelo Conselho Literário, que também estava subordinado à Inspetoria                 

Geral (OLIVEIRA, 1986, p. 123-126). Dessa forma, a hierarquia do aparato 

administrativo-burocrático da instrução pública paranaense no período estava assim 

constituída: 

                                                           
61 Para Mota (1858, p. 3), a inspeção escolar deveria funcionar como um aparelho, formado por raios 
que partem da circunferência. 



146 

Figura 3.1 
Organograma da hierarquia do aparato administrativo-burocrático da instrução 

pública paranaense a partir do Regulamento da Inspeção Pública da Província do 
Paraná, de 24 de abril de 1857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Organograma elaborado a partir do Regulamento da Inspeção Pública da Província do Paraná, 
de 24 de abril de 1857. 

 

De acordo com o quadro acima, pode-se perceber que a administração da 

instrução paranaense seguia um sistema hierárquico composto por uma estrutura 

simplificada de cargos e funções, porém com uma organização racional das ações 

referentes à educação paranaense que se desenvolvia com alta divisão de 

responsabilidades, onde cada um de seus membros exercia papel elementar para o 

bom andamento da maquinaria estatal de inspeção. Tais ações eram bem definidas 

pelo Regulamento de 1857. 

Os artigos 3º ao 7º do Regulamento definem a função do inspetor geral, que, 

nos termos de Giglio (2001, p. 409), era de produzir e fazer circular “[...] um conjunto 

de saberes sobre a atividade educativa escolar, regulamentando as práticas e 

construindo as bases para o controle da população no que diz respeito às 

obrigações das famílias em relação à instrução da infância e da mocidade”. 

Para tanto, o inspetor geral da instrução pública do Paraná provincial, 

enquanto gestor do quadro funcional da inspeção pública, estava incumbido de 

inspecionar, instruir e dirigir todos os empregados da instrução pública, cabendo a 

ele também ponderar quanto à concessão de licença aos mesmos; nomear e demitir 

inspetores de distrito e subinspetores; propor a suspensão e demissão de 

professores de escolas públicas e multar professores, tanto de estabelecimentos de 
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ensino público e quanto de ensino privado, bem como presidir concursos e exames 

para admissão de professores públicos. 

Cumpria ainda ao inspetor geral a função de inspecionar, instruir e dirigir os 

estabelecimentos particulares e públicos, mantendo a disciplina das escolas e 

fazendo cumprir todas as normas atinentes ao ensino; propor a criação, remoção, 

reunião, suspensão e divisão das escolas primárias e secundárias e, por meio de 

visitas semestrais às escolas da Província, autorizar o funcionamento e o 

fechamento das escolas particulares, assim como permitir a experiência de novos 

métodos de ensino em uma ou mais escolas. 

Entre as atribuições do inspetor geral elenca-se também a de redigir 

documentação própria à instrução; dar forma e modelo para a escrituração dos livros 

de móveis e utensílios e organizar tabela referente aos utensílios de cada escola.  

Cabia-lhe ainda executar as deliberações do governo provincial, bem como 

mantê-lo informado por meio de relatórios circunstanciados, confeccionados até o 

último dia do ano, dando conta do estado da instrução pública e particular de ensino 

paranaense; prestando informações de suas ações no decorrer do ano; fornecendo-

lhe um quadro estatístico detalhado com o número de alunos matriculados, 

informações sobre ambos os sexos e o nome dos professores, permitindo um maior 

controle por parte do governo do andamento da instrução pública na Província. 

Destaca-se que esses documentos, em sua maioria, eram transcritos quase 

que na íntegra pelo presidente de Província em seus relatórios anuais à Assembleia 

e eram utilizados como componentes da máquina disciplinar estatal, em que todos 

os dados angariados pelo inspetor geral, por meio de uma rede de informações que 

perpassava pelos inspetores distritais, subinspetores, professores, chefes de polícia, 

entre outros, objetivavam dar visibilidade ao conjunto de informações referentes à 

marcha e ao desenvolvimento do ensino na Província e, ao mesmo tempo, colocá-

los sob vigilância. A análise dessa documentação administrativa, sob um viés 

foucaultiano, pode dar pistas sobre a verdadeira função exercida pelo meio 

escriturário – a vigilância –, que se materializa a partir de um sistema de registro 

intenso e de uma rede de anotações escritas que captam e fixam o indivíduo. O 

“poder de escrita” presente nos relatórios sobre a instrução constitui-se peça 

essencial nas engrenagens da disciplina (FOUCAULT, 2000, p. 157-185). 

Dessa forma, essa cadeia de transmissão realizada pelos agentes de 

inspeção, que compõem, segundo Giglio, uma milícia pacífica, 
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surge tanto a partir da fala do Inspetor Geral quanto das falas dos 
inspetores de Distrito – inscritas em sua fala –, surge no enfrentamento com 
outras falas – especialmente as do Presidente –, nas incursões a outros 
âmbitos da administração, produzindo uma acumulação que torna possível 
a circulação das questões enunciadas. (2001, p. 420). 

 

Nesse sentido, essas operações escriturísticas também eram tecidas pelos 

inspetores distritais, indivíduos nomeados pelo próprio presidente provincial, que 

deveriam assessorar o inspetor geral, fornecendo-lhe todas as informações 

pertinentes ao estado de ensino da Comarca sob sua jurisdição, que, de acordo com 

o regulamento de 1857, na província paranaense dividia-se em três. 

Os inspetores que ocupavam essas três jurisdições desempenhavam suas 

funções nos respectivos distritos escolares: o 1º Distrito da Capital, sob a inspeção 

de Bento Fernandes de Barros, era composto por 12 escolas distribuídas entre 

Curitiba, Iguaçu, Votuverava, Palmeira, Rio Negro, Campo Largo e Vila do Príncipe; 

o 2º Distrito de Paranaguá, sob a inspeção de Francisco Ferreira Corrêa, era 

composto por 13 escolas distribuídas entre Paranaguá, Antonina, Morretes, 

Guaratuba, Guaraqueçaba e Porto de Cima; e, o 3º Distrito de Castro, sob a 

inspeção de Antonio Vespasiano de Albuquerque, era composto por 9 escolas 

distribuídas entre Castro, Guarapuava, Tibagi, Palmas e Colônia Teresa.62 

Para o provimento do cargo de inspetor de distrito deveria o indicado 

preencher pré-requisitos como o grau acadêmico ou reconhecida instrução e 

demonstrar-se apto a desempenhar a função de, por meio de mapas trimestrais das 

escolas públicas e particulares, de um e outro sexo, declarar o número de alunos 

que as frequentavam e o nome dos professores, bem como apresentar mapa de 

móveis e utensílios de cada escola pública. 

Esses mapas fariam parte do relatório que deveria ser encaminhado até o dia 

8 de dezembro de cada ano ao seu superior hierárquico, indicando o estado de 

instrução pública do distrito e as formas de melhoramentos que julgasse 

conveniente. Para a confecção do mesmo, o inspetor distrital deveria conhecer a 

situação das escolas da província e a população escolarizável, indicando onde se 

fazia necessário abrir novas escolas ou a necessidade de vedar a sua criação. 

Precisava ainda realizar visitas às mesmas, assistir a exames, fiscalizar e conceder 

licença aos professores, requerer das autoridades policiais informações sobre a 

                                                           
62 Dados retirados do relatório do inspetor geral de Instrução Pública no ano de 1858 (MOTA, 1858, p. 
13-36). 
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população escolar e dos subinspetores informações sobre as escolas e, por fim, 

controlar a matrícula. 

Essas atribuições, previstas nos artigos 8º ao 11 do Regulamento de 1857, a 

serem desincumbidas pelo inspetor de distrito, conforme relata o inspetor geral no 

documento oficial enviado ao presidente Mattos, em 31 de dezembro de 1857, 

tinham como desígnio estudar os meios de melhorar a instrução pública, e 

 

eleval-a á um ponto uniforme e de utilidade mais directa e geral; organizar a 
estatística do ensino dentro da sua circunscripção, e por ella julga da 
disseminação da instrucção, e apresentar no seu relatorio, [...] ás idéas que 
o estado de cousas lhe sugerir em ordem a fazer caminhar a educação. 
(MOTA, 1857, citado por CARVALHAES, 1858, p. 41). 

 

Para o alcance dessa finalidade, o aparelho fiscalizatório do Estado contava 

ainda com um olhar localizado, de responsabilidade do subinspetor, que tinha como 

função o controle direto e vigilância periódica sobre as instituições escolares, 

professores e alunos, sintonizando o aparato escolar às disposições legais. 

Esses subinspetores, na percepção do inspetor geral Mota, funcionam “[...] 

como agentes de vigilancia destinados a colherem os factos que se succedem nas 

escolas para passal-os aos inspectores de districto”, observando se nelas a ordem, 

disciplina e economia, preceituadas no artigo 20 do Regulamento, eram respeitadas 

(MOTA, 1857, citado por CARVALHAES, 1858, p. 41). 

Além dessa função, esses profissionais deveriam exigir dos professores 

públicos e privados relatório no último dia dos meses de janeiro, abril, julho e 

outubro, constando a frequência, comportamento, adiantamento dos alunos e, se 

necessário, solicitação de material escolar, e, se descumprissem com esse dever, 

caberia ao subinspetor censurá-los ou impor pena maior, conforme o caso exigisse. 

Ainda, o cargo lhe autorizava atestar o cumprimento das atribuições dos professores 

para que esses pudessem cobrar seus vencimentos, bem como conceder-lhes 

licença e vedar que estabelecimentos particulares fossem abertos sem que 

obtivessem licença do inspetor geral. 

Cabia ao subinspetor, no que concerne aos alunos, assistir aos exames de 

classe e anuais das escolas, a fim de averiguar se estavam aptos à assunção para o 

nível subsequente e para chamar à escola maior número de alunos, deveria 

fiscalizar o ingresso na escola pública de instrução primária, evitando que crianças 

em idade escolar permanecessem à margem da instrução. 



150 

No que tange à inspeção do espaço escolar, o subinspetor deveria informar 

sobre a salubridade do lugar e inventariar os móveis e utensílios que o compunham, 

para que, a partir da rede de informações da inspetoria, o presidente provincial 

autorizasse a remessa de materiais que estivessem escassos. Dessa forma, o 

subinspetor era a primeira ponte de contato dos professores e das famílias com os 

chefes do Estado responsáveis pela gestão da instrução pública obrigatória. 

 Não só os subinspetores que estavam diretamente em contato com as 

escolas, mas todo o órgão técnico-administrativo era reconhecidamente importante 

para o bom andamento da escolarização da infância, pois, como ressalta o inspetor 

geral da instrução pública Mota (1858, p. 10): 

 

Se não existir uma vigilante inspeção, sobre a escola, o professor irá 
sempre diminuindo de esforço ou pelo menos ficará estacionário ao seu 
trabalho. Na inspeção está tudo; esta vela no progresso da pedagogia, 
estimula os brios do professor e torna-se complemento da escola. 

  

Em auxílio às atividades técnico-administrativas, criou-se uma corporação que 

veio para suprir uma lacuna pedagógica caracterizada pela não uniformidade de 

métodos e materiais de ensino, enraizada até então no sistema de instrução da 

Província. 

Essa corporação, composta por Conselhos Literários centralizados nos três 

distritos, conforme a divisão das Comarcas, tinha como membros os presidentes das 

câmaras municipais ou delegados, vigários e subinspetores, que se reuniam sob a 

presidência do inspetor de distrito em sessão ordinária anual e detinham a 

competência de examinar o estado de instrução primária e secundária do respectivo 

distrito, planejar as diretrizes gerais de estudos e particulares de cada escola, 

regime, livros, economia e habilitação do pessoal, para prestar informações e 

conselhos ao inspetor geral e inspetor de distrito, consonante dispõe o artigo 12 do 

Regulamento. 

Além das atribuições do Conselho, o Regulamento instituía, nos artigos 18 e 

19, competências específicas, como é o caso dos presidentes das câmaras 

municipais, que deveriam exigir dos pais o envio das crianças que estivessem sob a 

proteção do ensino obrigatório à escola, bem como confeccionar listas dos 

indivíduos que não cumprissem com essa determinação, remetendo-as ao inspetor 

de distrito, para posterior averiguação. Além de auxiliar na execução da 
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obrigatoriedade escolar, poderiam os conselheiros exigir a aquisição de livros, papel 

e demais objetos necessários para realização de exercícios escolares aos meninos 

pobres e determinar que os professores, no exercício de suas funções, seguissem 

os princípios da moral civil, em harmonia com as leis do país, e, no caso de faltas ou 

omissões, notificar o inspetor distrital. 

Da mesma forma, aos vigários, em particular, competia realizar a inspeção 

sobre o ensino religioso, moral e intelectual, podendo, nas visitas que fizessem às 

escolas, instituir normas e instruções, sujeitando-as imediatamente aos seus 

superiores hierárquicos, bem como propor aplicação de multa nos casos de 

infrações. 

Apesar de ser conferido um perfil específico ao Conselho Literário, 

vinculando-o à organização pedagógica escolar e ao efetivo cumprimento da 

instrução pública obrigatória, observa-se que várias das atribuições, tanto desse 

como de outros agentes da inspetoria, se davam de forma compartilhada entre os 

diferentes níveis hierárquicos, que racionalizavam suas ações “[...] diretamente, pelo 

olhar dos inspetores, e, indiretamente, através dos registros escritos, ordenados nos 

regulamentos.” (GIGLIO, 2001, p. 415). 

Essa rede de informações compartilhadas, ao que tudo indica, objetivava um 

maior controle sobre o universo escolar, onde a maquinaria de vigilância, com seus 

diversos níveis de fiscalização, pudesse esquadrinhar, conhecer, quantificar, 

desenvolvendo, desse modo, “ [...] uma estatística que capacitará a administração a 

cada vez mais dominar os eventos, podendo antecipar medidas necessárias, 

analisar as tendências de ocorrência dos fenômenos para regrá-los” (GIGLIO, 2001, 

p. 411). 

Nessa medida, o controle interno e externo exercido pela inspeção, 

possibilitou ao governo adentrar em um território ainda não explorado – o privado –, 

onde pais, mestres e preceptores passaram a ser fiscalizados, vigiados e 

controlados pelo Estado. A visibilidade do campo educacional adquirida pelo Estado, 

por meio da inspeção e de suas estatísticas, fez com que a escola privada se 

tornasse assunto do governo (GIGLIO, 2001). 

A importância dessa fiscalização sistemática para o bom desenvolvimento da 

educação aparece na fala do inspetor geral Mota, em relatório enviado, no último dia 

da legislatura de 1857, ao presidente Carvalhaes. Conforme seu relato: “É da 

constituição do governo do ensino que depende o seu futuro – tudo nasce e acaba 
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ahi, é nelle que está o nervo da educação do povo”. Mais adiante avulta ainda que, 

por meio da efetiva fiscalização, “[...] sabe-se já do que se passa em muitas escolas 

e as inspectorias vão-se tornando seu legítimo complemento. Assim, a escola que 

recebe uma visita dá um passo, corrige um erro que é com critério advertido por 

pessoa competente” (MOTA, 1857, citado por CARVALHAES, 1858, p. 42). 

No que pese ao fato de o inspetor geral se mostrar confiante quanto aos 

efeitos positivos desenvolvidos pela atividade fiscalizatória, as estatísticas 

produzidas a partir dessa atividade, além de possibilitar o mapeamento da 

população escolarizável, o controle da profissão docente e a uniformização de 

métodos e práticas, também permitiu que a população, por meio da veiculação 

dessas informações em periódicos subvencionados pelo governo, tomasse 

conhecimento das fragilidades da administração: da insuficiência de recursos 

financeiros para manter a instrução no grau desejado; da falta de pessoal capacitado 

para bem realizar as tarefas disciplinadas pelo Regulamento; e da impossibilidade 

de se fazer onipresente, devido ao diminuto número de funcionários e a vastidão do 

território. 

Nesse sentido, é o relato do presidente Silva, que, ao analisar, os dados da 

instrução em seu mandato, chegou à seguinte conclusão: 

 

Comparando-se a população das escolas primárias com as estatísticas dos 
exames geraes, vê-se que o resultado é limitadíssimo, e está muito longe 
ainda de attingir á ponto, que se harmonise com a verba despendida. Á 
irregularidade da frequencia, devida em grande parte a disseminação dos 
habitantes, attribui-se este triste resultado. (1864, p. 19). 

 

As dificuldades apresentadas pelo presidente, que se amparam na falta de 

recursos financeiros e nas grandes distâncias existentes na província, dão a tônica 

dos debates que se iniciaram em 1860, com o presidente Cardoso, que sugeria uma 

revisão nos cargos da Inspetoria, com a supressão dos inspetores de distrito e do 

Conselho Literário. A sua alegação fundava-se no fato de que, estando a Província 

com dificuldades financeiras e precisando enxugar seu orçamento, não fazia sentido 

manter tantos cargos de inspeção, se os mesmos não estavam surtindo efeitos 

positivos. 

Conforme o presidente, o Conselho Literário não trazia vantagens reais para a 

instrução, uma vez que “[...] nenhum proveito vem d'esta instituição á província e 

nem tão cedo virá. Compostos pelos vigários, presidentes de camara e sub-
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inspectores de parochia, eu vejo em creação tal uma instituição rachitica ou sem 

vida.” (CARDOSO, 1860, p. 43). 

Seguindo sua justificação, o presidente destacou ainda que, devido aos 

baixos honorários percebidos pelos inspetores de distrito, eram raros aqueles que se 

dispunham a transpor os longos espaços entre as localidades para realizar a 

inspeção. E que de nada adiantaria esses lugares estarem servidos por inspetores, 

que, na maioria das vezes, eram juízes e promotores públicos, se residindo estes 

nas sedes das comarcas, somente procediam às visitas quando fosse marcado 

algum júri. 

Conclui seu arrazoado dizendo que era conveniente extinguir os cargos de 

inspetor de distrito e de Conselho Literário, mantendo como auxiliares do inspetor 

geral, os subinspetores, que, além de estarem em contato direto com as escolas, 

exercem a função por benevolência, não acarretando gastos para os cofres 

provinciais e um Conselho na Capital, do qual participariam o inspetor geral, dois 

cidadãos qualificados em graus científicos e dois professores hábeis: “Minha opinião 

é que elimineis todo o cortejo de inspectores e conselhos, deixando os das 

parochias63, sob a imediata direção do digno inspector geral. Na apurada escolha de 

individuos junto ás escolas, antevejo a verdadeira e natural inspecção” (CARDOSO, 

1860, p. 43). 

No ano seguinte, apesar de não ter sido promulgada nenhuma legislação 

tratando especificamente do assunto, observa-se que as solicitações do presidente 

Cardoso foram atendidas em parte, já que, em 28 de maio de 1861, a Assembleia 

aprovou o orçamento para a instrução pública e somente previu o pagamento de 

honorários para os inspetores distritais de Castro e Paranaguá, restando 

subentendido que o cargo de inspetor de distrito da capital foi extinto. Tal suposição 

é evidenciada pelo organograma anexo ao relatório do presidente Gomes Nogueira, 

que trouxe somente o inspetor de Castro, Victor de Azambuja Cidade, e o inspetor 

de Paranaguá, Francisco Ferreira Correia, como empregados da inspeção de 

ensino. 

Caminhando nesse viés de análise, extrai-se que o silêncio do mesmo 

organograma ao não elencar o Conselho Literário como peça do quadro de inspeção 

                                                           
63 Evidencia-se que a nomenclatura “inspetores paroquiais”, que aparece em muitas das falas dos 
representantes políticos da Província, era utilizada para designar a função do subinspetor. Por se 
tornar corriqueiro tal uso, o termo até mesmo foi adotado pelas legislações a partir de 1871. 
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do ensino primário da Província demonstra que houve a supressão dessa 

corporação, o que é confirmado pela legislação de 1863, que deixa de prever a 

existência do Conselho e, além de ratificar a supressão do cargo de inspetor de 

distrito da capital, estende a exclusão aos demais inspetores distritais. 

A justificativa de tal exclusão, desencadeada pelo presidente Cardoso, ganha 

respaldo nos argumentos do presidente Nogueira, que, em fevereiro de 1863, 

afirma, em seu relatório, que: 

 

Sem desconhecer a importancia dos serviços que podem efficazmente 
prestar esses empregados, tenho toda via dispensado o seu auxilio em 
alguns districtos pela necessidade indeclinavel de redução da despeza e de 
mais por confiar que o inspector geral, coadjuvado pelos sub-inspectores, 
poderá em parte substituir aquella falta dando a estes, por exemplo, as 
necessarias instrucções em sentido de suas vistas a bem do ensino 
obrigatorio e empregando todo o zêlo e esforços para que a falta se não 
faça sentir. (NOGUEIRA, 1863, p. 24). 

 

Apesar de reconhecer a importância dessa atividade dos inspetores, a falta  

de orçamento a ser despendido para com a inspeção da instrução pública foi 

narrada pelo presidente como o motivo justificador de sua solicitação pela extinção 

da Inspetoria Distrital, o que refletiu na evolução legislativa presente na tabela 

abaixo: 

 
Tabela 3.1 

Evolução do quadro de funcionários da secretaria de inspeção pública do Paraná 
1857-1863 

Regulamento de 24 de abril 
de 1857 

Lei nº 71, de 28 de maio de 1861  Decreto nº 97, de 11 de abril 
de 1863 

Presidente da Província Presidente da Província Presidente da Província 

Inspetor Geral da Instrução 
Pública 

Inspetor Geral da Instrução 
Pública 

Inspetor Geral da Instrução 
Pública 

Inspetor dos Distritos 
Inspetor dos Distritos (exclui-se o 

da Capital) 
 

Conselho Literário   

Subinspetores Subinspetores Subinspetores 

Fonte: Organograma elaborado a partir do Regulamento da Inspeção Pública da Província do Paraná, 
de 24 de abril de 1857; Lei nº 71, de 28 de maio de 1861; Decreto nº 97, de 11 de abril de 1863. 

 

Atendidos os apelos dos presidentes pela legislação de 1863, já no ano 

seguinte a redução do quadro de funcionários da inspeção passou a gerar 
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descontentamentos que repercutiram na solicitação do inspetor geral ao presidente 

Gonçalves da Silva pela reinserção dos inspetores distritais na Inspetoria, para a 

efetiva fiscalização do ensino. 

Sobre os reclames do inspetor geral, o presidente julga 

 

Parecer atendível a reclamação; por quanto das inspectorias locaes 
estipendiadas, podendo exercer mais immediata vigilancia nas escolas, 
deve-se presumir que haverá muito mais regularidade no serviço; de mais, a 
pratica de cinco annos não condemnou esta creação, que, foi suppressa 
pela lei nº 97 de 11 de abril de 1863, unicamente pela razão de deficiencia 
na receita. (SILVA, 1864, p. 19). 

 

Não obstante, o parecer do presidente favorável à reimplantação dos 

inspetores de distrito, verifica-se, em análise ao artigo 1º da Lei nº 115, de 1865, que 

autoriza o dispêndio financeiro para o ano fiscal 1865-1866 que a mesma não 

ocorreu, sendo mantida a previsão do cargo de inspetor geral e subinspetor, sendo 

que, para este último, não havia dotação orçamentária. 

No mesmo sentido, o presidente Burlamaque, em relatório de 1867, elenca 

como principal motivo para o ensino no Paraná não ter eficácia no desenvolvimento 

da infância era o estado em que se encontrava a fiscalização da instrução. No 

termos do presidente: 

 

Não temos no Paraná ensino bem dirigido, capaz de desenvolver 
sufficientemente as faculdades do menino. A instrucção é feita nas escolas 
de tal modo, que o menino, chegado a idade da puberdade, deslembra tudo 
quanto aprendeu, confundindo-se na massa dos ignorantes. Causas de 
diversa natureza, algumas mas quaes impossivel de remover actualmente, 
difficultam e entorpecem a marcha do ensino primario. As principaes, 
quanto a mim, são: a má organisação da inspecção, a incuria e pouco zelo 
dos subinspectores [...]. (1867, p. 28). 

 

Segundo o inspetor geral Barros, em relatório de 1871, a má organização da 

inspeção relatada pelo presidente Burlamaque deve-se ao fato de a atividade de 

fiscalização estar centrada apenas nas mãos do inspetor geral, que, por trabalhar na 

capital, somente inspecionava as demais localidades em longos intervalos. Salienta 

ainda que, apesar de ter havido subinspetores na sede das escolas, muitos            

deles, funcionários nomeados entre os habitantes das cidades e vilas, não tinham 

habilitação, desconheciam as leis e não possuíam interesse para servir bem o  

cargo, limitando-se somente a funções administrativas. Dessa forma, conclui o 

inspetor que 
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A experiencia veio demonstrar que não houve razão para abandonar-se a 
idea da jurisdição exercida pelos inspectores de districto. Com a sua 
suppressão mutilou-se o systema da inspecção do ensino, a qual é hoje 
personificada por um homem só, isolado, sem auxiliares que 
comprehendão, desenvolvam e executem o seu pensamento, e exerçam 
assim, sob suas vistas, uma acção que deve ser tão esclarecida como 
constante para ser proficua. Proponho, pois que se restaure os inspectores 
de districto. A' elles devem competir as funcções para a apreciação dos 
elementos scientifico, moral e religioso do ensino, assim como do que 
concerne a administração das escolas publicas. (BARROS, 1871, p. 22). 

 

Com o mesmo entendimento, o presidente Lisboa, em seu discurso na 

abertura da Legislatura de 1871, advogou que a inspeção estava entre os elementos 

de força da instrução primária, e por isso fazia-se imperioso “Instituir, alem do 

inspector geral, commissarios por comarcas com ordenado; podendo ser 

aproveitados os promotores públicos, ou quaesquer outras pessoas habilitadas” 

(1871, p. 2). 

Em acato ao disposto pelas autoridades governamentais, a Lei nº 290, de 15 

de abril de 1871, restaura a inspeção distrital e altera a previsão do cargo de 

subinspetores para o de inspetores paroquiais.64 Importa salientar que, em análise 

ao corpo documental pesquisado, essa alteração referia-se muito mais à 

nomenclatura do que à função propriamente dita, uma vez que os inspetores 

paroquiais estavam adstritos à fiscalização em âmbito local tal e qual os 

subinspetores, além de se responsabilizarem pela direção religiosa, já que o 

Conselho Literário fora suprimido. 

Essa nova estrutura de fiscalização prevista pela lei de 1871 teve sua atuação 

estendida ao âmbito privado de instrução, que, desde 1868, estava suspensa por 

força da Lei nº 171, de 16 de abril, que isentava as escolas particulares de qualquer 

ato de inspeção estatal. Nota-se que essa alteração legislativa também foi fruto das 

constantes reivindicações das autoridades governamentais, que julgavam 

imprescindível a isonomia de inspeção entre instituições públicas e privadas, para a 

marcha da instrução na Província. Conforme Lisboa, 

 

Para o ensino particular primário ou secundário julgo ser indispensavel a 
mesma inspecção a que for sujeito o ensino publico. Os mais adiantados 
sectários do ensino livre não dispensam a inspecção no que entende com a 
moralidade e hygiene; e os poderes provinciaes, pelo dever que tem de 
velar sobre este transcendente assumpto não podem deixar o ensino 
particular a mercê de aventureiros, que sem capacidade, nem moralidade 

                                                           
64 A inspeção provincial ficou dividida em 6 distritos: Capital, Lapa, Castro, Guarapuava, Paranaguá e 
Antonina (OLIVEIRA, 1872, p. 14). 



157 

fazem das escolas e collegios uma mercearia, podendo alguns transviar a 
mocidade por doutrinas subversivas das instituições e religião do Estado. 
(1872, p. 3). 

 

Para haver um controle maior na instrução tanto pública quanto privada, o 

Regulamento de 1º de setembro de 1874 ampliou a estrutura de inspeção, 

instituindo o Conselho de Instrução, responsável pelo cumprimento da 

obrigatoriedade escolar e agregando competência fiscalizatória às Câmaras 

Municipais, o que reafirmava, assim, a intenção do governo de expandir a 

escolarização primária na Província. 

O Conselho de Instrução, previsto nos artigos 35 a 38 do Regulamento, era 

composto por inspetor paroquial que deveria presidi-lo, um coletor de rendas e um 

pároco. Ambos tinham a função de organizar uma lista das crianças que deveriam 

permanecer sobre o manto da obrigatoriedade escolar, cuidando de sua publicação 

e remessa ao presidente; inspecionar a frequência, verificar o estado de pobreza 

dos menores, sua impossibilidade psíquica ou moral e impor multas aos pais que 

não cumprissem o designado pela Lei. Enquanto que, às Câmaras cabia a fixação 

de limites territoriais de atuação dos conselhos (artigo 25). 

Esse Conselho de Instrução foi abolido pelo Regulamento Orgânico da 

Instrução Pública da Província do Paraná de 16 de julho de 1876, que restabeleceu 

o Conselho Literário previsto pela Legislação de 1857. Todavia, esse órgão perde 

sua característica de atuação no âmbito literário-pedagógico, passando a incorporar 

a função que era de incumbência do extinto Conselho de Instrução, qual seja, dar 

efetividade ao ensino obrigatório. 

Outra característica que diferencia o novo Conselho Literário do previsto pelo 

Regulamento de 1857 está no tocante à sua composição, que, ao invés de ser 

formado pelos presidentes das câmaras municipais ou delegados, vigários e 

subinspetores, passa a ser integrado por, docentes do Instituto Paranaense e da 

Escola Normal, presidido pelo Inspetor Geral, sem, contudo, alterar a condição de 

gratuidade em que trabalhavam. 

Essa alteração leva a crer que as constantes críticas apresentadas pelos 

relatórios fizeram com que o legislador revisse o critério de escolha dos seus 

membros, vinculando o cargo à competência intelectual e não mais à               

autoridade legitimada pela atividade exercida na sociedade pelos nomeados a 

conselheiros. 
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Em relação aos demais cargos que compunham o sistema de inspeção 

paranaense, eram preenchidos pelo presidente da Província, inspetores paroquiais e 

diretor geral da instrução pública. Destaca-se que o cargo de diretor geral 

representava uma variação apenas da denominação de inspetor geral da instrução 

pública, permanecendo as funções que seriam por ele desempenhadas. As 

modificações trazidas pelas legislações dos últimos cinco anos podem ser 

representadas da seguinte forma: 

 
Tabela 3.2 

Evolução do quadro de funcionários da secretaria de inspeção pública do Paraná 
1871-1876 

Regulamento nº 290, 
de 15 abril de 1871 

Regulamento nº 290, 
de 15 abril de 1871 

Regulamento Orgânico da Instrução 
Pública da Província do Paraná, de 16 de 

julho de 1876 

Presidente da Província Presidente da Província Presidente da Província 

Inspetor Geral da 
Instrução Pública 

Inspetor Geral da 
Instrução Pública 

Diretor Geral da Instrução Pública 

Inspetor dos Distritos Conselho de Instrução Conselho Literário  

Inspetores Paroquiais Inspetores Paroquiais Inspetores Paroquiais 

 Câmaras Municipais  

Fonte: Organograma elaborado a partir do Regulamento nº 290, de 15 abril de 1871; Regulamento nº 
290, de 15 abril de 1871; Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província do Paraná, de 16 
de julho de 1876. 

 

Um ano após foi sancionada a Lei nº 497, de 25 de abril de 1877, que não 

inovou quanto à criação de cargos, apenas ampliou as competências dos já 

existentes, a fim de maximizar a fiscalização para o cumprimento do ensino 

obrigatório. 

Esse alargamento de competências pode ser observado quando da análise 

do artigo 35 da Lei nº 497, que conferia aos professores a obrigação de confeccionar 

mensalmente lista com o número de crianças residentes próximas à escola, seus 

nomes, filiação e faltas. Após a coleta de dados, essas listas eram remetidas aos 

inspetores paroquiais, que, por sua vez, as encaminhavam ao diretor geral de 

instrução pública. 

Seguindo a cadeia fiscalizatória, aos inspetores paroquiais competia a 

realização de fiscalização mensal nas escolas públicas e privadas, e, consequente, 
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análise da relação de alunos matriculados, anotando o nome dos infrequentes, isso 

para posterior cominação de pena de multa aos refratários. Em caso de recurso, 

caberia ao Conselho Literário decidir sobre a aplicação ou não da pena, podendo ser 

alterada somente pelo presidente provincial (artigos 33 e 34). 

Destaca-se, ainda, que era de competência do inspetor geral a fiscalização e 

a execução do Regulamento, e a aplicação de pena aos agentes da inspeção que 

cometessem abusos ou negligenciassem as disposições legais. Dessa forma, todos 

os integrantes da cadeia fiscalizatória do Estado deveriam juntar esforços, atuando 

conjuntamente para a consecução da obrigatoriedade escolar e, na justa medida, 

estavam igualmente sujeitos à fiscalização estatal. 

 Apesar de a legislação estabelecer uma pirâmide de olhares com aparatos de 

controle e vigilância tanto aos pais, quanto aos funcionários responsáveis pela 

inspeção, observa-se que a precária estrutura organizacional da inspeção provincial 

acabava frustrando o fim maior da legislação de 1877 – a fixação das crianças na 

escola. De acordo com o relato do presidente Dantas Filho (1879a, p. 20), dois anos 

após a promulgação do Regulamento, era “[...] desanimador o estado da Instrucção 

Pública, nesta Provincia, pela desproporção que se dá entre o numero de escolas 

creadas e o de alumnos que as frequentão”. 

 No mesmo relatório, o Presidente, ao solicitar auxílio do chefe de polícia da 

província, Luiz Barreto Corrêa de Menezes, para manter o controle de frequência 

dos alunos à escola, por meio dos inspetores de quarteirão, recebeu a justificativa 

de que não havia inspetores de quarteirão nem sequer na capital, quanto mais nas 

demais cidades, vilas e povoados, tornando-se difícil alcançar tal intento. A resposta 

proferida pelo chefe de polícia demonstrava os percalços e a falta de sintonia entre 

os “raios que partem da circunferência” (DANTAS FILHO, 1879a, p. 11). 

 Paralelamente à questão da frequência, havia ainda, por parte do presidente 

Dantas Filho, uma preocupação quanto ao cumprimento das obrigações do diretor 

geral, pois, além de estar à frente da inspeção da província, também exercia o 

magistério, o que era, em seu entender, incompatível: 

 

Julgo inconveniente que continue a ser escolhido dentre os professores do 
Instituto Paranaense o Director de Instrucção Publica, não só porque cabe-
lhe a obrigação de inspeccionar as escolas e será, portanto, substituído 
muitas vezes, o que é prejudicial ao aproveitamento dos alumnos, como 
ainda porque ficará sendo um professor sem fiscalisação e, portanto, 
privilegiado. (1879a, p. 20). 
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Em 1880, o presidente Dantas Filho reafirmava a incompatibilidade dos 

cargos acumulados pelo diretor geral, ressaltando que, “[...] para se tornar effectiva a 

obrigatoriedade do ensino, é de indeclinável necessidade estabelecer-se a mais 

severa e rigorosa inspecção”, e esta somente poderia ocorrer com “[...] a separação 

do cargo de diretor do de professor, assim como, que fossem melhores os 

vencimentos d'aquelle funccionário” (1880, p. 36). 

 O presidente destacava ainda que não bastava a ação isolada do diretor 

geral, sendo conveniente a existência de inspetores que fiscalizassem e 

executassem a lei nos diversos pontos da província, formando assim uma rede de 

fiscalização. Todavia essa rede somente poderia funcionar corretamente se fosse 

instituído salário aos inspetores paroquiais, pois estes, desde a criação do cargo, 

exerciam uma atividade por benevolência, sendo, dessa forma, ilusória a 

fiscalização: 

 

Não se deve esperar zelo e solicitude da máxima parte dos indivíduos que, 
sem retribuição alguma, aceitão esse cargo, quando é notável ainda entre 
nós, a indifferença de alguns homens de espirito illustrado pela causa da 
instrução popular. Sem effectiva responsabilidade e servindo gratuitamente, 
deve-se apenas esperar desses inspectores: desídia e inercia. Nas 
condições em que servem actualmente é-lhes tão indifferente a sorte das 
escolas, quanto não se julgão os chefes da família com o direito de fiscalisar 
o procedimento dos mesmos inspectores. (DANTAS FILHO, 1880, p. 36). 

 

Nota-se, na fala do presidente, que a questão orçamentária da província 

também era um empecilho, já que, desde a criação do cargo de inspetor paroquial 

(subinspetor), vários presidentes anunciavam que a incúria e o pouco zelo era 

reflexo do fato de o cargo de inspetor permanecer sem remuneração. Nesse sentido, 

já em 1854, o presidente Vasconcellos intercedia pela efetiva remuneração do 

cargo. Dois anos depois, o inspetor geral Mota reforçava a importância do 

pagamento de alguma retribuição para haver melhor execução da função. Essas 

solicitações permaneceram recorrentes por todo o período, como se evidencia pelo 

relatório de 1867, quando Burlamaque, o então presidente provincial, destaca que: 

“A inspecção geral é boa, mas a local é péssima. Os comissários não gostam de 

comprometer-se fiscalisando as escolas com o zelo e a solicitude que o cargo exige” 

(1867, p. 35). 

Em 1883, o presidente Bello explana que para a inspeção ser efetiva no 

Paraná, fazia-se necessário a junção de três elementos: capacidade profissional, 
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assiduidade e retribuição. Sendo esta última, “[...] de todo o ponto incompativel com 

os recursos financeiros, é a base em que assenta fortemente o exercicio do cargo, 

assás laborioso e exclusivo para absorver e exhaurir todo o tempo, a maxima 

actividade, o mais solicito zelo do funccionario”.  

No final do período imperial, o presidente Ribeiro, apesar de afirmar que não 

era possível criar uma inspeção devidamente remunerada, em razão das 

circunstâncias financeiras da Província, aconselhava a alteração da legislação que 

versa sobre a gratuidade do cargo de inspetor paroquial, advogando que: 

 

O systema da inspecção individual gratuita, dados os nossos habitos 
sociais, não póde deixar de ser absolutamente proscripto. Frouxa, 
descurada e irresponsavel, tal inspecção é antes um pretexto 
desmoralizante de politicagem do que um meio eficaz de tornar real o 
ensino. (1888, p. 38). 

  

Se a função de inspetor paroquial aparece em todo o período                          

como algo importante para a realização de uma boa inspeção escolar, não se              

pode dizer o mesmo do Conselho Literário, órgão que foi suprimido em                  

algumas legislações (1863/1871/1874), volta a ser questionado pelo diretor              

geral Moura, que julgava inconveniente o serviço do Conselho, pois, além de            

deixar sem atribuições o diretor geral da instrução pública, limitava sua               

atuação: 

 

São demasiada extensas, e latas as attribuiçoes do corpo do docente e os 
poderes que a lei conferia-lhe. Assim acho absurdo e inconveniente ao 
serviço que o conselho: professores nos casos de impedimento dos 
effectivos, julgue as próprias faltas e deixe quasi sem attribuições o Director 
de Instrucção Publica, o qual na maioria dos casos nada pode resolver e 
propor ao Presidente da Provincia sem dar audiência aos lentes do instituto. 
(1880, p. 16). 

 

Continuando sua argumentação, afiança ainda que, 

 

Me parece que devem só delle depender: o programa do ensino e a  
escolha de methodos, o processo e julgamento dos professores,                       
o regulamento dos concursos e outras disposições disciplinares, mas  
nunca o direito de proposta e nomeação de professores e                           
outras attribuições que muito embaração e difficultão o expediente sem 
trazer vantagens conhecidas e os resultados desejáveis. Entendo             
que em these deve incumbir ao Director de Instrucção Publica a inteira 
responsabilidade da fiscalização e direcção do ensino, sujeito como                 
elle é ao Presidente de Provincia. Não encontrei regulamento interno              
que o Instituto, Escola Normal e Secretaria. Urge fazel-os. (MOURA, 1880, 
p. 16). 
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Em 2 de maio de 1882, o presidente Pimentel publicou legislação que realizou 

parte das alterações requeridas pelo diretor geral, determinando o aumento de 

salário e dedicação exclusiva do cargo à Inspeção da instrução pública. Em 3 de 

dezembro de 1883 dá-se a aprovação do Regulamento do Ensino Obrigatório, que 

complementa as solicitações feitas em 1880, criando a Superintendência do Ensino 

Obrigatório e suprimindo o Conselho Literário, ficando assim formado o quadro da 

inspeção pública paranaense: 

 

Tabela 3.3 
Evolução do quadro de funcionários da inspeção pública no Paraná 1876-1883 

Fonte: Tabela elaborada a partir do Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província do 
Paraná, de 16 de julho de 1876, e do Regulamento do Ensino Obrigatório, de 3 de dezembro de 
1883. 

 

A superintendência tinha como função primordial inspecionar o ensino 

obrigatório no Paraná, criando, em cada cidade, vila ou povoado, uma circunscrição 

escolar, composta por uma comissão de superintendentes, que deveria fiscalizar e 

fazer cumprir a legislação em todo o raio de 2 km da sede das escolas públicas.65 

Os superintendentes eram nomeados pelo presidente provincial e, de acordo 

com o artigo 11 do Regulamento, serviriam gratuitamente. Cabia ao chefe da 

superintendência propor nomes de cidadãos abonados para os cargos, que tinham 

como missão disseminar, em todos os raios da província, a importância da 

frequência escolar, fazendo propaganda assídua entre as famílias residentes em 

seus respectivos distritos, do dever escolar, empregando todos os recursos de 

persuasão, dissuadindo-os dos preconceitos, convencendo as recalcitrâncias e 

reagindo com meios coercitivos descritos no Regulamento. 

                                                           
65 Em 1884 foram criadas 17 circunscrições escolares: Capital, Palmeira, Lapa, Antonina, Campo 
Largo, Ponta Grossa, Morretes, Palmas, Rio Negro, São José dos Pinhais, Guarapuava, Castro, 
Anhaia, Assungui, Porto de Cima, Tibagi, Arraial Queimado (BELLO, 1884, p. 40). 

Regulamento Orgânico da Instrução 
Pública da Província do Paraná, de 16 de 

julho de 1876 

Regulamento do Ensino Obrigatório, 3 de 
dezembro de 1883 

Presidente da Província Presidente da Província 

Diretor Geral da Instrução Pública Diretor Geral da Instrução Pública 

Conselho Literário Superintendência do Ensino Obrigatório 

Inspetores Paroquiais Inspetores Paroquiais 
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No rol de incumbência dos superintendentes estavam ainda as visitas 

frequentes às escolas e a prestação de informações ao inspetor paroquial das 

irregularidades que nelas se verificassem; o arrolamento trimestral das crianças sob 

sua circunscrição; a solicitação de vestuário para as crianças indigentes e a 

confecção de um relatório trimestral ao chefe de sua superintendência. 

Aos chefes da superintendência do ensino obrigatório cumpria fiscalizar e 

ajudar o serviço dos superintendentes dos distritos; visitar as escolas e informar ao 

inspetor paroquial e ao diretor geral sobre o estado e necessidade das mesmas; 

reunir os superintendentes; enviar ao presidente provincial, por intermédio do diretor 

geral, um relatório trimestral sobre o serviço do ensino obrigatório em sua 

circunscrição; ordenar, por escrito, a aquisição de roupas às crianças indigentes; 

arrecadar donativos das repartições fiscais, câmaras municipais ou associações 

particulares; solicitar às autoridades civis, políticas ou eclesiásticas, auxílios e 

informações convenientes ao desempenho dos direitos e deveres escolares e 

assistir aos exames gerais nas escolas públicas e particulares. 

 Com a nova legislação, observa-se uma maior preocupação por parte do 

governo em conhecer a população que estava obrigada a frequentar a escola, saber 

onde residia, quem eram os seus responsáveis, sua condição econômica. Esse 

olhar atento à população escolarizável e à sua família aparece como tática 

governamental, que, por meio do arrolamento escolar detalhado, objetivava 

conhecer e mapear o contexto socioeconômico desses indivíduos, para 

posteriormente geri-los e produzi-los. 

Nesse sentido, a legislação de 1883, em seu artigo 15, disciplinava que, todos 

os anos, nos primeiros 15 dias do mês de dezembro, cada Superintendente deveria 

proceder, dentro de sua jurisdição, o recenseamento completo de toda a população 

maior de sete anos e menor de 12 do sexo feminino e maior de sete anos e menor 

de 14 do sexo masculino. Devendo conter nesse arrolamento os nomes e as idades 

das crianças, os nomes e profissões dos pais, tutores e protetores, a residência, a 

distância aproximada da escola, os estabelecimentos comerciais ou industriais em 

que estivessem empregados. 

 De acordo com Giglio (2006a, p. 350-353), esse esquadrinhamento do 

território e a criação de procedimentos de controle que atuam de fora para dentro e 

no interior mesmo das práticas institucionais nada mais são do que estratégias para 

possibilitar o governo da população. Assim sendo, a organização da inspeção da 
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instrução pública faz parte de um modelo civilizador da sociedade e das instituições 

que atua sobre os acontecimentos, acumulando saberes a partir da observação e 

construindo uma rede de obrigações, de deveres a que todos devem se sujeitar. 

 Em análise à massa documental, constata-se, na fala do inspetor geral 

Lisboa, traços dessa cadeia discursiva abordada por Giglio (2006a), que comungava 

a percepção de que a organização social deveria ser instituída a partir de um 

conjunto de leis, normas e regulamentos, bem como de ações e práticas de governo: 

 

A inspecção deve ver, observar e ajuizar de tudo que concerne ao ensino, 
porque nisso vae o interesse de todos. Incumbe-lhe não só averiguar a 
organisação, a disciplina, os objectos de estudo, e a frequencia das escolas, 
como apreciar os methodos e processos de ensino, todas as questões de 
principio que nascem da observação dos factos. Assim, a inspecção tem de 
servir aos progressos da sciencia pedagógica, geralisal-os em beneficio de 
todos, communicar ao ensino publico as descobertas dos espíritos 
creadores, em que se converteria na rotina que immobilisa a intelligencia e 
e a sociedade, modifical-o segundo o estado das luzes e das necessidades. 
Deve, pois, a inspecção do ensino publico ter em sua organisação os 
elementos necessários para verificar o estado intellectual e moral das 
escolas, dar vigor ás leis e regulamentos a que são sujeitas, e fazer 
penetrar nellas as ideias da autoridade encarregada de dirigil-as. (LISBOA, 
1872, p. 21). 

  

Dessa forma, pode-se verificar que a inspeção escolar – complexo meio 

administrativo e científico – deveria desempenhar, como polícia administrativa da 

província, uma missão elevada – produzir e conformar a população rumo a uma 

convivência regrada e civilizada. Mesmo assim, apesar de a Província criar todo 

esse mecanismo de “civilização pelo olhar”, que, por meio da vigilância e da 

fiscalização objetivava governar as coisas e os homens do Paraná, quando os 

números da educação são analisados, observa-se que nem sempre a criação de 

uma organização administrativa e de uma legislação específica é suficiente para 

alcançar os fins almejados. 
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4 A ORDEM SOCIAL E A ORDEM ESCOLAR: AS ESTATÍSTICAS  E OS 

ENTRAVES PARA A CONCRETIZAÇÃO DA ESCOLA PARANAENSE 

OBRIGATÓRIA 

 

 

“De tudo carecia, desde o professor até o discípulo, 
desde o methodo pedagógico até a casa escolar, 
desde a inspecção até ao material, ainda o mais 
elementar. Não exagerei quando escrevi, que a 
instrucção publica no Paraná era uma aspiração 
de futuro e uma negação no presente.” (BELLO, 
1884, p. 34) 

 

 

4.1 As Estatísticas da Instrução Pública: a produçã o de um saber sobre os 

sujeitos da escolarização 

 

O governo provincial se utilizou de vários aparatos jurídicos e administrativos 

para fixar as crianças paranaenses na escola. Para educar, instruir e civilizar a 

população, promulgou um conjunto de leis, regulamentos e normas que obrigavam 

os pais a enviarem seus filhos às escolas, estabelecendo punição em caso de            

não cumprimento, qual seja, a multa, além de ter instituído, também, uma nova 

figura – a do aluno, que, em determinada faixa etária, deveria frequentar os bancos 

escolares. 

Criou ainda mecanismos administrativos como a Inspetoria de Instrução 

Pública, que, com uma rede de vigilância composta por inspetores, subinspetores, 

conselhos, professores, entre outros, buscava civilizar uma sociedade dita “rude” e 

“estacionária”, que precisava adentrar a civilização por meio da promoção de 

valores, hábitos e virtudes tidos como indispensáveis para a manutenção da ordem 

social e política. 

Essas tentativas de constituir sujeitos morigerados/normalizados 

demandaram uma série de investimentos por parte do Estado, investimentos que se 

justificavam com a apresentação de dados estatísticos capazes de demonstrar que a 

instrução pública na província seguia a marcha das demais províncias e países 

adiantados. Segundo Faria Filho (1999, p. 199), foi nos oitocentos que o governo 
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percebeu “[...] a importância do conhecimento estatístico e a possibilidade de sua 

utilização na conformação de uma nação civilizada e de um povo ordeiro”. 

O presidente Araújo (1875, p. 33), produziu dados que corroboram com essa 

análise de Faria Filho (1999). Em seu relatório, ao expor as estatísticas escolares 

para os membros da Assembleia provincial, enfatizava que, apesar de os dados 

paranaenses não oferecerem vantagem em relação aos países mais adiantados da 

Europa, como era o caso da Alemanha, que tinha a proporção de 1 aluno para cada 

5 habitantes, ou da Inglaterra, que tinha de 1 para 7, ou da França, em que a relação 

era de 1 para 8, em comparação com os dados nacionais, oferecia resultados 

positivos: 

 

E o Brazil dá um alumno por 64 habitantes, isto é, apresenta em matéria de 
instrucção uma desvantagem duplamente maior que a da não mais 
atrazada da Europa! Entretanto o Paraná por seo lado já consegue dar um 
alumno em 28 habitantes, significando assim que os esforços de seus 
legisladores não tem sido infructíferos. (ARAÚJO, 1875, p. 33). 

 

Arguições como a apresentada acima demonstram a confiança depositada 

nos dados estatísticos pelos governantes paranaenses, que os tomavam como 

elementos capazes de externar à população a importância de seus feitos ao passo 

que confiavam à estatística o status de “[...] ciência capaz do estudo numérico dos 

fatos sociais, conferindo instrumentos de medida e objetividade à construção do 

progresso” (LEVASSEUR, citado por GOUVÊA, 2006). 

Pode-se entender, nessa medida, que a estatística escolar, como bem 

conceitua Guereña e Viñao Frago (1999, p. 122), é, além de “[...] justificação, 

sujeição de contas e propaganda ou publicidade do que foi alcançado”, também 

“afirmação de domínio”. 

 Nesse diapasão, a estatística era percebida como artimanha de poder por 

possibilitar que o governo acessasse informações de espaços específicos (saúde, 

criminalidade, edificação, instrução, orçamento, etc.) e, a partir delas, pudesse 

defini-los, controlá-los e geri-los, neles introduzindo “[...] critérios objectivos de 

governação na gestão económica, social e política” (CANDEIAS, 2004, p. 23). 

 Atentando-se para a seara educacional, ressalta-se que o governo 

paranaense percebia a estatística como uma condição prática para gerir a instrução 

pública primária, sem a qual, dificilmente, poderia torná-la obrigatória. 

Nesse viés, afiança o presidente Junior, em relatório de 1878, que 
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Sem uma estatística da infância escrupulosamente feita, sem o 
conhecimento, que d’ahi deve provir das duas classes pobre e a que tem 
mais, sem uma verba antecipadamente fixada correspondente á importancia 
de um orçamento organizado em vista desta mesma estatística, a 
obrigatoriedade do ensino nunca se fará effectiva. (1878, p. 37). 

 

Pela fala do presidente, nota-se que na província paranaense, tal e qual 

demonstrado por Guereña e Viñao Frago (1999, p. 119) em estudo sobre a 

estatística educacional espanhola na primeira metade do século XIX, essa aritmética 

política era tida como um instrumento de poder que estava diretamente relacionado 

a uma capacidade técnica de elaborar e interpretar dados que objetivavam superar 

as resistências que surgissem no processo de consecução dos objetivos estatais.  

De acordo com Popkewitz e Lindblad (2001, p. 117), o saber estatístico era 

tido como o capaz de proporcionar ao governo uma “[...] liga de uniformidade e 

confiança em torno do qual os objetos são contados, o que possibilita que ordens de 

magnitude não afins sejam relacionadas entre si para estabilizar o que está em 

fluxo”. 

No mesmo compasso, Foucault (2001) argumenta que a estatística, a partir 

do século XVIII, tornou-se tecnologia de poder, peça-chave para a produção de 

conhecimento necessário para governar. A justificativa dessa fundamentação dá-se 

com base na nova aritmética política, que, por meio de cálculos, tabelas,           

gráficos, era capaz de descrever, esquadrinhar e conhecer os indivíduos 

minudenciosamente, transformando-os em objetos quantificáveis sujeitos a 

ingerências governamentais. 

Justamente por ser afirmação de poder e meio de intervenção social é que 

não se pode assegurar que as estatísticas no Paraná provincial tenham sido reflexo 

fidedigno da realidade, vindo, por muitas vezes, a ser maquiadas em prol da 

consecução de objetivos estatais. Nesse contexto, o uso das informações 

estatísticas possibilitou um leque de opções bem maior do que o objetivado 

originalmente pelo Estado – conhecer o território –, uma vez que ela assumiu uma 

função estratégica de afiançar planos, projetos e políticas públicas que visaram 

ordenar o social. 

Nessa medida, nota-se que houve uma intencionalidade política por detrás 

dos resultados da observação estatística. Os dados, as categorias e as 

metodologias de análise foram previamente estabelecidos para aparentar resultados 

coniventes com os interesses do Estado, ensejando, assim, uma observação parcial, 
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que, no entender de Fouquet (1995), traduz uma imagem particular da sociedade, 

que está baseada em um olhar, que é sempre subjetivo, seletivo e aleatório. 

Essa intencionalidade pode ser vislumbrada quando da análise dos dados 

estatísticos apresentados pelos presidentes províncias para demonstrar o 

adiantamento da instrução pública no Paraná. No ano de 1884, o presidente 

Oliveira, buscava aparentar civilização e, por meio de comparações, demonstrar que 

o Paraná tinha índices de frequência de alunos superiores a países como os 

Estados Unidos da América. Para isso, relatava o presidente, que a cidade de 

Curitiba, no primeiro semestre de 1884, após a publicação do Regulamento, teve 

uma frequência média de pouco mais de 97% sobre a matrícula e a cidade de 

Antonina alcançou a proporção de mais de 98% de frequência. Destacava ainda o 

presidente que, 

 

E' evidente q' o resultado não póde por honra da provincia ser mais 
satisfactorio. Tense conseguido, em um semestre de primeiras 
experiencias, uma proporção tal da frequencia em balança com a matricula, 
que cidades aliás de mui elevada cultura, e onde o regimen obrigatório por 
mais antigo se presume entranhado na vida popular, - não tem logrado 
tanto. Assim, fazendo a seleção em os Estados-Unidos, cidades taes como 
Nova Inglaterra, Boston, Salem, Povidence, New-Haven, não alcanção alem 
de 88 a 91%, maximo attingido; a maximo, portanto ali a frequencia geral 
varia entre a de Massachussetts que dá 81%, até descer, New-York, onde a 
proporção si, não deprime-se aquém de 33, a não avança além de 40% [...]. 
(OLIVEIRA, 1884, p. 11-12). 

 

Observa-se que toda essa propaganda com índices altíssimos de frequência 

sobrevinha poucos meses após a promulgação do Regulamento do Ensino 

Obrigatório, e tinha por escopo dar significado para o empreendimento, evidenciando 

que a legislação estava fazendo efeito, isto é, que os pais estavam enviando seus 

filhos à escola. 

No dia 15 de fevereiro de 1884, o periódico Dezenove de Dezembro publicou 

uma notícia com grande semelhança de dados aos dos apresentados pelo 

presidente Oliveira. A notícia veiculada buscava enaltecer a ação governamental e, 

da mesma forma, fez uso de porcentagens de frequência escolar obtidas nos 

Estados Unidos como parâmetro para apresentar a evolução dos níveis de 

frequência em Curitiba. O periódico afirmava que “Em Curityba a porcentagem 

freqüencial hoje é de 95% sobre a matricula”, conquanto nos Estado Unidos perfazia 

em Ohio, 61,13%; Pensilvânia, 62%; Massachussits, 71,77%; Alabama, 73,77%; 

Flórida, 77,20%, Filadélfia, 86, 83%. Em outra notícia, datada de 6 de agosto de 
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1884, o mesmo periódico parabenizava a Província por ter sido a primeira a “[...] 

acalentar a grandiosa idéa da obrigatoriedade do ensino” (DEZENOVE DE 

DEZEMBRO, 1884). 

A fala do presidente e as notícias veiculadas no periódico sugerem  

fortemente uma máxima – a obrigatoriedade estava se concretizando na Província –, 

mas, como bem adverte Popkewitz e Lindblad (2001, p. 139), os números            

“[...] não existem meramente como entidades lógicas, mas se sobrepõem a              

outros discursos para conferir inteligibilidade a práticas de cultura”. Dessa                 

forma, antes de entendê-los como verdades últimas, deve-se levar em conta o 

processo de produção e apresentação desses dados, isto é, quem os coligiu e para 

quê. 

A intenção de legitimar progressivamente esses números faz com que o 

intérprete, às vezes, os traduza de forma parcial, e é o que sugere quando se 

apreciam as falas dos presidentes provinciais de legislaturas anteriores, que 

apresentam um discurso totalmente disforme ao apresentado em 1884. O primeiro 

caso é o do presidente Pedrosa, que, em 1881, ao relatar sobre as estatísticas 

escolares daquela legislatura, revela-se preocupado com o “eloquente estado de 

atrazo da instrucção”. De acordo com o presidente: 

 

[...] tomando como base a população livre de 450.000 almas, no minimo, e 
admittindo que uma 5ª parte tenha a idade escolar, chegamos a este 
resultado: Que na provincia existem 30.000 pessoas em estado de receber 
instrucção, e que destas apenas 3.071 procuram a escola, isto é pouco 
mais de 1/10. Quasi nove décimos, portanto, das crianças estão entre nós 
abandonadas, condemnadas a completa ignorância. (1881, p. 112). 

 

Nota-se que, no primeiro caso, os dados apresentados pelo presidente podem 

sugerir duas percepções: que eles são inverídicos e o presidente está repassando 

uma imagem pessimista da instrução da província, ou que os mesmos estão         

mais próximos da realidade e, portanto, os discursos de 1884, seguindo uma           

visão utópica e irreal, apresentavam dados muito superiores aos da média         

nacional. 

Antônio de Almeida Oliveira, ainda no século XIX, apresentou os seguintes 

dados sobre o ensino público no Brasil: “[...] enquanto na Itália havia 1 aluno para 

cada 15 habitantes, na França 1 para 8, na Rússia 1 para 6, nos Estados Unidos 1 

para 3, no Brasil a média era 1 para 49”. Assim, é difícil, a partir desses subsídios, 
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supor que o Paraná destoaria tanto para melhor das demais províncias brasileiras, 

apresentando 1 aluno para cada 28 habitantes ou obtendo 98% de frequência nas 

escolas (2003, p. 69). 

A segunda situação é a exposta pelo presidente Carvalho, que, ao avaliar os 

dados de 1882, observa que não poderiam ser reais, já que os mapas não 

inspiravam confiança. Dizia ele que: “A instrucção obrigatória já é um preceito legal. 

Tenho, porém, tão pouca fé nos meios de execução que não me animo a 

desenvolvel-os” (1882, p. 88). 

Conforme Candeias (2004, p. 29), quando se trata do grau de fiabilidade dos 

números, em especial sobre alfabetos e analfabetos, há uma grande possibilidade 

de serem manipulados e, “[...] como parte dessas manipulações, estão as tentações 

dos políticos em 'trabalharem' os números de forma a serem por eles legitimados”. 

Outro exemplo de estatísticas educacionais que fabricam discursos em prol 

da legitimação da ação governamental é o noticiado pelo inspetor geral Fernandes 

de Barros ao presidente provincial. Ao justificar o decréscimo de 318 alunos no ano 

de 1870 em relação às estatísticas do ano anterior, o inspetor exibe uma             

planilha dos últimos dez anos e destaca que não houve diminuição progressiva no 

número de alunos matriculados, mas meras oscilações. Segundo ele, “se a cifra         

do ultimo anno é menor, a do penúltimo em compensação é a maior” (1872, p. 10-

11). 

Em exame à planilha exibida pelo inspetor, observa-se que ele                     

somente apresentou o número de alunos matriculados, não levando em conta o 

acréscimo de população total nesse período na Província. Assim, uma                     

análise desinteressada dos dados apresentados pelo inspetor pode levar                           

ao entendimento de que realmente houve uma “mera oscilação” nas                    

matrículas escolares. Uma observação mais apurada, todavia, entrecruzando                 

os dados do inspetor com os números da população paranaense apresentados               

pelo governo no período, demonstra que, no ano de 1862, o percentual                        

de matriculados nas escolas públicas primárias do Paraná era de 1,6% dessa 

população, no ano de 1865 perfazia 1,5% e, por fim, no ano de 1870 era de              

1,2%. 

Observa-se que, em todo o período estudado, a divergência na interpretação 

dos dados era uma constante, que aparentava ter por escopo afiançar alguma ação 

governamental. Entretanto, essa divergência não residia somente na seara 
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interpretativa, bem como não era fruto somente do alto escalão governamental, uma 

vez que a rede de informações vinculava uma gama bem maior de indivíduos, não 

estando adstrita à pessoa do presidente provincial ou do inspetor geral. Na maioria 

das vezes, esses indivíduos acabam somente tendo acesso ao produto final das 

estatísticas – os relatórios e mapas –, não sendo responsáveis por coletar dados e 

informações, que era de competência dos inspetores de distrito, dos inspetores 

paroquiais e dos professores. 

Apesar de a legislação educacional disciplinar formas cada vez mais 

detalhadas de controle da infância, esquadrinhando o espaço escolar, criando 

formulários específicos para coleta de informações e periodicisando as visitas, nota-

se que a credibilidade dos relatórios de visita às escolas e dos mapas de matrícula e 

frequência dos alunos não era uma máxima, pois os responsáveis em alimentar 

essa rede também estavam sujeitos a apresentar dados falhos, informações 

imprecisas e, muitas vezes, até maquiadas. 

Candeias, ao abordar sobre a operação técnica de recolha de informação nos 

censos educacionais, alerta que sempre há a possibilidade de serem colocadas 

reservas à fiabilidade de tais resultados, já que 

 

mesmo os mecanismos de controle mais apertados não conseguiriam  
evitar a sonegação de uma parte da informação. Este é um dos             
limites do processo de quantificação social como os Censos: a possibilidade 
de, quer os que são inquiridos, quer os que inquerem, poderem manipular           
a informação que prestam ou a informação que recolher. (2004, p.                
29). 

  

A partir das reflexões de Candeias (2004), é possível ampliar o rol de 

indivíduos responsáveis pelos resultados das estatísticas escolares. Além do 

governo e de seus funcionários que realizavam a atividade de inquirição, havia 

outros indivíduos que faziam parte dessa rede – pais de família – que eram o próprio 

objeto de análise do Estado, pois, se os mesmos não enviassem seus filhos para a 

escola, estavam sujeitos às sanções legais. 

 Sob um olhar foucaultiano, essa rede de informações dentro da sociedade 

pode servir de apoio para os poderes gerais, contudo, ninguém é propriamente 

titular desse poder, assim, todos os indivíduos pertencentes a essa rede podem 

também, de alguma maneira, burlar as regras impostas pelo sistema (FOUCAULT, 

1993). 
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4.2 Burlas, Manipulações e Desvios: o drible na obr igatoriedade escolar 

 

As burlas, manipulações e desvios, reais ou presumíveis, realizadas nas 

informações prestadas ou colhidas, com o fim de driblar a obrigatoriedade escolar 

foram registrados recorrentemente nos documentos paranaenses e manifestavam-

se de várias maneiras. 

Em relação aos inspetores, tanto os distritais como os paroquiais, a primeira 

questão presente nos relatórios que cumpre destacar era a falta de envio de dados 

ou o seu envio incompleto que acarretava grande incerteza nas estatísticas. Essa 

incúria e pouco zelo dos subinspetores eram anunciados por alguns presidentes e 

inspetores gerais como reflexo do fato de esse cargo permanecer sem remuneração.  

O inspetor geral Santoz, em relatório datado de 31 de janeiro de 1867, alerta 

ao presidente Burlamaque que o mero patriotismo não era capaz de fazer com que 

esses inspetores realizassem suas atividades corretamente, sendo essa a causa de 

estatísticas tão deficientes: 

 

Estou convencido que nem para todos o patriotismo por si só é um movel 
bastante forte para impellil-os ao cumprimento dos seus deveres, tanto 
mais, quando dahi nascem desaffeições e ódios. A esta falta pois, atribuo 
em parte os poucos resultados que se tem colhido destes zeladores locaes 
da instrucção publica. (1867, p. 2). 

 

Em outro documento, o presidente Dantas Filho argumenta que a inspeção 

seria ilusória se fosse gratuita, e complementa afirmando que não se podia esperar 

zelo e solicitude da máxima parte desses inspetores, que, sem retribuição alguma, 

aceitavam o cargo: 

 

Sem effectiva responsabilidade e servindo gratuitamente, deve-se apenas 
esperar desses inspectores: desídia e inercia. Nas condições em que serve 
actualmente é-lhes tão indifferente a sorte das escholas, quando não se 
julgão os chefes da família com direito a fiscalizar o procedimento dos 
mesmos inspectores. (1880, p. 36). 

 

Em análise às falas do inspetor e do presidente, percebe-se o quão 

importante era o pagamento de ordenado para que esses funcionários realizassem a 

inspeção de forma assídua e zelosa, pois a atividade fiscalizatória, como bem 

lembravam, poderia causar desafeições e ódios por parte das famílias, e tendo 

esses inspetores, normalmente, que cumular com a inspeção outra atividade que lhe 
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rendesse remuneração, sujeitavam-se, por muitas vezes, a ficar a mercê de famílias 

influentes na política e no comércio local. 

Quanto a essa possibilidade, no periódico Dezenove de Dezembro foi 

noticiada a Ata da Sessão da Assembleia Legislativa de 19 de novembro de 1886, 

em que os deputados discutiam um Projeto de Lei proposto pelo deputado Rocha 

Pombo que objetivava profissionalizar o cargo de inspetor paroquial, instituindo 

remuneração específica. Toda a discussão se originou, segundo o deputado Rocha 

Pombo, porque alguns inspetores não queriam dar atestado de presença a 

professores, e estes alegavam problemas políticos, já que a maioria dos casos 

ocorria com inspetores pertencentes ao partido liberal (DEZENOVE DE 

DEZEMBRO, 1886, p. 159-169). 

O deputado Euphrasio Correia alegava que, estando o inspetor de posse do 

mapa de presença enviado pelo professor, tinha a obrigação de dar o atestado de 

frequência. Já o deputado Generoso Marques, em defesa dos inspetores, 

questionou se “[...] ficam obrigados a dar attestado de frequencia, declarando, no 

caso do professor não ter estado em exercício, os dias em que deixou de funccionar 

e qual o numero de alumnos que frequentam a escola”. Complementa ainda dizendo 

que, “[...] pela sciencia que o inspector deve ter, pelas visitas a que é obrigado a 

fazer ás escolas; o mappa póde não ser exacto”. Para findar a discussão, o 

deputado Euphrasio Correia explana: “Ahí é que eu queria chegar. E quando o 

superintendente julgar que não deve dar attestado porque o mappa não é exacto 

quanto a frequencia de sua escola?” (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1886, p. 159-

169). 

Desse contexto de discussões extrai-se que o cargo não se tornou 

remunerado, afixando-se que os professores que se sentissem prejudicados pela 

negatória do inspetor paroquial poderiam recorrer ao inspetor geral. Destaca-se a 

influência exercida pelas relações de poder existentes nas cidades e vilas, pois em 

virtude dessas o inspetor paroquial ficava, em certos casos, obrigado a dar atestado 

a professores infrequentes e, além disso, põe-se em relevo que o governo sabia da 

não exatidão dos dados apresentados pelos inspetores e professores, no entanto 

não conseguia encontrar meio capaz de torná-los confiáveis. 

Outros documentos reforçam a percepção de que o governo tinha total 

conhecimento de que o serviço de inspeção era falho, como é o caso de notícia 

veiculada em 28 de março de 1866, no periódico Dezenove de Dezembro, em que o 
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presidente Fleury, ao passar adiante a administração, destaca que os lastimáveis 

resultados advêm, em boa medida, da parca dedicação dos inspetores, que, agindo 

por benevolência, não realizavam a coleta de dados corretamente: 

 

Não desenvolverei aqui as considerações que acodem o espirito, quando 
reflecte que aquelles, servindo gratuitamente, não tem interesse de vigiar a 
frequencia dos alumnos, methodo do ensino, procedimentos do professor e 
outras condições da instrucção; então o inspector geral mal colhe algum 
mappa do movimento das escolas, em cuja fidelidade não póde depositar 
confiança; e vive alheio ao governo, de que se acha encarregado. É de 
lastimar, que a mór parte desta classe de funccionarios publicos, manifeste 
pouco apreço á execução das ordens expedidas pela inspetoria geral. Não 
existindo inspecção immediata, é inutil reformar o regulamento de 
instrucção, porque nenhum será executado. 

  

A dificuldade em coligir dados confiáveis também é uma constante no 

relatório do presidente Mattos, que, ao examinar as estatísticas da instrução pública 

paranaense, deduz que: 

 

Comparados estes algarismos com os do anno de 1857, acha-se contra o 
de 1858, a differença de 63 alumnos, que não é real, não só pela prenotada 
falta de mapas, como porque, de algumas scholas particulares, como a de 
villa de Ponta Grossa e da Barra das Conchas &c. [sic] não pôde dar noticia 
a inspectoria geral, por não ter recebido relatório do inspector do districto 
[...], sendo além disto, em geral, mui incompletas as informações dos 
demais inspectores, quanto ao ensino. (MATTOS, 1859, p. 59). 

 

A questão da confiabilidade dos dados não é manifesta somente no Paraná, 

sendo colocada por vários autores como um grave problema enfrentado por diversos 

governos. Sobre isso, Viñao Frago (2002, p. 24), ao examinar os sistemas 

educativos, culturas escolares e reformas na Espanha do século XIX, afirma que os 

dados do sistema escolar espanhol também não eram totalmente confiáveis e 

proporcionavam grandes entraves à administração educativa. De acordo com o 

autor, 

 

A carência de informação confiável e completa sobre o estado e situação da 
educação é, sem dúvida, um dos aspectos onde melhor se aprecia a 
debilidade comparativa do sistema educativo estabelecido pelo novo regime 
liberal na Espanha. Se a informação significa poder, e o poder se manifesta 
e se faz visível ali onde se pergunta e inquire, pode-se dizer, naqueles 
âmbitos da vida social nos que se considera necessário intervir e, portanto, 
conhecer e estar informado para atuar, um não pode menos que limitar-se a 
considerar a debilidade, e neste ponto, da administração educativa.66 

                                                           
66 La carencia de información fiable y completa sobre el estado y situación de la educación es, sin 
duda, uno de los aspectos donde mejor se aprecia la debilidad comparativa del sistema educativo 
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Faria Filho (1999, p. 203-204) também confirma a falta de confiabilidade dos 

dados estatísticos. Ao realizar uma discussão sobre o processo de escolarização em 

Minas Gerais no século XIX via estatística, conclui que os números da educação 

eram produzidos com grande dose de aleatoriedade ou claramente inventados, bem 

como a presença de dados “redondos” nos relatórios presidenciais eram bastante 

suspeitos, comprometendo em muito a análise da escolarização da província. 

Realizando uma análise dos dados estatísticos da educação paranaense, 

partir das ilações feitas por Faria Filho (1999) sobre a estatística escolar mineira, 

verifica-se que os dados apresentados em relatórios presidenciais também 

apresentam números exatos que causam comprometimento, como os 25.000, 

26.000 e 30.000 relativos à população escolar nos anos de 1878, 1879 e 1880, e a 

falta de muitos dados, como os anos de 1871 e 1874, que não apresentam o total de 

matriculados nas escolas públicas e o período entre 1854-1865 e 1867-1870, que 

não apresentam dados sobre a frequência escolar. 

Esses dados coadunam com os inúmeros relatos, como o do inspetor geral 

Barros (1871, p. 21), que certifica, em seu relatório, a falta de produção de dados 

estatísticos por parte dos inspetores paroquiais, que não realizavam com 

regularidade as visitas e facilmente convertiam em “puros echos dos inspecionados”. 

No mesmo sentido é o conteúdo do ofício proferido pelo inspetor geral Santoz ao 

presidente Burlamaque em 1867: “Não obstante a solicitude e as reiteradas 

recommendações da Chefia, na remessa dos mappas parciais, a irregularidade e 

imperfeição da maior parte dos que forão recebidos, têm até hoje impossibilitado o 

cumprimento daquele preceito” (PARANÁ, AP nº 267, 1867, p. 83). 

Essas afirmações apontam para o que Besson (1995) chamou de “ilusão das 

estatísticas”. Entretanto, é preciso tomar as estatísticas não somente como burlas, 

manipulações e desvios, mas como produções históricas (LE GOFF, 1990), dessa 

forma, as dificuldades encontradas pelos governantes em relação a produzir uma 

estatística educacional regular e confiável, que reiteradamente aparece nos 

documentos consultados, revela também a incipiência da organização estatal 

paranaense. 

                                                                                                                                                                                     

establecido por el nuevo régimen liberal en España. Si la información significa poder, y el poder se 
manifiesta y hace visible allí donde se pregunta e inquiere, es decir, en aquellos ámbitos de la vida 
social en los que se considera necesario intervenir y, por tanto, conocer y estar informado para 
actuar, uno no puede menos que limitarse a consignar la debilidad, en este punto, de la 
administración educativa. 
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Essa incipiência era constantemente combatida, pois o governo precisava 

aparentar civilização, tomando a instrução pública como meio de alcançar o 

progresso da Província. Nessa medida, os dados falseados, produzidos, também se 

tornavam convenientes ao governo, tanto na perspectiva do controle social quanto 

na prospecção de políticas públicas e justificação para mudanças. 

A aquiescência governamental em relação aos dados estatísticos falseados 

também transparece quando se observa o processo de coleta e produção de dados 

realizada pelos professores. Sendo a frequência escolar um problema presente em 

todo o império, a manipulação de dados era questão de sobrevivência para os 

professores, pois dependiam de um número mínimo de alunos frequentando suas 

aulas para terem direito ao salário integral. 

A Lei nº 44, de 21 de abril de 1866, disciplinava, em seu artigo 1º, que os 

vencimentos dos professores da instrução primária somente seriam pagos por inteiro 

se as escolas fossem frequentadas ao menos por 25 alunos nas cidades, 16 alunos 

nas vilas, 12 nas freguesias e 10 alunos em qualquer outro lugar. Em caso de o 

número de alunos não ser atingido, conforme constava no artigo 3º, o professor 

receberia proporcionalmente ao número de alunos frequentantes, não excedendo o 

abatimento de dois terços do salário. Para comprovar o número de alunos que 

frequentavam a aula, ficava o professor incumbido de confeccionar mensalmente um 

mapa demonstrativo, que vinha acompanhado de atestado de frequência verificado 

pelos inspetores paroquiais. 

Esses mapas demonstrativos deveriam conter o número de alunos 

matriculados, nome, gênero, idade, número e justificativa de faltas. Destaca-se que, 

ao longo do período, esses mapas foram aperfeiçoados, constando um número 

maior de informações como filiação, profissão dos pais, moralidade, aproveitamento, 

condição social e jurídica (art. 104 do Regulamento Orgânico da Instrução Pública 

da Província do Paraná – 1876). 

A partir de 1883, com a promulgação do Regulamento do Ensino Obrigatório, 

além dos mapas constando a frequência dos alunos, fazia-se necessário 

confeccionar mapas de faltas, em que o professor deveria listar todas as ausências, 

justificando a sua razão. Utiliza-se aqui três mapas da Cidade de Curitiba, sendo 

dois da subscrição do Batel, elaborados pelo professor Augusto Boecker e um da 1ª 

Cadeira Pública da Capital, confeccionados pelo professor Alexandre Fernandes 

Rouxinol; e um da cidade de Antonina, realizado pelo professor João Vianna. A 
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primeira constatação é que esses mapas seguiam um padrão mais ou menos rígido, 

constando o nome do aluno, número de faltas, chefe de família responsável, distrito 

pertencente e observações. 

Nessas anotações, destaca-se o número de faltas de alguns alunos e as 

justificativas dadas pelos professores. No mapa apresentado pelo professor Viana 

(PARANÁ, AP nº 710, 1884, p. 294), nota-se que todos os alunos com grande 

número de faltas, como João Peixoto – 12 faltas, Benedicto Olimpio – 13 faltas, 

Esmario Moreira – 13 faltas, Armindo Ricardo - 13 faltas, Eugenir Caetano – 13 

faltas, tinham como justificativa a doença. Da mesma forma, procedia o professor 

Boecker (PARANÁ, AP nº 707, 1884, p. 35), que, ao justificar as 9 faltas de Cristiano 

Bracher, as 14 faltas de Guilherme Rôhr, as 9 faltas de José Weigens, afirmava que 

eles se encontravam doentes. 

A despeito de recorrentemente os professores alegarem doença como motivo 

ensejador das faltas, é provável que, muitas vezes, os professores nem soubessem 

a causa das faltas, mas, como a legislação assim ordenava, achavam uma 

explicação plausível, que satisfazia tanto o governo, ao computá-los nas estatísticas 

como frequente, quanto a si mesmos, recebendo seus ordenados por inteiro. 

Para Gouvêa (2006), a regulamentação dos registros das salas de aula, 

através da exigência do envio de mapas e relatórios diversos pelos docentes, nada 

mais eram do que instrumentos reguladores da relação Estado/escola, que, 

convertidos em estatísticas, tornavam-se dispositivos de governo. 

Seguindo o mesmo viés, Vidal (2008, p. 43-48) salienta que a prática 

escriturística escolar realizada pelos professores paulistas no século XIX, por meio 

de mapas de frequência, respondia aos dispositivos de governo que, 

concomitantemente, nomeavam, classificavam e hierarquizavam os sujeitos e a 

realidade social. Esse processo de escrituração dos mapas, além de produzir um 

saber demográfico, servia também para que os professores empregassem táticas de 

sobrevivência profissional, como a manutenção das escolas e o recebimento de 

salários. 

A perspectiva abordada por Vidal (2008), em relação à província paulista, 

também se mostra uma constante no Paraná, já que, em diversos relatórios e termos 

de visitas confeccionados pelos inspetores paroquiais, há relatos de grande 

discrepância entre o número de alunos declarados nos mapas enviados pelos 

professores e a efetiva presença em sala de aula. 
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Nesse sentido ocorreu com o termo de visita à escola pública do município de 

Castro, sob a direção do professor Moyses Marcondes de Oliveira e Sá, em que o 

inspetor paroquial Pimentel expõe que achou a escola funcionando regularmente 

com onze alunos presentes dos vinte e cinco matriculados (PARANÁ, AP nº 672, 

1882, p. 217). Em outra visita, agora na escola feminina sob a direção da professora 

Marianna Emilia Erichsen, o mesmo inspetor advertiu que achou presentes 14 

alunas das 27 matriculadas (PARANÁ, AP nº 672, 1882, p. 223). 

De maneira idêntica, seguem outros relatos, como o do inspetor paroquial 

Alves, que, em visita à escola pública do município de Paranaguá, verificou que no 

livro de matrícula achavam-se matriculados 25 alunos, mas somente 10 estavam 

presentes (PARANÁ, AP nº 679, 1882, p. 37-38), e o do superintendente Macedo, 

que, ao visitar a escola da professora Geraldina Amália da Cunha Vianna, na cidade 

de Porto de Cima, expõe: “[...] encontrei-a funccionando com o numero de dezesseis 

alumnos de ambos os sexos. A matricula actual consta de 28, faltão 12.” (PARANÁ, 

AP nº 769, 1886, p. 26). 

Essa discrepância entre os dados apresentados pelos professores e os 

averiguados pelos inspetores aponta no sentido de que os professores tinham suas 

táticas para não terem abatimentos em seus vencimentos, nem verem suas aulas 

fechadas, que incluía desde mapas com números irreais, até o retardamento ou 

omissão no envio dos dados. 

Quanto aos números irreais, havia ainda outro fator que corroborava a “burla” 

dos dados – a gratificação por aluno excedente. Desde o período de 5ª Comarca, 

havia previsão, no artigo 17, da Lei nº 34, de 16 de março de 1846, de percepção 

pelo professor de gratificação anual no valor de quatro mil réis por aluno excedente 

sobre o ordenado fixo, nas escolas do sexo masculino que fossem frequentadas por 

mais de 20 alunos e nas escolas do sexo feminino que tivessem mais de 15 alunas. 

Com a emancipação, a província paranaense recepcionou a legislação paulista e 

continuou a prover seus professores com a gratificação, todavia, ampliando o 

número mínimo de 25 alunos para escolas de ambos os sexos. 

No ano 1857, com o Regulamento de 8 de abril, a gratificação deixa de       

ser paga. De acordo com o presidente Mattos, houve diferenças nos mapas,         

após ter cessado a gratificação, comprovando que a norma “[...] era um incentivo 

para os professores menos escrupulosos exagerarem o numero de alumnos.” (1858, 

p. 30). 
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Ainda em relação à gratificação, o inspetor geral evidenciava que a falha nos 

dados era fruto da bonificação por aluno excedente: 

 

É verdade, que, ainda sem o concurso destas circunstancias,                   
não poderíamos julgar que decrescido houvesse a população das               
escolas; porque a maior fidelidade que se dá hoje na estatística do              
ensino publico, poderia muito naturalmente offerecer um tal                     
resultado; attendendo-se que a estatística antiga, era exagerada,                    
pelo direito que cada professor procurava fazer, a uma gratificação                  
de 4U000 por cada alumno que ensinasse além do número de 25; 
gratificação que felizmente deixou de existir com a nova reforma. (MOTA, 
1859, p. 2). 

 

Quanto ao retardamento ou omissão no envio dos dados, os relatórios 

apresentavam periodicamente queixas do desleixo dos professores por não 

enviarem os dados, e justificavam que a falta de notícias dificultava a prospecção de 

medidas em prol do desenvolvimento da instrução pública. Para o inspetor geral 

Mota (1859, p. 2), a falta de remessa dos dados era uma forma de os professores 

driblarem a legislação, uma vez que o poder público ficava na dependência de 

informações sobre o funcionamento das cadeiras para controlar a atividade  

docente: 

 

A população das escolas e mesmo a somma com as particulares apresenta 
este anno uma pequena differença, em relação ao anno anterior; mas este 
resultado é todo apparente; não só porque se fecharam duas escolas 
publicas, cujos professores não satisfaziam, na Ponta Grossa,                    
como porque, do ensino privado, houve grande falta de noticias; não 
diremos só daquellas escolas, cujos professores, por falta de licença, se 
furtam a estabelecer relações com os inspectores, porém mesmo muitas 
licenciadas, deixaram de cumprir como dever, que lhes impõe o 
regulamento, de noticiarem a sua população, marcha e alterações no ensino 
que fazem. 

 

O controle da atividade docente, como bem destaca Mota, deveria ser 

realizada pela rede fiscalizatória criada pelo governo, que, no período, era                       

de competência do inspetor geral, dos inspetores de distrito e dos inspetores 

paroquiais. Reiteram-se aqui, no entanto, as dificuldades encontradas                            

em implementar o sistema de fiscalização e controle da instrução pública, isso 

devido à impossibilidade de os inspetores distritais percorrerem todas as escolas, o 

que ocasionava, por parte dos professores, o descumprimento das disposições e 

ordens do regulamento. Para o inspetor, a falta de fiscalização contínua “[...] 

concorre para que muitos professores não se esforcem, [...] d'ahi resultando dous 
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males: a falta de aproveitamento dos escolares, e impossibilidade de se estudar 

praticamente os bons ou maus effeitos da legislação” (MOTA, 1859, p. 10). 

A não emissão de mapas revela também o temor dos professores em terem 

suas cadeiras suspensas devido a taxas de frequência aquém das autorizadas por 

lei. Rezava a legislação que, em caso de baixa frequência, era de competência do 

inspetor geral a suspensão e o restabelecimento das cadeiras. Tais determinações 

foram seguidas pelo inspetor geral Ribas, que, em ofício encaminhado ao presidente 

Nogueira, solicitou suspensão de uma cadeira, reforçando, assim, o receio dos 

professores. Dizia ele que: 

 

[...] pelos mappas existentes na Repartição, que as aulas de instrucção 
primaria do sexo feminino das Villas de São José dos Pinhais, Guarapuava 
e Freguesia do Campo Largo são frequentadas por tão diminuto numero de 
alumnos de modo que, torna-se saliente que a despesa feita com tais 
professores não corresponde com o resultado desejado, usando de 
attribuições que me confere o §1 do artigo 3º do Regulamento de 24 de abril 
de 1857, proponho a V.Exª que as mesmas cadeiras sejam suspensas ate 
que a conveniência demonstre a necessidade de serem restabelecidas. 
(CODICES 108, 1862). 

  

A não remessa dos mapas, por outro lado, poderia ensejar punição ao 

professor, já que o Regulamento de Ordem Geral, datado de 8 de abril 1857, previa, 

em seu artigo 87, penalidades aos professores que, por negligência ou má vontade, 

deixassem de cumprir seus deveres. Acompanhando a normativa, o diretor geral, em 

ofício ao presidente provincial, noticiou a aplicação de multa pela falta de envio de 

mapas: 

 

Tenho a honra de levar ao conhecimento de V.Exª que em vista do art. 106 
do Regulamento em vigor, a professora da Cidade de Ponta Grossa, D. 
Alzira Braga dos Santos, foi multada por esta directoria na quantia de trinta 
mil reis, por não remetter os mappas trimensaes da sua escola, durante 
este anno próximo a findar. (PARANÁ, AP nº 612, 1880, p. 02). 

 

A negligência no envio dos mapas também foi motivo para aplicação de multa 

à professora da 1ª cadeira da Capital Maria do Carmo Morais Martins no valor de 

vinte mil reis (CODICES 121, 1858, nº 94), e ao professor Américo Romão de Freitas 

no valor de 50$000 mil reis (CODICES 121, 1858, nº 42). 

No que pese a legislação prever, durante todo o período estudado,             

punição aos professores negligentes, persistia a queixa, por parte dos inspetores              

e presidentes, da falta de envio de dados. Dentre essas queixas, pode-se              
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destacar a realizada pelo inspetor Santos (1867, p. 2), que traz à tona o desuso do 

envio dos mapas: “Estando quasi em desuso a remessa a secretaria dos mappas 

trimensaes que são os professores obrigados a mandar expedi circulares no sentido 

de lembrar o cumprimento desse dever.”. 

O conteúdo desse relato pode ser confirmado pelo presidente Vasconcellos, 

que, ao se justificar frente à Assembleia, motiva a falta de dados, na não entrega 

dos mapas pelos professores: 

 

Sinto o pesar de vos não poder apresentar a estatística completa do ensino. 
Muitos professores deixarão de fazer em tempo a remessa dos mappas, em 
conformidade das ordens, existentes, de sorte que só conhecemos o estado 
da frequencia de 18 cadeiras do sexo masculino, e 12 do sexo feminino. 
Não ha portanto conhecimento dos trabalhos de 8 das primeiras e 2 da 
segunda. (1855, p. 31). 

 

Um ano depois, o inspetor Mota, ao prestar as informações sobre o 

andamento da instrução pública da província em seu relatório, explica que, 

 

[...] o mappa nº 3 conserva vazia a casa da população, que era destinada ao 
cálculo da disseminação do ensino pela província. Representei a V. Exª 
Pedindo o recenseamento feito este ano, porem, o Sr. Dr. Chefe de polícia, 
que fora incumbido por V. Ex.ª de m’o fornecer, não pôde fazer por terem 
diversas localidades deixado de remetter os seus mappas. (1856, p. 45). 

 

A esse despeito, o que se encontra nos anos vindouros é uma                  

sucessão de justificativas como a apresentada pelo presidente Carvalhaes à 

Assembleia: “[...] incompletos me chegaram esses dados, que muito longe estão de 

me habilitarem a fazer uma exposição como desejava.”, e, mais adiante, 

complementa dizendo que: “Ainda d’esta vez fica vazia a casa da população da 

provincia, e por isso mancos os calculos sobre a disseminação da instrucção por 

ella.” (1858, p. 39-59). 

Nesse sentido, faz-se interessante observar também as motivações                     

do presidente Cardoso, pela não apresentação de dados, em seu relatório                     

na abertura da legislatura de 1860: “[...] os dados que consigno me                          

foram ministrados pelo inspector geral, o qual, a pezar de instantes 

recommendações, deixou de receber muitas informações que o                            

inhibiram da apresentação do relatorio em tempo opportuno.” Noutra  

documentação, o presidente Cardoso (1860, p. 30) continua afirmando que “[...] a 

falta de dados officiaes, que colligia, e de informações, que reputo              
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indispensáveis, para a realisação da reforma, me inhibio de dar-lhe a devida 

execução”. 

Observa-se, nos relatos aqui referidos, uma interessante                                  

cadeia argumentativa que buscava justificar a incipiente organização provincial,                            

que não conseguia, apesar de saber de todos os problemas existentes na coleta  

dos dados, encontrar meio capaz de alterar o estado das coisas. Com                          

esse entendimento é também o relatório do presidente Faria Sobrinho, que,                 

após trinta e três anos de emancipação provincial, ainda se deparava                            

com dificuldades na coleta dos dados: “Sei que uma regular distribuição                  

escolar necessita do preliminar de uma estatistica digna de fé, a que viessem               

juntar cartas topographicas complementares; e isso não temos.” (1886, p.                    

83). 

Outro problema, também relacionado à questão dos mapas, é a                

imprecisão do termo frequente. A partir das evidências documentais, coligindo                 

e entrecruzando os dados presentes nas estatísticas da província paranaense,               

foi possível perceber que, no primeiro decênio pós-emancipação, não existia               

uma preocupação com a assiduidade dos alunos, o que os mapas                 

apresentavam era somente a categoria relacionada à matrícula. A partir de 1866, 

nota-se uma tentativa que se iniciar o cômputo tanto da matrícula quanto da 

frequência. 

Muito possivelmente, essa ampliação de categoria, isto é, o detalhamento das 

informações, denuncia o que Vidal (2008), em estudo semelhante, observou em São 

Paulo, que o saber estatístico se tornou imprescindível à administração provincial, 

seja pela visibilidade dos esforços encetados, seja pela economia das ações 

empreendidas. 

A partir da confecção de relatórios de visita às escolas e dos                      

mapas de matrícula e frequência dos alunos, paulatinamente, com dados                    

cada vez mais completos e complexos, nota-se a possibilidade de o                        

governo produzir um saber sobre a escolarização e seus destinatários – alunos,      

pais e professores. Esse conhecimento minucioso, que, no começo do                    

período, era somente para saber o número de matriculados, transforma-se                    

em mecanismo de controle, não bastando mais que os pais                          

matriculassem seus filhos na escola. Fazia-se necessária a presença, o 

aproveitamento. 



183 

Talvez outro motivo ensejador de um controle mais “rigoroso” da              

frequência dissesse respeito aos baixos resultados obtidos nos exames finais.               

Em diferentes registros é possível detectar a insatisfação atinente à                  

aprovação, questionando a qualidade da instrução ministrada na província.                   

Por exemplo, o relatório enviado à Assembleia pelo presidente Cardoso (1860,                 

p. 45-46), datado de 1/3/1860, apresenta, no item das estatísticas sobre                          

a instrução pública, que no ano de 1859 foram matriculados nas escolas                 

públicas primárias 1416 alunos, dos quais somente 37 foram apresentados                 

para exames. Confrontando o número dos alunos que se habilitaram para o exame 

com o da população das aulas, tem-se a proporção de 1 para 38. No ano 

subsequente, Cardoso (1861, p. 31-32), ao apresentar os números da instrução, 

evidencia que nada havia mudado, pois, dos 1522 alunos matriculados nas escolas 

públicas primárias, foram apresentados a exame 36, o que dava a proporção de 1 

para 42. A proporção dos anos seguintes era: 1863 (1 para 34), 1865 (1 para 63), 

1866 (1 para 35). 

Passados seis anos, tomando por empréstimo os dados presentes                   

no relatório do presidente Lisboa, constata-se que as cifras eram melhores, dos 

1527 alunos matriculados nas escolas públicas, 77 foram aprovados nos exames, 

dando a proporção de 1 para 20 (1872, p. 16). No ano subsequente, conforme os 

dados apresentados por Abranches (1873, p. 24), verifica-se um aumento de            

alunos que eram apresentados para exame, já que de cada 17 alunos, 1 realizava 

exames. 

Esse aumento no percentual de aprovados em exames não era,                     

todavia, uma constante, pois no ano de 1878, dos 2501 alunos matriculados, 

somente 52 prestaram exames, totalizando 1 aluno a cada 48 que                       

realizavam exames. Reitera-se que, constantemente, os documentos indicam a 

precariedade dos dados pela falta de envio dos dados, com é o caso do                

presidente Lins, que, tanto em 1876, como em 1877, destaca a falta de                

informações de 5 cinco escolas no primeiro ano e de 8 no segundo. Da mesma 

forma, em 1886, o presidente Faria Sobrinho, adverte para o fato de que, das               

123 escolas primárias providas da província, somente de 46 foram recebidos os 

mapas. 

O presidente Carvalho (1882, p. 88), em fala à Assembleia, expõe                      

que eram deficientes as informações prestadas sobre as matrículas das escolas,                 
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e não estando indicado na legislação escolar paranaense um “[...] criterium               

quanto á frequencia, as informações dos professores e os mappas trimestraes              

que organisão não podem inspirar confiança.” Mais adiante lembra ainda                      

que, “[...] si, como vercis no relatorio do illustrado Dr. Director da instrucção             

publica, devêssemos dar credito a taes informações a frequencia seria de                

84%”. 

A fala do presidente Carvalho (1882) demonstra, novamente, que o             

governo tinha a consciência da fragilidade dos dados, mas, não havendo um           

critério específico para categorizar os alunos matriculados, os frequentes                            

e os infrequentes, a produção de estatísticas confiáveis tornava-se quase              

ilusória. 

A teia argumentativa acima tecida indica, nas falas dos presidentes,                 

uma referência preponderantemente negativa em relação às estatísticas. De acordo 

com o presidente Bello, ao suceder Carvalho, a porcentagem de                        

frequência apresentada nas estatísticas era exagerada, não sendo capaz                        

de atingir tais percentuais, nem nos países mais civilizados, que dirá no                

Paraná: 

 

Não ha nem póde haver segurança nesses dados estatisticos, onde a 
exageração é patente, principalmente na porcentagem da frequencia; como 
acreditar-se que, sendo a matricula do sexo femenino nas escolas 
particulares de 109, a frequencia se eleve realmente a 106! Fora uma 
assiduidade espantosa, inverrosimil mesmo nos paizes de instrucção 
obrigatório e de procura enthusiastica do cultivo mental! Se a população 
total da provincia orçar por 150,000 habitantes considerada a população 
escolar em 25,500, e sendo a matricula de 3,127, segue-se que ha 22,378 
crianças, que não recebem instrucção. É uma conclusão dolorosa, que 
colloca mal esta provincia, mesmo entre as outras do Brasil. (1883, p. 38). 

 

Atina-se que a questão da frequência não era uma preocupação                

somente dos governantes, bem como a alusão negativa desse ramo do serviço 

público fazia parte até do discurso do responsável pela organização da                        

rede de fiscalização. Nas palavras do diretor geral Marcondes, “[...] informando-me 

os professores sobre o methodo que adoptão para estabelecer a frequencia                    

de seus alumnos, tenho chegado a conclusão que esse serviço é feito por um              

modo excessivamente incompleto”. Adverte ainda, o então diretor, que não há             

uma regra estabelecida que sirva de guia para todos os professores, o que              

resulta 
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[...] a completa desharmonia entre os calculos de uns e de outros, e a 
impossibilidade de confeccionar-se uma estatística geral, que tenha a 
probabilidade de aproximar-se da verdade dos factos. A maior parte dos 
professores que tenho questionado a este respeito concorda entretanto, em 
considerar frequentes, alumnos que contam 10 ou 12 faltas por mez, o que 
explica a enorme frequencia, pelos mappas, aparecem ter as nossas 
escolas. V. Exª comprehende que, sem a estatística bem organisada, é 
impossível julgar-se com certeza, do estado real do atraso ou adiantamento 
de um serviço como este [...] (MARCONDES, 1882, p. 3). 

 

Essa falta de conhecimento dos registros escolares paranaenses apareceu 

em vários documentos como fator de enfraquecimento do conhecimento               

estatístico estatal, o que implicava a não efetivação da obrigatoriedade                    

escolar. Nesse sentido é o relato do inspetor paroquial da Lapa, que, ao ponderar a 

prática utilizada pelos professores na confecção dos mapas e a legislação em            

vigor, conclui que o artigo 39 do Regulamento de 1883 apoia a infrequência            

escolar: 

 

Cumpre entretanto observar que são considerados frequentes somente os 
alumnos que dão menos de cinco faltas por mês, ou quinze por trimestre e 
que o art. 39 de Reg. de 03 de dezembro de 1883 permitte 8 faltas no mês 
ou 24 no trimestre. Nos termos em que está concebido mesmo depois da 
modificação a que reduziu as faltas consecutivas a 3 e permittindo 5 
alternadas, este artigo favorece a infrequencia. (PARANÁ, AP nº 723, 1884, 
p. 120). 

 

Semelhante entendimento foi encontrado no relatório do presidente Faria 

Sobrinho, que, no ano de 1886, destacou a necessidade de modificar o dispositivo 

do artigo 39 do Regulamento, e complementa ainda dizendo que as justificativas de 

faltas presentes nos artigos 46, § 4º e 5º, 47, 48 e 49, estavam “em manifesto 

antagonismo com o pensamento que se deve presidir á confecção de uma lei de 

obrigatoriedade de ensino”. Afirma ainda, que: 

 

[...] as repetidas ausencias mensaes alli permitidas não só facilitão a 
consecução da extraordinaria porcentagem de 98% das frequencias sobre 
as matriculas, o que continua a ser mantido sem esforço nesta 
ciscumscripção, mas também reduz de muito o verdadeiro caracter da nova 
instituição. (1886, p. 84). 

 

O Regulamento de 3 de dezembro de 1883 foi editado para reforçar a 

obrigação escolar imputada a todas as crianças de 7 a 14 anos, mas a leitura dos 

relatórios leva a pensar que essa legislação, ao ampliar o rol de justificativas de 

faltas, abonando situações como: “embaraço proveniente de dificuldades acidentais 
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de comunicação com a escola”; “quaisquer obstáculos graves”; “a dispensa por 

motivos poderosos”; “3 dias de ausência pro mês, para as meninas maiores de 12 

anos”; “a dispensa por algum tempo da frequência escolar, o aluno, cujo pai for 

lavrador, durante a época de trabalhos agrícolas”, favoreceu a infrequencia escolar, 

e foi de encontro ao objetivo da lei. 

Vale lembrar, ainda, que, mesmo depois de vários questionamentos sobre o 

critério de quantificação da frequência, o alto escalão governamental não encontrava 

meio eficaz para uniformizá-lo. E mais, a preocupação com a aprendizagem dos 

alunos e sua relação com a obrigatoriedade até então não era arguida, 

preponderando na massa documental uma maior preocupação com os números da 

instrução, ficando em segundo plano a qualidade do ensino ministrado. 

A necessidade de aparentar civilização conduziu, em grande parte do tempo, 

para que o governo buscasse, cada vez mais, meios de fixar as crianças nas 

escolas, tornando o saber estatístico mecanismo capaz de “inventariar, localizar, 

analisar, utilizar, produzir” uma nação civilizada, tolerando as obscuridades e 

incoerências nas informações apresentadas. 

Essa tolerância por parte do governo é também aparente nas informações 

prestadas pelos inquiridos – pais de família, responsáveis ou tutores, pois a 

legislação propunha pena de multa para quem não enviasse seus filhos à escola, 

além de publicar o nome nas listas de refratários. 

 Para não serem constrangidos a pagar multas, pelo não envio de seus 

dependentes à escola, muitos pais lançavam mão de duas estratégias principais 

para driblar a obrigação legal. A primeira dizia respeito ao número de filhos enviados 

à escola – em uma família com vários filhos em idade escolar, os pais optavam em 

mandar apenas um para a escola, pois se fossem inquiridos, alegavam que estavam 

cumprindo o preceito legal. Confirmando essa prática, tem-se o ofício encaminhado 

pelo professor Floriano José Martins, em 3 de março de 1871, ao inspetor geral: “[...] 

experando que seja a aula freqüentada por mais alumnos, visto haver pais de 3 e 4 

filhos, e apenas tem um matriculado.” (PARANÁ, AP nº 354, 1871, p. 105). 

A segunda estratégia referia-se à assiduidade dos alunos, isto é, muitos pais 

que cumpriam com o dever legar de matricular seus filhos não se preocupavam com 

a assiduidade dos mesmos, ocasionando uma frequência esporádica, na qual os 

rebentos iam à escola ao “sabor” das estações, como bem lhes convinha. Nesse 

sentido, dispõe a professora Gertrudes Leocádia Costa Netto, da escola feminina de 
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Abranches: “[...] as famílias mandão as escolas os menores por alguns meses, 

somente para constar, e acharem um meio para subtrahirem-se á censura do 

pûblico.” (PARANÁ, AP nº 609, 1880, p. 196). 

Conforme relatos, os professores não sabiam como agir, pois, apesar de os 

alunos participarem da aula de vez em quando, ainda assim eram frequentes. 

Retomamos aqui o já mencionado sobre a necessidade de os professores atestarem 

frequências para não verem suas aulas fechadas, então também lhes é conveniente 

entender que os alunos eram assíduos. 

De acordo com a exposição do professor Lindolpho de Siqueira Bastos, sobre 

o estado da instrução pública em Morretes, em 3 de abril de 1883, todos os motivos 

eram válidos para que os alunos não frequentassem regulamente as aulas: 

 

Cumpre-me demonstrar a V. Sr que esta eschola é freqüentada, em termo 
médio, por mais de 50 alumnos, mas que por motivos de encommodos de 
saúde, occupação domesticas ou outra qualquer causa que o mestre não 
pode prever, é muito raro aquelles que durante um trimestre não faltão á 
eschola por 15 dias. 
Acontece haverem meninos matriculados que faltão o mês e mais                    
dias consecutivamente e que um dia quando menos se espera,              
apresenta-se dizendo: ‘estive trabalhando’. Negar-lhe o ingresso? Não, e 
quando tal succedesse iria n’uma outra eschola onde seria bem              
recebido. Castigal-o? Tambem não, e assim não acontece só com a classe 
pobre, é geral a falta de frequencia diária. (PARANÁ, AP nº 687, 1883, p. 
124). 

 

Noutra documentação, tem-se a exposição do professor Antonio Martins         

de Araújo, que, ao relatar sobre o estado da instrução pública do município de  

Ponta Grossa, deixava claro que a “frequencia dos alumnos durante o anno       

letivo foi bastante irregular, como V.Sª. terá observado nos mappas trimensais, 

devido isso a incuria dos pais de familia, que distrahem seus filhos dos               

trabalhos escolares sobre fúteis protestos.” (PARANÁ, AP nº 566-A, 1879, p. 125-

127). 

Seguindo mesmo caminho, o termo de visita à escola pública do município de 

Paranaguá, encaminhado pelo inspetor paroquial Alves, em 31 de maio de 1882, 

descrevia a pouca assiduidade dos alunos. 

 

Notei pouca frequencia de alumnos em relação aos matriculados. 
Não será possível fazer-se com que esses alumnos sejam mais freqüentes. 
No Sr. Professor espera essa Inspectoria encontrar a affirmativa á resposta 
acima formulada, pois que procurará pelos meios ao seu alcance, 
convencer a esses alumnos rebeldes o dever que tem elles de freqüentarem 
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com mais assiduidade a escola. Passei a fazer algumas perguntas sobre as 
matérias do ensino e compatível com o adiantamento desses alumnos, que 
eram todos da primeira classe, as quaes me foram respondidas com mais 
ou menos acerto. (PARANÁ, AP nº 679, 1882, p. 37-38). 

 

 Tomando como referência as exposições acima, constata-se que a                 

rede de informantes que fornecia dados para as estatísticas escolares,                      

tanto inquiridores como inquiridos, fazia uso de várias táticas para driblar a 

legislação, ficando evidente o problema de credibilidade das estatísticas.                     

Para Besson (1995), essas manipulações, reais ou presumíveis, tornam os                

dados estatísticos não confiáveis. De tal modo, os “desvios” vão desde 

apresentações e comentários falaciosos até deturpações que normalmente              

ocorrem quando a “realidade” apresentada é dependente de uma ação, de um 

governo. 

 

 

4.3 A produção de uma realidade escolar pautada nas  estatísticas  

 

 Sendo a realidade escolar apresentada pelo governo como um espelho                

de suas ações, era de sua conveniência a supervalorização da matrícula                   

e da frequência escolar. Nesse sentido, Faria Filho e Resende (2001, p. 92), ao 

abordarem sobre as estatísticas escolares mineiras no século XIX, concluem              

que: 

 

[...] o “drible” que professores e funcionários da instrução davam na lei            
não passava desapercebido ao governo. Era também, de certa                 
forma, necessário que se acreditasse nos relatórios e mapas dos 
professores, já que os presidentes tinham que dar conta dos números              
da instrução. Apresentá-los era, também, uma forma de estar apresentando 
seu próprio desempenho como presidente e uma justificativa para o 
significativo investimento financeiro que era feito na instrução pública. 

 

Vê-se, pois, que essa necessidade de justificar as decisões e atuações 

políticas fez com que o governo paranaense também aceitasse os números da 

instrução pública, idealizando um percentual de frequência altíssimo e irreal (entre 

95% e 98%). É pertinente lembrar as observações feitas por Rui Barbosa, ao 

apresentar seus pareceres sobre a reforma do ensino primário no Parlamento 

Brasileiro, em 1882, nos quais destacou a utilização de dados confusos e 

incoerentes pelos governantes brasileiros, para forjar uma visão idealizada da 
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realidade educacional. Expunha ele, ao examinar a forma de confecção dos 

números da instrução, que: 

 

[...] os resultados obtidos nesse ramo da administração se ressentem             
de uma grosseria, de uma obscuridade, de uma confusão. [...]                          
Mui intencionalmente evitamos, até aqui, uma expressão técnica                
nesses assuntos, referindo-nos sempre à matrícula ou inscrição                 
escolar, abstendo-nos sistematicamente de falar em freqüência. Entretanto, 
o que nós denominamos inscrição, ou matrícula, para sermos                       
fiéis à realidade, é o que nossos documentos oficiais intitulam                            
de freqüência, confundindo vocábulos diferenciados por                      
significações absolutamente distintas; abuso indesculpável e da mais               
série gravidade, nestas questões, cujo resultado é trazer enleado o             
público num engano acerca de noções fundamentais. Todas as             
estatísticas brasileiras organizadas oficialmente o que de fato               
consignam é o número dos alunos alistados na escola, e não o dos que             
efetivamente a povoam. É fácil conceber que entre essas duas              
ordens de algarismos necessariamente medeia uma distância imensa [...]. 
(BARBOSA, 1947, p. 31-34, citado por FARIA FILHO, 1999, p. 200-201). 

 

Da mesma forma, os dados paranaenses sobre a instrução indicam                   

uma confusão entre os alunos matriculados e frequentantes. Por meio do 

cruzamento de dados, conclui-se que, até o ano de 1865, toda a fala que 

apresentava números da frequência, na verdade estava apresentando os da 

matrícula. Essa constatação baseia-se em vários documentos como os mapas dos 

professores e as estatísticas apresentadas pelos inspetores e presidentes, que, 

nesse primeiro decênio, somente levavam em conta uma categoria, a dos alunos 

matriculados. Já partir de 1866 começa a aparecer, nos documentos, uma 

diferenciação entre matrícula e frequência, adotando, assim, uma metodologia mais 

apurada em relação aos dados. Desse modo, alguns gráficos confeccionados no 

decorrer do trabalho não abarcam todo o período pesquisado (1854-1889), mas, 

sim, o período em que esses dados foram produzidos e se faziam presentes na 

documentação. 

A respeito dos dados, assenta-se, ainda, uma dificuldade já narrada,                  

pois em vários momentos, quando os inspetores ou presidentes provinciais 

realizavam os cálculos, suas fontes eram apresentadas com grande grau                        

de incerteza, o que traz dúvidas quanto à sua veracidade e revelam que os             

mesmos não refletiam a realidade paranaense. O relatório de Oliveira Junior, em 

1878, traz vestígios dessa aleatoriedade, quando, ao apresentar os números da 

instrução, fez uso de comparações e probabilidade para computar a população 

escolar: 



190 

Entre os 116.162 habitantes livres e os 10.524 escravos de que                  
falla a estatística de 1872, contava-se nessa mesma epocha 24.763 
crianças de 6 a 15 annos. Si, porem attendermos, muito razoavelmente,  
que no período de 5 annos a colonisação e os nascimentos devem             
ter produzido um grande augmento de habitantes na maioria geral, não  
será exagerado affirmar-se que a população escolar tenha se elevado a 
26.000. É, pois, sobre esta cifra que se deve fazer o calculo                       
da proporcionalidade das escolas existentes. [...] logo confrontando                
este numero com o das matriculas conhecidas: segue-se o saldo em             
favor dos analphabetos é de 23.538. Si porem, considerarmos que os 
alumnos que não freqüentam escolas, tem contra si, a presumpção da 
ignorancia, pode-se concluir com verdade, que a cifra dos ignorantes eleva-
se a 24.114 individuos mais ou menos analfabetos existem. (1878, p. 30-
35). 

  

Relato semelhante é o do presidente Abranches (1874, p. 24-25), que,              

ao apresentar as estatísticas escolares de 1873, diz que havia 2.337 crianças 

estudando nas escolas públicas paranaenses, não estando compreendidas              

nesse número as escolas que não enviaram os mapas. Dizia ele: “Suppondo que 

nas outras escolas, cujos professores não enviaram os mappas, a frequencia            

fosse de 29 alumnos, ainda assim teremos apenas um resultado identico ao anno 

findo”. 

 Apesar da aleatoriedade dos números, e guardadas as devidas              

precauções, para melhor compreensão da evolução do processo de escolarização 

paranaense, faz-se necessário, primeiramente, comparar o número de alunos 

matriculados com a população em idade escolar e estes com a população total do 

Paraná. 

As cifras apresentadas durante todo o período revelam que a população 

escolar em relação à população paranaense manteve-se praticamente a mesma por 

todo o período, tendo alguns momentos com expressivo aumento, como no ano de 

1872, que chegou a 19,54% da população (24.763 crianças), e o ano de 1880, que 

era de 20% (30.000 crianças). Por outro lado, observa-se também que, no ano de 

1886, essa população já retornava à linha média, perfazendo 13,57% da população 

(35.924 crianças). 

Verifica-se ainda que, entre 1854 e 1886, a população paranaense elevou-se 

de 62.258 para 249.491, ou seja, teve um crescimento de 221%, enquanto que a 

população escolar foi de 8.894 para 27.106 indivíduos, acompanhando o 

crescimento da população total (com 205% de crescimento) e o número de 

matriculados variou entre 862 e 5.092 com o crescimento de 491% nesse período. 

Apesar de o crescimento do número de matrículas ser maior que o crescimento da 
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população total e escolar, o percentual de matrículas chega ao máximo a 18,79% no 

ano de 1886 em relação à população escolar e 2,5% no tocante à população 

paranaense, indicando que era diminuta a matrícula da meninice nas escolas 

públicas do Paraná. Para uma visualização dos dados, segue a representação 

gráfica que relaciona a população total do Paraná, a população escolar e os 

matriculados nas escolas primárias públicas: 

 

Gráfico 4.1 
Comparação entre a população total do Paraná, a população escolar e as matrículas 

 
Fonte: Relatórios de Presidentes de Província (1854-1889). Disponível em 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 
  

Pondera-se ainda que, em alguns períodos em que houve um acréscimo da 

população escolar em relação à população total, os números podem ser 

questionados, pois, conforme já dito, havia uma grande aleatoriedade na confecção 

dos dados, com estimativas e percentuais repetidos, tudo levando a crer que o 

percentual dessa população era estacionário, tendo uma população escolar entre 

13% a 16%. 

 Pormenorizando a análise, passa-se para as relações entre matrícula e 

frequência. O Gráfico 4.2 indica como se comportou o número de matrícula e o de 

frequência entre os anos de 1866 e 1885. Percebe-se que, quando houve elevação 

no número de matriculados, a frequência também acompanhou o crescimento 

conforme o esperado. O percentual de frequência em relação ao número de 

matriculados variou de 61,59% em 1872 até 79,11% em 1885. 
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Gráfico 4.2 
População escolar, número de matrículas e número de frequências escolares nos 

anos de 1866 a 1885 

 
Fonte: Relatórios de Presidentes de Província (1854-1889). Disponível em 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 

 

Outra análise que pode ser extraída dessa representação gráfica é que            

tanto a matrícula quanto a frequência apresentaram um crescimento no número             

de alunos imediatamente posterior à promulgação de legislações que instituíam              

e reforçavam a obrigatoriedade escolar paranaense. Isso ocorreu nos anos de        

1876, 1879 e 1885, período em que foram promulgados os Regulamentos de  

Ensino Obrigatório. Fato interessante é o que ocorreu no ano de 1872, quando          

os percentuais, tanto de uma como de outra categoria, tiveram um                       

aumento expressivo em relação ao período anterior, chegando à cifra de 71,36%            

e 75,11%, respectivamente, não havendo nada que explique índices tão altos, já           

que nenhuma legislação foi promulgada no período, nem ações específicas              

foram desenvolvidas pelo governo. Tudo leva a crer que esses dados advinham          

do primeiro recenseamento geral feito naquele ano na província, o que corrobora            

a tese de que os dados realmente eram dispostos com certo grau de           

aleatoriedade. Isso causa surpresa, no entanto, pois normalmente a               

aleatoriedade dos dados vinha para beneficiar as estatísticas, por ínfimos motivos             

já apresentados (recebimento por alunos em sala, não fechamento de                

aulas, faltas de visita, etc.). Quem sabe esses próprios dados tenham sido               

forjados em 1872, mas não há como confirmar ou rechaçar a afirmação. 
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Retomando a matrícula, ao comparar a variação disposta no gráfico abaixo 

(4.3), nota-se que o crescimento em vários períodos (1855, 1872, 1879, 1885) não 

se sustentou, pois em 1889 há um retrocesso no número de matriculados, ficando 

com percentuais semelhantes ao início, isto é, em 1854 a percentagem de 

matriculados em relação à população escolar era de 9,69%, em 1889 era de 

10,90%. 

Para melhor compreensão, foram confeccionado dois gráficos com a variação 

anual do percentual de alunos dessas duas categorias: 

 

Gráfico 4.3 
Variação em percentual do número de matriculados nas escolas nos anos de 1853 a 

1889 

 
Fonte: Relatórios de Presidentes de Província (1854-1889). Disponível em 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 

 

Verifica-se, pelos números acima dispostos, que ocorreu uma variação                 

em percentual do número de matriculados, com dois picos, um que ocorreu em  

1872 e outro em 1885, o que representa uma variação similar ao do número                 

de frequências nas escolas conforme o gráfico abaixo (4.4). Nota-se também              

que, em alguns períodos, houve recuos sazonais no incremento da matrícula, 

chegando até a ficar negativo, como a variação entre o ano de 1861-1862, em             

que houve um decréscimo de 8,15% nas matrículas. Da mesma forma, de 1866               

a 1867, o percentual era de 12,67%, enquanto entre 1876 e 1878 era de                

10,34%, e de 1885 a 1886 de 10,34. Não há na documentação evidências                  
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que justifiquem a queda da matrícula nesses anos, mas sendo elas sempre 

ocasionadas após um período de grande elevação na taxa de matrícula, e levando 

em conta a relação com a população escolar, pode-se supor que permaneceu 

estável. 

No que diz respeito à frequência, a análise fica um pouco prejudicada, pois 

não temos os dados do início e do fim do período, mas fazendo a comparação entre 

os matriculados e os frequentes, quando há dados nas duas categorias, verificou-se 

que no ano de 1866 havia 1.642 alunos matriculados e, desses, 65,59% (1.077) 

eram frequentes. Passados dez anos, entre os 2.941 alunos, eram assíduos 

64,16%, e, por fim, no ano de 1887, 80,78% dos alunos matriculados eram 

frequentes, demonstrando que o percentual se elevou em 16 pontos percentuais. 

Isso pode ser visto no gráfico abaixo: 

 
Gráfico 4.4 

Percentual de frequência em relação à matrícula 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Relatórios de Presidentes de Província (1854-1889). Disponível em 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 

 

Destaca-se que, apesar de os gráficos nos apresentarem um nível altíssimo 

de frequência em relação à matrícula, essa proporção muda de cenário quando 

observamos, de maneira meramente exemplificativa, que o percentual de frequência 

de 65,59% em 1866 equivalia a somente 6,85% da população escolar e perfazia 1% 

da população total residente no Paraná provincial. 

Da mesma forma, o gráfico abaixo indica que, nos anos de 1872, 1879 e 

1885, houve um maior crescimento do número de frequências nas escolas, 

passando de 75% em 1872 e 1885. Talvez haja – como já se procurou 
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anteriormente esboçar – uma relação entre a promulgação da legislação que 

buscava vincular as crianças na escola e o crescimento de matriculados e 

frequentantes nas escolas paranaenses, mas, ao que tudo indica, esse crescimento 

não foi expressivo, demonstrando, mais uma vez, que a legislação e os mecanismos 

auxiliares a ela não eram suficientes para concretizá-la. 

 

Gráfico 4.5 
Variação em percentual do número de frequência nas escolas nos anos de 1866 e 

1885 

 
Fonte: Relatórios de Presidentes de Província (1854-1889). Disponível em 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 

 

Desse modo, os registros contidos nos relatórios de presidente de província e 

inspetores apresentam, reiteradamente, dados que podem ser tomados como 

indícios acerca do nível de difusão da instrução em meio à população – que era 

baixo – e as dificuldades de cumprimento da obrigatoriedade. 

Nesse viés, aponta o diretor geral Cunha, em relatório de 1884: 

 

Li nos relatórios meus precedentes e do fundo da minha obscuridade tomei 
a liberdade de lamentar a inexecução da Lei obrigatória da instrucção 
primaria, quanto mais o farei hoje, quando vemos, nos centros mais 
afortunados da provincia, medrar frondosa, exuberante de vida, e como que 
já naturalizada esta planta outr’ora exótica entre nós. 
Mais hedionda se torna a chaga que rói as carnes vivas do povo, do 
verdadeiro povo brasileiro, o povo do interior, quando se admira a nova vida 
intellectual gozada pelos habitantes das nossas villas e cidades. 
Nada mais eloqüente attristador que o algarismo, alias muito moderado, 
avançado por mim no meu relatório de 1882: 
Além de 300 meninos do sexo masculino estão, n’este districto, em idade de 
freqüentar, sendo a matricula d’esta única escola: 25 
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E a frequencia ... menor ainda! 
E si fosse essa frequencia continua... (PARANÁ, AP nº 715, 1884, p. 119). 

 

Quanto ao cumprimento da obrigatoriedade, havia ainda uma imprecisão 

quanto à faixa etária que deveria frequentar os bancos escolares. Ao que tudo 

indica, a idade escolar computada nas estatísticas era aquele estabelecida pela lei 

da obrigatoriedade escolar, por volta dos 6 aos 15 anos.67
 

Gouvêa, ao analisar o tempo escolar no decorrer do século XIX, verifica que a 

concepção de idade referia-se a um período maior da existência, não a uma 

cronologia anual, mas a ciclos maiores: a infância, a meninice, a mocidade, a idade 

adulta. Nessa medida, muitas vezes a própria legislação acabava instituindo a 

obrigação escolar a faixas geracionais distintas: 

 

No Brasil, as leis de obrigatoriedade escolar estabeleceram parâmetros 
para a identidade etária da figura do aluno, relacionando-a ao período da 
meninice, ao mesmo tempo que fixando as faixas etárias fora desse limite (a 
população infantil), bem como os de mais de 14 anos (a mocidade e idade 
adulta). A construção da figura do aluno na cultura escolar nascente foi 
entendida, portanto, como associada ao(à) menino(a), na idade da razão. 
(GOUVÊA, 2004, p. 278). 

 

Da mesma forma, Faria Filho e Resende (2001, p. 94), ao abordarem essa 

temática no texto História da Política Educacional em Minas Gerais no Século XIX, 

constatam que “[...] a própria expressão ‘idade escolar’ é de difícil aplicação para o 

período, já que não apenas há uma grande variação das idades em que a criança 

deve ser enviada à escola, mas também porque um número elevado de escolares 

está acima ou abaixo das idades regulamentares”. 

As constatações expostas por Gouvêa (2004) e Faria Filho e Resende (2001), 

em relação à existência de crianças que frequentavam a escola fora da idade 

regulamentar, também cabem para a realidade no Paraná, pois, em análise aos 

mapas escolares das escolas diurnas da capital, observa-se a presença de crianças 

como Felício Vidal, Nestor Alves dos Santos e João Alves dos Santos, os dois 

primeiros com 6 anos e o último com 5 anos, frequentando a 1ª Cadeira Pública da 

Capital, ministrada pelo professor Rouxinol (PARANÁ, AP nº 710, 1884, p. 304). No 

mapa do 5º Distrito Escolar aparece o nome do aluno Henrique Gomes, 4 anos, 
                                                           
67 Como já fora observado, a faixa etária das crianças obrigadas por lei a se fixarem na escola era 
muito variada, havendo diferenciações entre meninos e meninas, bem como alterações dentro dessas 
categorias devido à promulgação de novas leis. Dessa forma, a idade entre 6 a 15 anos é uma média 
do que mais ocorreu no período. 
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frequentando a aula pública regida pelo professor Sérvulo da Costa Lobo (PARANÁ, 

AP nº 687, 1883, p. 12). Em outro registro do 5º Distrito, aparece, na lista de alunos, 

o nome de Marcelina Marques dos Santos, com 6 anos (PARANÁ, AP nº 687, 1883, 

p. 8). Da mesma forma, no 4º Distrito Escolar, as alunas Leonor Pesquissel, de 5 

anos, e Maria José da Costa, de 6 anos, encontravam-se matriculadas na 2º Cadeira 

(PARANÁ, AP nº 687, 1883, p. 27). 

Num dos relatórios analisados, o professor Magalhães Junior expõe sua 

opinião sobre o limite fixado pelo Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 16 

de julho de 1876. Segundo ele: 

 

Pelo § 3º artigo 39 artigo é proibida a matricula aos menores de 5 annos e 
maiores de 16. Em vez dos menores de 5 annos, deveria ser de 6. Um 
menino de 5 anos, ainda precisa do colo materno e não tem intelligencia 
necessária para o começo da instrucção, e a intelligencia é como diz um 
médico, um botão que não se deve violentar. Não vejo inconveniente em ser 
franqueada a escola aos maiores de 16 annos. Quando não se aprendão 
aos 10, e pode se fazel-o aos 20, porque negar-se aos maiores. (PARANÁ, 
AP nº 610, 1880, p. 169). 

 

Outra faceta trazida pelos mapas, além da constatação de que a Província 

encontrava problemas em delimitar quem estava dentro e fora da idade escolar, 

dizia respeito ao temor dos funcionários estatais quanto à instituição da obrigação 

escolar a faixas geracionais distintas, uma vez que “não havia uma relação direta 

entre a idade cronológica dos alunos e suas progressivas condições de 

aprendizagem”, infância, meninice e ocidade, poderiam frequentar o mesmo 

ambiente escolar (GOUVÊA, 2004, p. 286). 

De acordo com Veiga (2009), em seu estudo sobre o processo escolarizador 

da infância em Minas Gerais (1835-1906), a “mistura de idades”, ocasionada pelo 

fato de a própria legislação facilitar tal procedimento ao fixar a obrigatoriedade para 

uma larga faixa etária, não foi aceita pacificamente, sendo alvo de diversas tensões 

no decorrer do processo escolarizador. 

No Paraná, a questão da idade escolar também aparece como questão de 

difícil solução. Wachowicz (1984, p. 223-225) nos chama a atenção para o fato de 

que muitos pais desejavam mandar seus filhos menores para as aulas noturnas por 

não poderem dispensá-los do trabalho durante o dia e encontravam grande 

resistência por parte dos professores, que não queriam ter na mesma aula menores, 

moços e adultos. 
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Nessa medida, se havia pais que queriam colocar seus filhos menores nas 

escolas noturnas, direcionadas em regra para adultos, e eram rechaçados por isso, 

acontecia também uma questão inversa, a presença de moços “taludos” em meio às 

crianças nas escolas diurnas, o que também não era visto com bons olhos por parte 

dos funcionários estatais. 

O relatório do inspetor Mota, ao presidente provincial, em 1859, é indicativo 

de que existia uma severa apreensão ao fato de haver indivíduos de gerações 

diferentes em uma mesma sala de aula, e justificava sua inquietação pelo fato de 

esses moços poderem influenciar, de maneira negativa, nos costumes das crianças: 

 

Vi ahi um granadeiro que o professor me apontou, como o mais adiantado 
de sua aula; digo granadeiro porque alem de uma estrutura gigantesca, 
accresce que me pareceu mais azado, para, vestindo a farda prestar 
serviços na guarda nacional, visto como o não serem os moços n’essa 
circunstancia bem morigerados, viciam os companheiros ainda tenros, e 
d’ahi vem a desmoralização dos costumes. Opponho-se formalmente á 
admissão de taes meninos em aulas publicas, e é isto mesmo o que se vê 
do espírito da lettra do regulamento da instrucção publica. (1859, p. 24- 25). 

 

No ano de 1869, em ofício datado de 2 de agosto, o inspetor geral da 

instrução pública, Santos, relata o caso de um aluno que, com 15 anos, frequentava 

a escola pública de Antonina e foi preso por não se apresentar como recruta da 

armada. Sendo questionado pelo professor, sobre a referida prisão, o inspetor 

advertiu que o mesmo não deveria conservar em sua aula alunos maiores que a 

idade prescrita por lei. 

Outro registro, agora da escola noturna, aparece no mapa de alunos do 

professor Schleder (PARANÁ, AP nº 711, 1884, p. 17), uma grande variedade de 

idades em uma mesma aula. Assim vejamos: Eugênio de Freitas (10 anos), Ilário 

Nunes (11 anos), Armando Abranches (13 anos), João Rosa (15 anos), Geraldo 

Torres (19 anos), Francisco Vardanega (24 anos). 

Essa multiplicidade etária, fruto da dificuldade de se aplicar a limitação 

estabelecida por lei, justificava-se, quem sabe, pela impotência dos governantes de 

derramarem as luzes para o maior número de indivíduos, uma vez que a taxa de 

matrícula e frequência dos alunos em idade escolar em relação ao número de 

habitantes do lugar era baixíssima, sendo um contrassenso proibir, 

independentemente da idade, quem demonstrasse algum interesse pela           

instrução. 
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 Observa-se, a partir do cruzamento de dados dos vários relatórios                       

de presidente de província e de inspetores de instrução pública, de maneira 

meramente ilustrativa e levando em conta a falibilidade de seu conteúdo,                      

que, no ano de 1858, a população em idade escolar na província era de                         

14.059 crianças e somente 1.327 (11%) apareciam nas estatísticas oficiais                  

como matriculadas nas escolas públicas e particulares. Já em 1866, com a  

presença de maior número de dados, verifica-se que a população em idade escolar 

era de 15.714 crianças, das quais 1.642 estavam matriculadas na escola,                     

mas somente 1.077 a frequentavam, contabilizando, assim, uma infrequência                  

de 93%. Mais adiante, em 1876, o percentual de crianças frequentes das                  

escolas paranaenses era de 11%, ou seja, das 19.714 em idade escolar,                    

2.176 frequentavam com certa regularidade as aulas de um total de 3.183 

matriculadas, totalizando 90% de infrequência escolar. E, no final do                        

período estudado, em 1885, das 27.106 crianças que deveriam ir para a                       

escola regularmente, 5.679 encontravam-se matriculadas e apenas 4.493                   

eram assíduas, totalizando uma infrequência escolar de 83%68, tal como demonstra 

o gráfico em destaque: 

 

Gráfico 4.6 
Variação em percentual do número de infrequência nas escolas públicas 

paranaense em relação à população escolarizável (1866-1885) 

 
Fonte: Relatórios de Presidentes de Província (1854-1889). Disponível em 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 
                                                           
68 Os dados foram coletados dos Relatórios de Presidente de Província dos anos de 1857 (p. 44-45), 
1867-a (p. 27), 1876 (p. 48) e 1886 (p. 26). 
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Um indício que dá ensejo a esse entendimento de que qualquer aluno era 

melhor do que nenhum é o que a legislação educacional, desde 1871, deixou de 

proibir a frequência às escolas primárias dos maiores de 15 anos e a legislação de 

1883, em seu artigo 6º, autorizou que a instrução obrigatória de meninos entre 7 e 

14 anos e de meninas entre 7 e 12 anos, poderia ser ministrada nas escolas 

públicas, particulares ou no seio da família pelos pais, tutores ou pessoa de sua 

escolha, como também poderia ser dada nas escolas noturnas, quando o 

superintendente de distrito e o chefe da superintendência do ensino obrigatório 

concordassem, atendendo à inconveniência ou  impossibilidade alegada pelos pais, 

tutores ou protetores de enviar seus filhos às aulas diurnas. 

O motivo da presença de crianças com idade menor do que a regulamentada 

em lei nas escolas paranaenses não aparece nos relatórios, mas, além da 

justificativa aventada acima, de tentar civilizar o maior número de habitantes, 

observa-se, nos mapas, que, em regra, essas crianças tinham irmãos dentro da 

idade regulamentar frequentando a mesma escola. Então, longe de buscar destruir a 

percepção de que tanto o governo – ao aceitar sua frequência –, quanto os pais – ao 

enviarem essas crianças menores à escola – tinham ideais de civilização, a 

presença das mesmas crianças poderia simplesmente demonstrar uma comodidade 

por parte das famílias, que viam seus filhos ocupados e cuidados em certa parcela 

do dia. 

Na mesma medida, a presença de indivíduos com idades superiores à 

regulamentada nas escolas poderia dar-se por várias causas, como: 

a) econômica – pautada na percepção de que, com a instrução, os indivíduos 

poderiam alcançar melhores postos de trabalho; ou que o governo tinha 

necessidade de pessoas qualificadas para trabalhar na nascente indústria 

paranaense; 

b) eleitoral – devida às alterações na legislação eleitoral, que definiu que 

apenas aqueles que soubessem ler e escrever poderiam votar. Essa hipótese seria 

conveniente ao próprio indivíduo (já que poderia ajudar a escolher seus 

representantes), bem como seria vantajoso aos grandes empregadores 

(fazendeiros, industriais), que poderiam “coagir” seus funcionários a votarem em 

pessoas de sua conveniência; 

c) policial – sendo o governo responsável pela ordem e disciplina da 

população, nada mais profícuo que esses indivíduos ficassem vinculados a um 
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agente institucional, sob sua vigilância e controle, sendo moldados e disciplinados o 

maior tempo possível, acarretando assim a diminuição de vadiagens e de crimes na 

Província. Nesse sentido era a notícia publicada no Jornal do Commercio e que 

afirmava: “A instrucção diminue a perversão; quer dizer o alphabeto diminue o crime” 

(Jornal do Commercio, 19 de março de 1884). 

Destaca-se, no entanto, que nada consta no material pesquisado em relação 

aos motivos pelos quais essa população frequentava as escolas. O que aparece é a 

fala governamental dizendo da importância do progresso e da civilização da 

província, o que, para ser alcançado, dependia que um maior número de indivíduos 

fosse batizado com a instrução pública. 

Transparece, dessa forma, que a estatística, junto com outros mecanismos, 

veio auxiliar o governo a validar o ensino primário de caráter obrigatório, 

conhecendo os seus destinatários, contabilizando a meninice que frequentava a 

escola e possibilitando a prospecções de futuros investimentos e políticas públicas. 

Nessa medida, a aritmética política possibilitou ao Estado, além de estabelecer e 

reconhecer a figura do aluno, que, em determinada faixa etária, deveria frequentar 

os bancos escolares, que aparentasse civilização, com dados e estatísticas positivas 

que o legitimassem. 

 

 

4.4 O jogo de empurra-empurra entre governo e famíl ia: ecos da obrigação 

legal de instruir 

 

O diminuto índice de matrículas, a baixa frequência e a acentuada          

evasão escolar demonstrados nas estatísticas escolares paranaenses denotam              

que não bastava uma teia discursiva em prol da instrução, nem a confecção              

de um ordenamento, com inspeção, imposição de multas e punições, voltadas           

para a infância. Após 36 anos de emancipação, o Paraná ainda carecia do                 

mais imprescindível, escolas, professores e alunos, demonstrando que as 

dificuldades na implementação da obrigatoriedade eram um assunto ainda a ser 

resolvido. 

A instrução pública, em todo o período, deparou-se com um emaranhado de 

obstáculos, onde um sempre levava ao outro e vice-versa. Os empecilhos 

enfrentados por aqueles que ocupavam posição no aparelho estatal (governantes, 
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legisladores, inspetores) e pelos sujeitos individuais (professores, pais, comunidade 

em geral) diziam respeito às condições estruturais de ordem organizacional e 

material. Além dessas condições que se referiam a ordem escolar, havia ainda as 

barreiras impostas pela ordem social. Giglio (2006b, p. 2), ao discutir sobre a 

obrigatoriedade escolar, enfatiza que esta “[...] se coloca na fronteira de um novo 

modelo de governo da instrução pública e, portanto, em novo desenho de 

institucionalização, do qual são dependentes uma rede de práticas político-

administrativas e culturais”. 

Na busca por culpados pela não consecução da obrigatoriedade escolar, a 

família ganha relevo, por ser ela destinatária final de todas as políticas públicas 

educacionais que movimentaram os legisladores, governantes, inspetores e 

professores. Nesse sentido, é o discurso do presidente Vasconcellos, que, ao 

solicitar à Assembleia a confecção de uma lei que disciplinasse a obrigatoriedade 

escolar no Paraná, dispunha: 

 

A instrucção primaria garantida como está pela Constituição política do 
Imperio, tem-se constituído uma divida do Estado, e uma obrigação 
commum á todos os cidadãos, qualquer que seja a sua condição ou posição 
social; e si é como presumo exacta esta atenção, indubitável será a 
necessidade de tornar o ensino obrigatório para os pais de família. 

 

Os discursos sobre a obrigatoriedade escolar sempre estiveram direcionados 

à família, que era vista, na quase totalidade das falas, como a responsável pelos 

altos números de infrequência escolar, causada pelo “desleixo” e “má vontade” com 

que os pais tratavam da instrução de sua prole. A temática da negligência dos pais é 

retratada em vários documentos, como no relato do professor da cadeira masculina 

de Castro, Luiz Antonio Pinheiro, que aponta o desleixo dos pais como motivo pela 

vadiagem dos filhos: 

 

A causa do retardamento dos alumnos, provem do deleixo de alguns paes, 
que são os próprios á pactuarem com as vadiaçoes de seus filhos; muitas 
vezes os tenho mandado advertir do mal que resulta de semelhantes faltas; 
desculpam-se, porém, ser assim necessário pela grande precisão de terem 
quem os ajude [...] (PINHEIRO, citado por MOTA, 1859, p. 28). 

 

Com argumentação análoga, a professora Amélia Isolina de Carvalho 

assinala que os resultados negativos no aprendizado de seus alunos advêm, em boa 

medida, “[...] do abandono dos mesmos, antes do final do ano, bem como seu 
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desinteresse pelas aulas, ocorre porque os pais têm encarado a Instrução Pública 

com descaso.” (PARANÁ, AP nº 360, 1871, p. 19). 

Ainda, de modo semelhante, tem-se o relato da professora Gertrudes 

Leocádia da Costa Netto, de Abranches, que, ao descrever sobre o estado da escola 

pública sob seu cargo, afirma ser usual aos pais culparem os professores pelo 

pouco adiantamento dos alunos, sendo esta uma estratégia de pais que, por 

condescendência, acabam reforçando a vadiação de seus rebentos. 

 

As famílias mandão as escolas os menores por alguns meses, somente 
para constar, e acharem um meio para subtrahirem-se á censura do pûblico, 
e mesmo dos filhos quando chegão a idade de pensar, como se sabe, os 
discípulos não aprendem, a Professora não sabe nada, não cumpre com 
seus deveres; finalmente a escola não presta para nada: eis aqui o que 
dizem estas famílias, e eis o procedimento que todas ellas tomam por 
normas para conservarem em grande parte os filhos na mais completa 
vadiação. São estes pois, os inconvenientes que tenho encontrado para o 
adiantamento dos alumnos [...]. (PARANÁ, AP nº 609, 1880, p. 196-198). 

 

As explicações enunciadas pelos professores são robustecidas pela fala do 

inspetor geral Mota, que, em seu relatório no ano 1859, afirmava que, em boa 

medida, os maus resultados da instrução pública advinham do desleixo e do 

egoísmo dos pais: 

 

[...] fique, entretanto, desde já, consignado, que, para esse resultado, 
concorreram não sempre os professores, senão os paes, tutores                          
e protectores dos alumnos, que, por desleixo ou egoismo e algumas            
vezes por falta de meios deixam de mandal-os a escola, grande parte do 
anno. 

  

Afora o “abandono intelectual”, esses pais também eram acusados de não 

proverem seus filhos com materiais necessários para o estudo. Na legislação 

paranaense de 1857, em seu artigo 31, havia a previsão de o governo aprovisionar 

com materiais e vestimentas os meninos indigentes, todavia, este não era o caso, 

pois, conforme a professora Amelia Isolina de Carvalho, a falta de materiais teria a 

ver com a incúria dos pais e não com indigência. Diz ela: 

 

A instrucção primaria, tão necessaria ao espirito, como alimentação ao 
corpo, é, na linguagem de um escriptor, a mais preciosa dádiva, que a 
sociedade pode fazer aos seus membros. 
Entretanto é tal o estado de atraso em que ella se acha n’este municipio que 
deve-se seriamente lamentar, e tudo devido ao desleixo e incúria de alguns 
pais que não querendo ficar privados dos serviços que lhes possão prestar 
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as filhas tiram d’aula, e as applicam a outros misteres da vida, apenas ellas 
sabem os primeiros rudimentos. 
Outros há que retiram as filhas mezes e mezes sem darem cumprimento 
algum ás professoras, mandando-as para a aula quando muito bem lhes 
parece, e meramente por passa tempo, vindo sem livros, papeis, pennas, e 
mais objectos indispensaveis, e se a professora trata de os exigir, sujeitá-se 
a sofrer certas liberdades e ditos injuriosos de certos pais de familia, que até 
n’aula animão-sea vir tomar satisfação da professora (PARANÁ, AP nº 578, 
1879, p. 27-40). 

 

Em outro relato, agora do inspetor distrital Barros, também aparece a 

despreocupação dos pais em prover os filhos com vestimentas, como                     

causa da infrequência escolar. De acordo com o inspetor, o estado de indigência    

em que a maioria dos alunos se encontrava era meramente aparente, dando  

indícios de que a incúria dos pais para com as vestimentas e os materiais dos           

filhos era coisa corriqueira para a época. O inspetor, em visita à escola,              

constatou: 

 

[...] ao entrar na classe do sexo masculino senti uma impressão                     
assáz desagradavel pela indecência do traje da mór parte dos alumnos,  
que estavam em mangas de camisa; descalços uns, outros sem meias e 
com tamancos, e dous outros cobertos de andrajos! Inquiri logo o             
professor sobre a causa desta miséria, e informou-me que era                           
mais apparente do que real, porque bem poucos se podiam ter na conta            
de indigentes, e todos os mais eram de pais arranjados. Perguntei              
também se os alumnos eram assíduos e applicados, respondeu-me que            
já vinham para a escola já mui crescidos, e que constantemente 
interrompiam o ensino, de modo que quasi todos não tinham de freqüência 
mais da metade do tempo da matricula. (BARROS, citado por MOTA, 1859, 
p. 16). 

 

Essas exposições trazem à tona outro mote, o de que muitos pais poderiam 

fazer uso da pobreza como meio de não enviar seus filhos à escola, já que, na 

legislação escolar paranaense, crianças indigentes não estavam obrigadas a 

frequentar escolas. Ao que tudo indica, essa desobrigação também dizia respeito a 

uma preocupação moral, pois em vários documentos os professores reclamavam 

das vestimentas inadequadas dos alunos e do pouco pudor dos pais em mandar 

crianças seminuas às escolas. Em 1859, a professora Maria Índia Moraes da Rocha 

afirmava ao Inspetor Barros: 

 

[...] um dos meus maiores empenhos desde que principiei á reger a cadeira 
tem sido obrigar algumas alumnas á se apresentarem decentemente 
vestidas; para a consecução desta parte importantíssima da educação, 
tenho arrostado grandes difficuldades e mesmo perdido algumas alumnas, 
cujos paes pretendem ser infundadas e talvez mesmo pretenciosa esta 
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minha exigência; conscia, porém, de sua alta necessidade, diminuarei no 
mesmo propósito (1859, p. 16). 

 

Destacam-se, ainda, as preocupações higiênicas que começavam a tomar 

conta do ambiente escolar, bem como a questão do gênero, já que as                      

escolas promíscuas também eram realidade no Paraná. Nesse sentido, é o               

mapa da cadeira promíscua de Colônia-Orleans enviado ao diretor geral da 

instrução Euclides Francisco de Moura, que justificava a baixa frequência escolar 

pelo fato de haver mães que não enviavam suas crianças à escola por falta de 

vestimentas. Em seu relatório expunha que: “Uma mulher me disse que tem 

vergonha de mandar suas crianças porque estão sem roupa” (PARANÁ, AP nº 577, 

1879, p. 18). 

O inspetor Corrêa, ao inspecionar a 1ª cadeira de Paranaguá, sob a direção 

do professor Francisco Antunes Teixeira, evidencia, em sua fala, que, tanto o 

aspecto moral, em relação às vestimentas dos alunos, quanto o higiênico, no que diz 

respeito às condições em que a sala de aula se encontrava, fosse, talvez, o motivo 

da pouca assiduidade às aulas. 

 

É força esboçar o máu estado da escola do professor da primeira cadeira; e 
se elle observa quanto lhe é permittido na instrucção, contendo o plano e 
divisão do ensino em sua escola; todavia os alumnos não mostram o 
adiantamento que fôra para desejar e a pobreza que se desenha nos trajes 
modestos e pouco decentes de quase todos em numero de 52, é a causa 
talvez, porque são pouco assíduos; os paes quasi que não podem 
dispensar os serviços dos filhos, e á estes faltam, ás vezes, se não as 
tamancas, o chapeo de palha de coco, para irem a escola! (CORRÊA, 
citado por Barros, 1859, p. 22). 

   

Ao analisar o acima exposto, podem-se fazer aproximações ao pensamento 

de Veiga (2010, p. 279). Em estudo sobre conflitos e tensões na produção da 

inclusão escolar no século XIX, a autora advoga que a pobreza das famílias e a falta 

de vestimentas das crianças era apresentada como elemento fundamental da 

infrequência ou da frequência irregular às aulas e, ao mesmo tempo, era fator que 

inviabilizava a cobrança das multas, ocorrendo, portanto, o não cumprimento da 

obrigatoriedade escolar. 

No âmbito mais restrito da província também se pode perceber o aspecto 

econômico das famílias como fator motivador pelo descumprimento da obrigação 

escolar. No ano de 1882, assim apontava o inspetor paroquial de Palmas, em ofício 

ao diretor geral: 
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Os alumnos são, com poucas excepções, filhos da indigência, e o professor, 
não obstante do indefferentismo dos pais e tutores destes lugares, é de  
uma frequencia irregular devida a falta da obrigatoriedade do ensino, que 
cumpre conscientemente os sem deveres. (PARANÁ, AP nº 669, 1882, p. 
195-197). 

 

Outra questão originada pelo fator econômico e aventada nos documentos 

era a relação trabalho-infrequência. De acordo com as falas, muitas crianças não 

frequentavam as escolas por terem que ajudar seus pais nos afazeres domésticos, 

nas roçadas, nas colheitas, nas tropas. 

No que se refere aos afazeres domésticos, o inspetor distrital Barros, ao 

descrever o estado da instrução nas escolas femininas da capital, avalia que “as 

alumnas são frequentemente distrahidas pelos paes para occupação domesticas.” 

(MOTA, 1859, p. 15). Com o mesmo viés, o ofício encaminhado ao diretor geral, pelo 

professor Gustavo von Kruger, elencava os motivos das faltas de seus alunos: 

 

Em virtude da ordem recebida de informar a VSª. qual a causa da pouca 
frequencia dos alumnos á meu cargo, tenho a honra de responder, que 
essas causas por mim conhecidas, são as seguintes: a necessidade dos 
pais de algum serviço domestico que os filhos lhes possam prestar, [...] 
enfermidades e a pouca autoridade que os pais ou as pessoas que estão no 
lugar delles, exercem sobre os filhos [...] (PARANÁ, AP nº 598, 1880, p. 
149). 

 

Em relação aos trabalhos agrícolas, tem-se a fala do inspetor paroquial, que, 

em 1883, ao apresentar o estado da escola promiscua da cidade de Triumpho, 

constatou que, nos períodos de colheita, os professores não têm outra solução 

senão aquiescerem com a pouca frequência dos alunos:  

 

“[...] tenho sempre encontrado uma regular frequencia de alunos; salvo em 
tempos determinados, como de roçadas e colheitas em que os pais fazem 
retirar seus filhos e dahi provem não haver grande frequencia de alunos, 
cujas faltas os professores não podem impedir.” (PARANÁ, AP nº 693 1883, 
p. 277). 

 

Do mesmo modo, o professsor Lindolpho de Siqueira Bastos, em 1879, 

observava serem inevitáveis as faltas dos alunos em certos períodos do ano: “Hoje 

achão-se só matriculados 25 alumnos, com differentes gráus de aproveitamento, 

crescendo ainda mais o irrimediavel constume, de  faltarem a frequencia, 

especialmente em duas epochas no anno: – Quando plantão e quando colhem suas 

roças -” (PARANÁ, AP nº 565, 1879, p. 187-190). 
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A atividade tropeira também aparece nos relatórios como                           

obstáculo à frequência escolar. No relatório enviado ao diretor geral da                 

instrução Euclides Francisco de Moura, juntamente com o mapa da                           

cadeira promíscua de Colônia-Orleans, justificava que a evasão escolar                      

tinha diversos motivos, dentre eles destacava-se a necessidade de os                   

meninos auxiliarem a pastorear o gado (PARANÁ, AP nº 577, 1879, p.                        

18). 

Além dessas atividades mais corriqueiras, que diziam respeito ao dia a dia do 

paranaense, cumpre destacar que, nesse mesmo relatório, apareceram justificativas 

novas, não vistas em nenhuma outra descrição. Segundo a fala do inspetor da 

Colônia-Orleans, a miséria era tanta das famílias, que as crianças faltavam às aulas 

porque eram “alugadas” por seus pais, ou porque precisavam cuidar dos irmãos 

mais novos: 

 

Os alumnos que não frequentaram a escola n’este trimestre segundo               
me declararão os pais dos mesmos discípulos foi a necessidade               
domestica em geral; e, particularmente cada um deu seu motivo. Uns  
diziam que precisavam os meninos para pastorejar o gado; outros, que            
se acham na miséria e ficarão obrigados alugar suas crianças por um            
ou dois mezes; ainda outros, que precisam as crianças para ajudarem 
trabalhar - e finalmente alguns que precisavam para vigiar os menores             
em casa, porque as mães hão de trabalhar [...] (PARANÁ, AP nº 577, 1879, 
p. 18). 

 

No último trimestre do ano, um novo relatório enviado pelo mesmo inspetor 

demonstrava que as irregularidades continuavam e os motivos dos pais eram os 

mesmos: 

 

No presente ano de 1879 estão matriculados 70 e freqüentam só 25, porem 
muito irregular. O motivo de não freqüentarem todos, declaram os pais que 
é necessidade domestica; que lhes obriga deixar seus filhos em casa. Uns, 
precisam para partorejar o gado; outros, para ajudarem trabalhar na terra; 
outros, para vigiar seus irmãos menores; outros, alugam seus filhos para 
lhes ganharem o dinheiro; e assim acham suas desculpas [...] (PARANÁ, 
AP nº 587; 1879, p. 225). 

 

O exercício de atividade doméstica, agrícola e pecuária pelas crianças e sua 

consequente infrequência ou frequência irregular acabavam repercutindo nos 

exames finais. Vários professores justificavam os baixos números de alunos 

aprovados pela falta de assiduidade à aula, que prejudicava a aprendizagem e 

impedia o progresso do ensino. 



208 

Depoimento significativo é o do inspetor Bello, que elencava os               

“negócios domésticos” como ensejador pelos baixos resultados nos exames. Dizia 

ele que: 

 

[...] a falta de energia dos pais, a distração do ensino, a decepção quase 
constante que dão aos seus filhos nos negócios domesticos, são a causal 
de não terem elles se desenvolvido como se devia esperar: não obstante 
isto forão inscriptos 6 alumnos á exame sendo 3 do sexo masculino e 3 do 
feminino [...] ( PARANÁ, AP nº 566, 1879, p. 80-82). 

 

O ofício encaminhado ao diretor geral Moura, em 13 de dezembro de 1879, 

alusivo à escola de Butiatuvinha, também alegava que os baixos resultados nos 

exames eram motivados pela infrequência dos alunos que auxiliavam nos trabalhos 

agrícolas: 

 

Dentro do curto espaço de tempo que leccionei impossível me foi             
preparar alumnos para os exames finaes e deixei de procecer aos            
parciais devido as imensas faltas que desde o terceiro trimestre 
commeterão os alumnos de maior idade e que são justamente os mais 
adiantados. A rasão da falta de freqüência desses alunos é retirarem-nos  
os pais da escola para trabalhar nas rossadas e plantas de milho e feijão 
que fazem durante os meses de agosto a dezembro, o que se torna 
sobremodo muito inconveniente para o ensino [...] (PARANÁ, AP nº 581, 
1879, p. 19-20). 

 

Sob o mesmo ponto de vista, o professor Julio César encaminha ofício         

ao diretor geral, apresentando os motivos da não apresentação de alunos a           

exame: 

 

[...] deixo de cumprir com o disposto no art. 63, § 13 do Regulamento da 
Instrucção Pública, por que tendo aberto essa escola a 1º de junho ultimo, 
não me foi possível preparar nenhum alumno para sofrer exame; não 
obstante esta razão se não comettessem tantes faltas talves que um 
meninos estivesse pronpto para o exame.  
É uma incúria intolerável que comettem os Paes, em não pensar que as 
faltas de seus filhos lhe é prejudicial! (AP nº 479, 1875, p. 158). 

 

As narrativas apresentadas por professores e inspetores evidenciam que o 

tempo social também interfere no tempo escolar (FARIA FILHO, 2003). Como a 

maioria das famílias carentes dependia da atividade tropeira, do extrativismo ligado 

à erva-mate e da agricultura para sobreviver, era justificável que elas valorassem a 

atividade braçal, em demérito à intelectual, como se observa na fala do presidente 

Burlamaque: 
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[...] toda e qualquer tentativa no sentido da escola obrigatória será 
improfícua no Brazil em geral, especialmente nesta provincia, por cuja 
superficie de 8000 mil léguas quadradas jaz disseminada, a longos 
intervalos, uma população escassa ainda insciente do valor e dos beneficios 
da instrucção (1867, p. 29). 

 

Um ano mais tarde, o inspetor geral Ernesto Francisco de Lima Santoz (1868, 

p. 183) adverte que, tendo em vista as condições econômicas e culturais da maior 

parte dos paranaenses, não era de se esperar que esses se compenetrassem da 

importância da instrução: “[...] a pequena população derramada por tão extenso 

território, a sua indiferença aos progressos intelectuais, que se originam da 

facilidade de alcançar meios de subsistência e da necessidade destes que considera 

mais urgente.”. 

Retoma-se, aqui, a questão da demanda dos costumes, já que para trabalhar 

na terra, manejar as tropas e realizar os afazeres domésticos a escola não se fazia 

necessária. Muitos pais tratavam com indiferença as estipulações legais que 

visavam afixar as crianças na escola. Na verdade, de acordo com os relatos que 

aparecem nos documentos, observa-se que o desconhecimento, em boa medida, 

dos benefícios da instrução era causa motivadora da apatia das famílias para com a 

instrução. Esse aspecto é abordado pelo professor Pedro Saturnino Mascarenhas, 

em relatório datado de 1º de dezembro de 1883, que tece a seguinte ponderação: 

 

A indifferença, pertinácia e má vontade de muitos pais são outros tantos 
males que affectam o ensino. Pais ignorantes não sabem avaliar as 
vantagens que resultam do saber, nem ligão importância alguma a 
educação dos filhos; para elles vale tanto a sciencia como a mais crassa 
ignorância. (PARANÁ, AP nº 700, 1883, p. 70). 

 

Apesar de a pobreza aparecer como uma das maiores causas pela 

infrequência escola, pondera-se novamente que a indiferença e pouco zelo não 

estavam vinculados unicamente à classe ou condição social. Há relatos de pais que 

tinham condição de enviar seus filhos à escola pública, ou mesmo pagar instrução 

privada, mas, por não verem utilidade nos conhecimentos transmitidos, deixava-os 

na ignorância. De acordo com o descrito pelo diretor geral: 

 

Em todos as quatro escolas publicas procurei com cuidado inquirir              
haviam do adiantamento dos discípulos – é pouco com relação a               
que se devia e podia esperar; mas não voltava a culpa na professora e           
sim a maior parte aos paes, tutores e curadores da infancia com idade 
escolar. 
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Não é raro que o homem de muita importância do logar sejão os primeiros a 
dar o prejudicial exemplo da ausência de seus filhos as escolas, sem que no 
lar domestico seja supprida a sua grande falta. Procurei os, e, por todo o 
modo permissivo de que pude dispor, fiz sentir a urgentíssima necessidade 
da primeira instrucção dos mesmos e educação a sua família. (PARANÁ, 
AP nº 683, 1883, p. 20). 

 

A percepção de que a infrequência escolar, em boa medida, advinha de um 

problema cultural, isso também é apontado pelo inspetor paroquial Olligario Achilles 

Saporiti: 

 

[...] amargos desgostos soffre o professor pelo desleixo dos chefes de 
familia que são os próprios de pactuarem com as vadiações de seus filhos, 
e, se os melhores mandem os filhos, estes frequentão irregolarmente o 
ensino, e apenas sabem a custa do zelo e da diligencia do mestre, assignar 
mal e mal o seu nome, soletrar algumas palavras sahem da escola, 
achando supérfluo para um pobre camponez maior sabedoria, e muitos 
cidadãos úteis e intelligentes perde a patria por esta criminosa indolência. 
Considero a effectuação da obrigatoriedade do ensino como o único 
remédio para sanar os grandes males que resultão dos máus exemplos da 
bruteza da gentalha n’estes lugares centraes, porque não é a pobreza e a 
indigência que priva estes infelizes da necessária instrucção. (AP nº 673, 
1882, p. 174-175). 

 

As representações sobre o significado da instrução pública, em virtude dos 

hábitos arraigados pela população em geral, faziam com que a obrigação escolar e a 

consequente frequência nas escolas não fossem acolhidas, tornando-se objeto de 

preconceito. Um exemplo disso é o relatado em 1863, na Freguesia do Rio Negro, 

pelo professor Geniplo Pereira de Ramos. Ao motivar a pouca frequência escolar, 

esclarecia o professor que os pais de família ocupavam seus filhos na lida agrícola e 

pecuária por receio de que o conhecimento das letras ocasionasse a obrigação de 

servirem como funcionários públicos (1863, p. 141-142, citado por MIGUEL, 2006). 

Muitas famílias tinham ainda a opinião preconcebida de que bastava a criança 

saber escrever seu nome e ler minimamente para estar dispensada da instrução. 

Segundo informações prestadas pelo professor Josecleto da Silva, em 4 de abril de 

1871, os costumes locais eram a causa da pouca frequência. Dizia ele que: “A razão 

da differença que se nota na freqüência deste mês para os outros é o inveterado 

costume que tem quase todos os pais, que vivem no sitio de retirarem da escola os 

seus filhos, logo, que estes lêem alguma cousa” (PARANÁ, AP nº 356, 1871, p. 

204). 

Tal qual o relato acima, é o conteúdo descrito pelo professor José Rolim de 

Moura, ao atestar o estado de adiantamento de seus alunos: 
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[...] outros que se achavão adiantados, também os pais tirarão, dizendo que 
achão sufficiente o que elles sabem, e por mais que eu pedisse a 
continuação d’elles até fazerem o seu exame nada pude conseguir. Alguns 
pais pedem que ensine aos filhos o manuscripto primariamente; outros não 
querem que os filhos aprendam a gramática. (PARANÁ, AP nº 462, 1874, p. 
154). 

 

A problemática envolvendo o aspecto cultural dos pais não passava 

despercebida pelo governo, pois, no ano de 1859, o inspetor geral Mota já orientava 

de que forma deveriam proceder os professores para combater os preconceitos e 

desleixos dos pais de família. As orientações consistiam em: 

 

Estude o professor reflectidamente o methodo hoje adoptado, que é o 
simultâneo-misto, estabeleça uma judiciosa divisão de classes, não 
passando os alumnos de uma para outra sem se mostrarem preparados na 
classe que deixam, interessem-se pela freqüência dos alumnos 
entendendo-se com as famílias para combater a incúria e os preconceitos, 
empenhando-se por convencer das vantagens resultantes do ensino não 
interrompido e de seus esforços quando improficuos, dê aviso ás 
autoridades encarregadas da inspecção para que se faça effectiva pouco á 
pouco e prudentemente a disposição que tornou o ensino obrigatório na 
área de um quarto de légua da escola, tanto para a matricula, como para o 
acabamento do ensino. (1859, p. 10). 

 

Mota (1859, p. 11) pondera ainda que não adiantava os professores e 

inspetores enfrentarem os pais de maneira fervorosa, já que os hábitos arraigados 

na sociedade não seriam modificados como num passe de mágica, dependendo, ao 

contrário, de muita paciência e perseverança: 

 

São estas difficuldades que convém estudar para combatel-as com 
opportunidade e perseverança; sem afrontar hábitos e prejuízos arreigados, 
que para extinguir não dispomos dos precisos meios d’acção e que só com 
o tempo e com a generalização do ensino se irão extinguindo.  

 

A lógica apresentada por Mota (1859), de que os hábitos arraigados apenas 

poderiam ser alterados com o passar do tempo, permite aproximações com o 

pensamente de Elias (2004, p. 49), em abordagem sobre o processo civilizador e a 

história dos costumes, quando afirma que a mudança de habitus social acontece de 

forma processual e lenta, em uma perspectiva de longa duração, sendo possível 

dentro de condições históricas aceitáveis. Nessa medida, aqui no Paraná, os 

governantes tinham a noção de que o saber social incorporado – habitus escolar, 

esse somente ocorreria com a proximidade e a vivência dos paranaenses dos 

assuntos da escola. 
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A dificuldade de adaptação a contextos sociais diferenciados e a espaços 

sociais novos foi noticiada no periódico Dezenove de Dezembro: 

 

[...] a obrigação é somente sensível no momento de transição, quando se 
passa do systema de não interferencia da legislação para o systema 
contrario em matéria de ensino primario. Logo que as populações se 
acostumem com novo regimen, este executa-se com suavidade. Não se 
repetem os casos em que a autoridade apparece para fazer respeitar a lei. 
(DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1874, p. 2). 

 

Dentre os hábitos escolares, cabe destacar um ponto alusivo ao ensino das 

meninas. Uma das queixas dos professores era que os pais retiravam suas filhas da 

escola precocemente, isto é, assim que atingissem idade para “casar”, a escola não 

era mais apropriada nem necessária. Nos oitocentos, o papel da mulher na 

sociedade era determinado pela ordem patriarcal. Dessa forma, não havia muitas 

escolhas. Em geral, as meninas eram educadas para cuidar da casa, dos filhos e do 

marido, sendo o casamento uma garantia de futuro. Nesse contexto, a instrução 

serviria simplesmente para transformar a menina em uma boa dona de casa, esposa 

e mãe, com formação moral e bons princípios. 

 Não adotando aqui reducionismo, pois há estudos, como o de Gouvêa  

(2003), que, ao analisarem o papel das mulheres na sociedade mineira na             

Colônia e no Império, constatam as múltiplas possibilidades de construção             

da experiência feminina, não redutíveis a uma situação de dependência. Mesmo 

assim, ao que tudo indica, pelo menos nas falas dos inspetores e dos              

professores paranaenses, a realidade das meninas do Paraná é a de que tinham 

acesso muito restrito a uma vida social e econômica mais ampla. A fala do inspetor 

Mota (1859) remonta o contexto social em que as meninas estavam inseridas           

no Paraná: 

 

Tenho meninas que aprendem ao mesmo tempo taboada, calligraphia, 
francez, por que acham-se na maior deficiência dos conhecimentos 
primários, ao passo que estando com 13 annos ou mais, não há tempo á 
perder para que fiquem sabendo ao menos o francez, visto que n’essa 
idade já os paes vão cuidando em casal-as e julgam desonroso continuarem 
á freqüentar uma escola. 

  

Da mesma forma, a professora Emília de Faria Erichsen descreve a 

dificuldade em manter as meninas na escola, visto que os pais as retiravam assim 

que demonstram algum conhecimento ou atingissem a mocidade: 
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[...] das três alumnas que eu pretendia preparadas em todas as matérias no 
ensino uma adoeceu gravemente em junho ultimo, e foi por seu Pai levada 
para sua Fazenda; outra mudou-se com sua familia para o Jatahy; e outra 
finalmente deixou de frequentar a escola desde julho pp., por entender sua 
Mãe que já estava muito crescida, e que já sabia bastante! [...] prevalece o 
costume de se retirarem as meninas da escola desde que chegão a idade 
de dez ou dose annos e que sabem alguma cousa. (PARANÁ, AP nº 511, 
1877, p. 103-104). 

  

A despeito de a obrigatoriedade escolar ser imperativa para ambos os sexos, 

rememora-se a diferença etária prevista na legislação. Em todo o período estudado, 

a idade limite da obrigatoriedade para as meninas foi de 12 anos, já para os meninos 

foi de 14 anos. Outra diferença diz respeito ao previsto no Regulamento de 1883, 

que dispensava das aulas as alunas maiores de 12 anos por 3 dias ao mês. Essas 

disposições evidenciam que o governo tinha a intenção de instruir as meninas, mas 

respeitava o aspecto cultural da população, de tal modo a abonar faltas em certos 

períodos de “resguardo”, pois tudo leva a crer que havia relação direta dessa 

dispensa de três dias com o ciclo menstrual que começa na puberdade. 

Outra constatação feita é a de que, embora os legisladores flexibilizassem a 

normatização em relação às meninas, ainda assim os pais preferiam ministrar a 

instrução no lar ou em escolas particulares. Pelo menos é o que revela o texto 

disposto no relatório do diretor geral em 1884: 

 

Os seis meses, durante os quaes tenho tido a honra de substituir ao 
distincto chefe da comissão de Superintendência dessa circunscripção, me 
tem feito verificar, por mais de uma vez, os inconvenientes da 
promiscuidade nas escolas. O sexo masculino afasta em geral o feminino 
[...]. O avultado numero de crianças do sexo feminino que recebem o ensino 
em escolas particulares ou em casa é uma prova de que acabo de dizer. 
(PARANÁ, AP nº 723, 1884, p. 120). 

 

Pondera-se que a resistência, por parte das famílias, em aceitar a instrução 

em âmbito institucional formal, perpassava por outras questões                               

além do deslocamento das meninas do espaço privado para o público. Em  

diferentes registros, é possível detectar embates entre o governo e a família,               

pelo monopólio do direito de instruir. Por exemplo, no relatório presidencial de             

1867, Burlamaque questionava o direito que os pais alegavam ter sobre os                

filhos em instruir ou não instruir. Conforme o presidente, o estado não tinha o           

direito de “[...] invadir o lar domestico, a perscrutar os segredos da familia, a         

arrancar os filhos do poder dos paes sob pretexto de educação: seria isto                
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abater os fundamentos da sociedade, de que a familia é o principal esteio”.                   

Por outro lado, os pais não tinham a liberdade de deixar seus filhos na              

ignorância, “[...] mas fica-vos a escolha, entre muitas, da substancia que              

julgardes mais apropriada a alimentação intellectual de vossos filhos.” (1867, p. 28-

29). 

O presidente avaliava ainda que a alegação de a obrigatoriedade escolar 

tolher o pátrio poder dos pais era desmedida e não justificava a completa ignorância 

das crianças na província, nem o restrito número de frequentes à escola. Se os pais 

não queriam deslocar seus filhos aos espaços públicos, resta-lhes, ainda, o 

ambiente doméstico e a escola particular, que eram outras possibilidades 

autorizadas por lei. Nessa medida, 

 

[...] a liberdade assenta ao direito; desde que não ha direito não pode haver 
liberdade: - e que direito assiste aos paes para conservarem no 
embrutecimento tenras creaturas destinadas a viverem em sociedade, isto 
é, mais para os outros, do que para si? Se a obrigação do ensino tolhe aos 
Paes alguma liberdade, convenhamos que é a de fazer o mal. 
(BURLAMAQUE, 1867, p. 29). 

 

Essa concepção utilizada pelas famílias de que o seu interesse                   

deveria prevalecer ao do Estado encontrava respaldo no direito natural, uma                 

vez que a organização familiar é preexistente à estatal e esta nasceu única e 

exclusivamente para servir aquela. Dessa forma, a família alegava que “[...] 

nenhuma construção artificial pode prevalecer sobre os seus inalienáveis                

direitos e liberdades, posto que o Estado é um meio de realização do ser humano e 

não um fim em si mesmo” (MARTINS, 1985, p. 27). Sendo a educação um                

direito inalienável, a construção artificial do Estado não poderia sobrepor-se à família 

e ao direito natural de educar os seus. Contudo, como bem destaca o               

conselheiro Manoel Francisco Correia, em texto publicado no periódico Dezenove de 

Dezembro, em 1874, desrespeitar o direito natural é não nutrir seu filho com o pão 

do espírito: 

 

Negar ao menino o aproveitamento dessa aptidão é de certo                       
modo contrariar a natureza; é oppor embaraços a um direito natural. Si,  
pois o principio do ensino obrigatório attende ao mesmo tempo a um            
direito da infância e a um grande interesse social, não pode ser fundadas           
e procedentes as objecções que contra elle se levantam. Com efeito                 
o ensino obrigatorio não é destruidor do patrio poder, nem da liberdade           
das consciências e das famílias. (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1874, p.   
2). 
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Mais adiante, fazendo uso de argumentos semelhantes aos abordados por 

Burlamaque, o Conselheiro afirmava que os pais tinham a opção de ministrar a 

instrução como bem lhes convém, o que importava era que ela acontecesse: 

 

Esse principio não importa a separação violenta do filho dos braços             
de sua família, nem a imposição de frequentar elle certa e determinada 
escola. O rico pode dar instrucção ao filho em sua própria                      
habitação, ou envial-o á collégios particulares de sua livre escolha,          
tendo em attenção suas crenças religiosas. O pobre póde mandar                   
o filho para a escola que mais lhe approuver. O que simplesmente                    
não podem, ricos ou pobres, é prival-o absolutamente da instrucção:              
o que o Estado não lhes póde conceder é o direito de optar,                      
entre a instrucção e a ignorância. Não soffre com isso a autoridade             
paterna; supre-se a sua falta. (DEZENOVE DE DEZEMBRO, 1874, p.           
2). 

 

Observa-se que essa problemática era partilhada por todo país, pois, no 

mesmo ano, o então ministro João Alfredo Corrêa de Oliveira apresentou, na 

Câmara de Deputados, um projeto relativo à instrução pública de nº 73-A, que 

objetivava implementar a obrigatoriedade em todo o pais.69 Dentre vários 

argumentos, destaca-se a seguinte ponderação: 

 

Com efeito, o pai é livre em dar ele mesmo ou fazer dar a educação de seus 
filhos no seio da família ou de enviá-los ao estabelecimento que quiser. A 
única coisa que ele não pode fazer é não os instruir bem. A liberdade de 
ensino não pode significar liberdade de ignorância. (ALMEIDA, 2000, p. 
137). 

 

Ressalta-se que essa possibilidade de escolha pelo ensino livre, abordada por 

três políticos da época, evidencia que a obrigatoriedade de ensino e a vinculação 

dos pais a ela não significava restringir a instrução necessariamente ao âmbito 

escolar, podendo ela também ser ministrada no lar, ou em estabelecimento privado, 

conforme escolha dos pais. 

No dizer de Giglio (2001, p. 377), essa liberdade dos pais de família era o 

verdadeiro governo das escolas, protegidos pela lei que os investia da liberdade de 

mandar ou não seus filhos para a escola, ou ainda, de decidir quando delas os 

deveria retirar, tornava-os algozes da ignorância dos próprios filhos. 

Esse contrapoder abordado por Giglio (2001) fica aparente nas estatísticas 

paranaense, devido ao baixíssimo número de crianças que frequentavam as escolas 

                                                           
69 O projeto do deputado só entrou em discussão na Câmara dos Deputados em 1875, mas voltou 
para emendas e não teve andamento (ALMEIDA, 2000, p. 137). 
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e nos relatos dos professores e inspetores, em relação à incúria e ao desleixo dos 

pais. Para além disso demonstra, porém, todo um contexto socioeconômico que 

contribuiu, em boa medida, para que as famílias resistissem ao governo das leis e 

do Estado. 

O inspetor Mota, ao explicar a razão da resistência das famílias frente à 

obrigatoriedade escolar, ressalvava que, 

 

No estado pois em que se acha esta fracção da humanidade, a doutrina do 
movimento, que lhe pretendemos imprimir, não pode deixar de encontrar 
alguma resistência. Por melhor que seja a índole do povo, não podemos 
esperar que se compenetre, no momento, da efficacia dos meios de sanar 
seus males, nas puras theorias que se lhe offerecem. (1859, p. 7). 

 

O cenário que se pode visualizar pelas falas dos professores, inspetores e 

governantes é que, em boa medida, a obrigação escolar não acontecia plenamente 

por culpa quase exclusiva dos pais. Apesar de aparecerem outros motivos, como as 

distâncias, a dificuldade financeira da província, e a falta de pessoal habilitado, que 

auxiliavam na infrequência ou na pouca assiduidade, sempre os pais eram os 

algozes da ignorância dos filhos. Alguns poucos documentos trazem, todavia, 

indícios de que essa parcela da população estava preocupada em instruir seus filhos 

e nem sempre os aspectos culturais, sociais e econômicos das famílias foram 

determinantes para que o derramamento da instrução não ocorresse no Paraná.  

Segundo a professora Emilia de Faria Erideson, em relatório sobre os 

problemas da Instrução Publica em Castro, a resistência dos pais à educação, 

muitas vezes era justificável pelo fato de os pais não compreenderem o sentido da 

instrução por total falta de contato com as escolas. Observava ainda que esse 

distanciamento se dava por culpa do governo, pois o número de escolas provinciais 

era pequeno e se concentrava nos centros maiores, o que impossibilitava os 

indivíduos de acessarem novos conhecimentos. Dizia ela: 

 

Mas, vê VSª., é uma desproporção assustadora essa que deixamos 
consignada, quando comparamos este estado de cousas com o que se 
observa nos outros paizis cultos. 
Não parece duvidoso que as causas do facto que ficou assignalado são – 
por um lado o pouco gosto que a população ainda sente pela instrucção e 
educação; e por outro lado a falta de escolas. 
Ou antes – parece que a causa primordial é unicamente esta ultima e que o 
desapparecimento d’ella importará a da outra. Como se poderá exigir que 
aqueles que nascerão e criarão-se sem conhecerem o alphabeto 
comprehendão as vantagens de fazerem instruir e educar seus filhos? 
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Como poderão sentir gosto pela instrucção e educação tantos milhares de 
indivíduos que ahi vivem nos matos e nos campos no estado de quasi de 
natureza? Não se deve pois esperar que os habitantes dos campos vinhão 
aos centros de população procurar a instrucção para seus filhos, quando 
elles mesmos não comprehendem as vantagens a colher do cultivo das 
faculdades intelectuaes e moraes desses entes, que lhe são tão caros, mas 
que só estes cuidarão de fazer felizes applicando-os ao trabalho manual e 
mais rotineiro e improdutivo. (PARANÁ, AP nº 512, 1877, p. 136-141). 

 

A carência de escolas abordada pela professora Emilia, carência que muito 

prejudicava a disseminação da instrução pública, também era elencada pelo 

presidente Taunay, que na exposição à Assembleia em 1886, lembrava que os 

cidadãos tinham boa vontade e, se tudo funcionasse corretamente no Paraná, não 

havia necessidade do ensino obrigatório, pois a concorrência à escola aconteceria 

naturalmente. Afirma ainda que “[...] quase sempre a quantidade de crianças a 

educar é muito superior ao numero de escolas creadas, todos os páes pedem 

escolas para que os filhos saibão, pelo menos lêr e escrever.” (1886, p. 7-8). 

Mais adiante, em sua exposição, o presidente relatava que recebeu “[...] 

inumeros abaixo-assignados pedindo a todo transe um mestre, sendo um verdadeiro 

contrasensso em uma província onde há ensino obrigatorio, indeferir semelhantes 

pretenções” (TAUNAY, 1886, p. 9). As advertências do presidente se justificam, 

quando se verifica que, das 168 escolas primárias públicas da província, 57 estavam 

vagas em 1886. 

Em 1869, o inspetor geral Santos já indicava, em seu relatório, que uma das 

razões da pouca frequência as escolas “[...] é o ser a população muito dispersa e 

longe dos focos de instrucção, d'onde resulta que alguns pais, apesar de seus bons 

desejos, não podem fazer com que seus filhos as frequentem” (1869, p. 7). 

 No final do período, em 1888, o presidente Miranda Ribeiro mencionava a 

visão da população em geral sobre a instituição escolar: 

 

Dadas honroríssimas exceções, falta de todo ponto á esta província a 
escola como instituição imprescindível a um povo que já entrevê no futuro 
os grandes ideaes do progresso humano e que não quer ficar retardatário 
no movimento accelerado da civilisação moderna. (1888, p. 33). 

 

Além da falas que abonavam as boas intenções dos pais em relação à 

escolarização de seus filhos, verificam-se, no corpo documental, três abaixo-

assinados e um requerimento, de pais solicitando professores para as escolas vagas 

e criação de escolas. 
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O primeiro documento era oriundo dos pais de família de Morretes, que, em 

solicitação ao presidente provincial Lamenha Lins, requeriam a reabertura de uma 

escola que estava fechada por falta de professor: 

 

Os abaixo assignados, paiz de familia, e protetores, residentes nessa 
cidade de Morretes cheios de cofiança, solicitam perante VªExª. fazer ver o 
estado lamentável em qu’ella se acha em razão de não existir n’ella escola 
de ensino primário do sexo masculino para a precisa educação de seus 
filhos, visto a profissão qu’então exercia este magisterio, achar-se ausente a 
mais de dois meses, e não deixar substituto conforme determina a lei; e 
para que este estado de cousas não se prolongue vimos respeitosamente 
rogar a Vª. Exª. haja de dar as preciosas providencias a fim de terminar tão 
lastimavel estado de descrédito em que se acha a instrucção publica d’esta 
mesma cidade. (PARANÁ, AP nº 516, 1877, p. 156). 

 

Nesse relato, pode-se perceber que o governo encontra dificuldades em 

encontrar professores habilitados para ministrar aulas, ainda mais em cidades e vilas 

mais afastadas. Wachowicz (1984, p. 14) assinala que, desde a emancipação 

política e a consequente organização do Estado provincial, constata-se, no Paraná, 

um contexto institucional para a instrução pública no qual o professor organiza sua 

ação sem o controle próximo do governo e em precárias condições. 

 Quanto ao segundo documento, com procedência da Colônia Alfredo Chaves, 

foi encaminhado em 11 de julho de 1882, ao então presidente provincial, solicitando  

a criação de uma escola promíscua, tendo em vista que a localidade tinha mais de 

140 crianças, entre brasileiros e italianos, em idade escolar, que necessitavam 

receber instrução (PARANÁ, AP nº 677, 1882, p. 58-59). 

 Nota-se aqui que, apesar de não haver nos mapas a categoria etnia, o que 

possibilitaria detectar a nacionalidade das crianças que frequentavam as escolas 

paranaenses, havia indícios de uma preocupação também por parte de pais 

imigrantes de verem seus filhos na escola. Vechia (1998) destaca, no entanto, que 

os imigrantes tinham predileção por escolas particulares, fundadas e mantidas às 

próprias custas, com professores da mesma nacionalidade e que pudessem manter 

a identidade étnica e cultural das crianças imigrantes. Somente os imigrantes que 

não tinham condições acabavam por mandar seus filhos à escola pública. Essa 

dinâmica, segundo a autora, de criação de escolas particulares étnicas foi 

fundamental para suprir a falta de escolas públicas nas colônias do Paraná. 

Kreutz (2007), em estudo sobre a educação dos imigrantes no Brasil, da 

mesma forma, observou que a preocupação com a manutenção da cultura acarretou 
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o surgimento de escolas particulares étnicas, em que filhos de alemães, japoneses, 

poloneses e italianos estudavam. Dentre estes, avulta o autor, que a população 

italiana foi a que mais frequentou a escola pública, devido à importância dada à 

igreja e ao sacerdote. Isso teria ajudado o acesso às escolas públicas, que, em boa 

parte das cidades e vilas, tinham professores e inspetores sacerdotes. Esse 

fenômeno, em relação aos imigrantes que procediam de países com maior influência 

protestante, era contrário, pois o governo provincial mantinha um espaço escolar 

que objetivava formar bons cristãos brasileiros, o que causava desconforto por parte 

dos imigrantes alemães, que, segundo Vechia (1998), não identificavam o espaço 

escolar ofertado pelo governo como “seu”, como lugar de formação de seus filhos. 

Adverte-se, contudo, que a questão religiosa não era uma máxima na 

província, pois o terceiro documento provinha dos pais alemães e brasileiros da 

Colônia do Turvo e reivindicava a criação de uma escola de primeiras letras, para 

que seus filhos não permanecessem na ignorância: 

 

Os abaixo assignados de nacionalidade alemã e brasileira, residentes da 
Colônia do Turvo, [...] esperam que, para não terem o desgosto de ver seus 
filhos condemnados aos horrores da ignorância, V.Ex. se dignará de fazer 
crear nesta circunscripção uma escola de primeiras letras, falta esta que se 
torna ainda mais sensível do que a primeira. (PARANÁ, AP nº 769, 1886, p. 
293). 

  

Essas solicitações de criação de escola vêm ao encontro do que o presidente 

Taunay (1886) relatava sobre a falta de escolas e o anseio da população 

paranaense ou imigrante em oferecer educação escolar pública e gratuita para seus 

filhos. Destaca-se que as escolas, no período provincial, eram todas situadas em 

casas alugadas, incompatíveis com as orientações pedagógicas de educadores 

europeus e americanos. O inspetor geral Mota (1859) fornece pistas do porquê da 

incompatibilidade com as orientações: “[...] a este quadro triste e sombrio, junte V.S. 

o péssimo estado do salão que funciona a escola; é vasto e mui vasto, mas não tem 

decência; as paredes que estão em osso, acham-se denegridas pelo tempo que tem 

de existência”. 

No mesmo sentido é a descrição de Burlamaque (1867, p. 29), em relação às 

escolas provinciais: “[...] são insalubres, acanhadas, de péssima construção, sem 

acomodações para o número de alunos que se deverá esperar, se por meios 

coercitivos, eles forem arrastados a elas”. 
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 De acordo com o presidente Carvalho (1882, p. 88), a escolas tinham um 

aspecto repugnante, indo de encontro a qualquer orientação pedagógica: “Basta 

entrar em uma escola, apreciar a collocação dos moveis para concluir-se que 

n’estes últimos tempos não penetrou ahi instrucção alguma pedagógica nem menos 

quanto á luz”. Essas condições, segundo o presidente, eram impróprias e anulavam 

a influência moral e social da instrução pública, “[...] produzindo o duplo resultado de 

amesquinhar o espírito das crianças e inocular no professor o tédio, o 

aborrecimento” (1882, p. 90). 

 Em 1882 iniciaram-se as discussões para a construção de prédios escolares 

que culminou, em 1883, na aprovação da Lei nº 734, que autorizava a construção  

de prédios escolares. No ano de 1884 aparece, no relatório do presidente                

Bello, a construção de uma escola em Antonina e outra em Palmeira, e, em 1886, 

Faria Sobrinho, então presidente, autoriza a construção de duas escolas em 

Curitiba. 

No que diz respeito à construção dos prédios escolares, o presidente Oliveira 

advertia que: “[...] deve-se levar em conta a adequação à criança”. Segundo o 

presidente, as escolas da província eram verdadeiros aleijões, em que “[...] 

abafamos a infancia, acabando por tornal-a surda, meyope, vesga e contrafeita, 

quando não a escrophulisam e emphatizicam” (1885, p. 60). 

Observa-se que, já no regulamento publicado em 1857, encontravam-se 

listadas as exigências higiênicas e o material a ser utilizado em sala, buscando, 

assim, adequá-las a mínimas condições higiênicas: 

 

[...] mesa com gaveta e cadeira de braço para o professor sobre um 
estrado; cadeira para visitadoras; bancos para alunos dispostos em 
anfiteatro; mesas inclinadas nas costas dos bancos contendo caixilhos para 
os traslados fixos e tinteiro; banco ao lado do professor para castigo; 
quadro-negro; quadro de pesos, medidas e moedas; penas, lápis, esponjas, 
giz, réguas, papel e livros para meninos pobres; cartões com letras do 
abecedário; dois ponteiros longos; cabide para chapéus, talha para água e 
dois copos. 

 

O relatório da instrução pública redigido pelo inspetor geral da instrução 

pública, Mota (1856, p. 23) evidencia, no entanto, que, “[...] apesar de haver previsão 

de material para as escolas da Província, estas se encontravam quase todas 

desprovidas de móveis e utensílios essenciais, e quanto aos objetos de consumo 

anual foi inteira a privação no corrente ano. Desse modo, a composição do corpus 
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escolar, até o momento, vista como deficitária, era um dos problemas de primeira 

ordem a ser enfrentado”. 

Entretanto, passados quase trinta anos, o relato do inspetor paroquial Manuel 

Libaneo de Souza, de Antonina, deixa claro que ainda não havia sido                 

resolvida a questão dos utensílios. Alega ainda que, pela não composição de um 

“corpus” escolar adequado, não era possível legitimar a escolarização            

compulsória: 

 

O ensino obrigatório tem decahido consideravelmente de sua primitiva 
altura devido, segundo meu parecer, a precipitação e reflectibilidade com 
que tudo quanto deve augmentar, gradualmente se avantaja com toda a 
espontaneidade duma adhesão fictícia, e na mesma razão que progride 
nessa mesma arrefece, pois que nada pode melhorar eivado pela vaidade. 
[...]  está demonstrado que esta differença é produzida pela irregularidade 
do estabelecimento do ensino, pois que não podemos obrigar a indigência a 
freqüentar as escolas sem facilitarmos os meios materiais para alcançarmos 
o desideratum de tão magna medida. (PARANÁ, AP nº 760, 1885, p. 133-
135). 

 

Por fim, o quarto documento, redigido pelo inspetor paroquial Euclides 

Francisco de Moura, representava os moradores Castro. Nesse requerimento, o 

inspetor solicitava o estabelecimento do ensino obrigatório no bairro do Socavão. 

Cabe ressaltar que reconhecer o ensino obrigatório naquela localidade significava 

prover a comunidade com escola, professor, móveis e utensílios: 

 

Tenho a honra de passar ás mãos de V.Ex. a representação, que, por meu 
intermédio, dirigida a V.Ex. pelos moradores do Socavão do Município de 
Castro, pedindo o estabellecimento do ensino obrigatório n’aquelle bairro, 
onde segundo a relação que a instrui, existe numero superior de cinqüenta 
meninos em idade escolar, que deixam de fruir os benefícios do 
Regulamento respectivo. (PARANÁ, AP nº 717, 1884, p. 236). 

 

O diretor geral Euclides Francisco de Moura, em relatório sobre a instrução 

publica, comenta a dificuldade encontrada pelo governo em implantar o ensino 

obrigatório em locais menores, como no caso, um bairro: 

 

Todavia se é um sonho irrealizável pensarmos no ensino obrigatorio aos 
sertões remotos e despovoados, onde são raros os núcleos de habitação 
fixa, pelo menos nas cidades, villas e freguesias mais importantes, 
poderemos ver agora o systema desenvolver-se e produzir os desejados 
effeitos. Assim pois, negrito, que V. Exª. providencie de modo que a letra do 
regulamento, até hoje morta e sem acção, receba novos poderes do corpo 
legislativo, ficando desde logo consignada a despesa a fazer-se com os 
indivíduos necessitados (PARANÁ, AP nº 611, 1880, p. 16). 
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Dentre tantas dificuldades que assolavam o governo, sobressaíam-se as 

questões estruturais necessárias para que a escola se assentasse como lugar 

legítimo de transmissão de saberes. Tanto isso era verdade que a legislação excluía 

a imposição de multa para as crianças que morassem em locais onde não 

existissem escolas ou que atestassem indigência. 

Apoiando-se no texto constitucional e em exemplos de estadistas europeus, o 

chefe da superintendência da Lapa, Casemiro Caetano, tenta reforçar o argumento 

de que a obrigatoriedade e a gratuidade escolar, dispostas na Constituição e na 

Legislação paranaense, somente possibilitariam o progresso e a civilização do país 

se fossem reforçadas por meio da construção de escolas. Articulava ele: 

 

Para a primeira experiência que se fez da obrigatoriedade do ensino n’este 
paiz. Complemento necessário da gratuidade decretada na Constituição e, a 
meu ver, e seguirem da obrigação escolar, a pedra angular da grande obra 
da educação do povo, e portanto, condição essencial ao progresso e 
civilização do paiz. [...] Para que porem chegue este a ser não só nesta 
província como no paiz, uma verdade pratica, uma realidade tangível, como 
disse Jules Ferry, em relação a sua patria; faço os meus melhores votos 
pelo crescimento do numero de escolas, si não com a rapidez de que falou 
aquele estadista, ao menos na mais elevada proporção a que pudesse 
atingir o patriotismo brasileiro. (PARANÁ, AP nº 717 1884, p. 287 a 289). 

 

Em consideração ao exposto, com relação ao interesse dos pais em instruir 

seus filhos, decorre que tanto as falas daqueles que ocupavam posição no aparelho 

estatal, quanto às dos sujeitos individuais, trazem indícios de uma reivindicação, 

mesmo que tímida, dos pais quanto à melhoria do ensino ministrado a seus filhos. 

Observam-se ainda casos como o referido pelo professor Jerônimo Durski, que 

atestava a aspiração das crianças em frequentarem a escola regularmente: “Os 

meninos estão dispostos a receber alguma civilisação – porque contam-me que 

quando os pais proíbem lhes de ir a escola (alguns pela precisão domestica e 

agricola) choram por isso” (PARANÁ, AP nº 555, 1878). 

No complexo jogo de “empurra-empurra”, várias vozes ecoaram no sentido de 

encontrar os culpados e buscar soluções para a não generalização do ensino 

primário na Província. As vozes dos que ocupavam posição no aparelho estatal 

(governantes e inspetores gerais) repercutiam descrédito para com os professores, 

os funcionários da inspeção e os pais de família. Já as vozes que ecoavam dos 

sujeitos individuais (funcionários, professores, pais, comunidade em geral) 

denunciavam os governantes pela má organização do ensino. Destaca-se, também, 
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que as acusações eram recíprocas entre os próprios governantes, entre os pais e 

governantes, pais e professores, professores e inspetores, inspetores e governo, 

demonstrando que a tensão existente perpassava a seara administrativa. 

Se, por um lado, a justificativa da baixa frequência advinha de causas 

relacionadas à ordem social, por motivos como o desleixo e a má vontade com que 

os pais tratavam da instrução dos seus filhos; a pobreza que assolava as famílias e 

que acarretava o trabalho infantil, a falta de vestimentas e materiais escolares; o 

preconceito das escolas promíscuas relacionado a questões morais e higiênicas; o 

temor dos pais em perderem o poder sobre os filhos; e os hábitos arraigados pela 

população em geral, que não viam a instrução como indispensável; por outro, se 

observam também os problemas da ordem escolar, que não conseguia possibilitar 

aos paranaenses uma escola “apropriada”, munida de recursos materiais (falta de 

prédios escolares, utensílios, materiais) e humanos (professores desqualificados, 

parca fiscalização) que alavancasse a província para o progresso e a civilização. 

Essas duas facetas – ordem social e ordem escolar – demonstraram que não 

bastam leis, esforços dos governos e boa vontade da população para legitimar a 

instrução obrigatória, pois, como bem destaca o inspetor geral Mota: 

 

A este trabalho que é muito serio e transcendente se antepõe o espaço e as 
distancias da província, os prejuizos, ás paixões, á liberdade e a idealidade 
de seus habitantes. Não basta que se tenham coordenado os principios 
reguladores e estabelecido um corpo de doutrina, é preciso que elle receba 
a sancção do espirito publico. E como soldal-o e perscrutal-o em materia 
desta ordem, que não póde receber sanção senão do espirito cultivado, ao 
passo que ella tem de ser aplicada para uma população no seu estado 
quasi primitivo? (1859, p. 6). 

 

Nessa medida, não há culpados nem inocentes. O que há é um governo, que, 

ao tentar seguir o rumo das demais províncias e nações civilizadas, deparou-se com 

diversos obstáculos de ordem organizacional, material e cultural e que convergiram 

para que as famílias não sancionassem a instrução primária como quesito de 

primeira necessidade. Cabe aqui tomar por empréstimo as palavras de Lamenha 

Lins (1876, p. 49): “Algumas provincias, e mesmo esta, decretaram tão importante 

systema de obrigatoriedade; mas infelizmente elle não recebeu  ainda a sancção do 

tempo e dos costumes”. 
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CONCLUSÃO 

 

 

Pensar em concluir esse trabalho, remete-me a uma reflexão no sentido de 

que apesar da larga pesquisa desenvolvida ao longo desses quatro anos e do 

grande aprendizado que ela me proporcionou, não há como se falar em conclusão, 

término ou ponto final, pois percebo que os dados que apresentei nessa pesquisa 

apenas compõem uma faceta das inúmeras percepções que o fato social narrado 

nos documentos históricos paranaenses pode nos proporcionar. 

Essa parcialidade avulta ainda mais quando noto que a história presente nas 

fontes, a qual já é narrada por vozes munidas de intenções e repleta de uma carga 

axiológica, nesse momento, é observada sob a ótica de uma legalista por formação, 

que apaixonada pelos efeitos concretos que a norma produz na sociedade e diante 

das proporções que o crime de abandono intelectual tem alcançado na atualidade, 

interessou-se pelo tema de pesquisa por acreditar, ingenuamente, que a Lei era 

mecanismo suficiente e eficaz para concretizar a obrigatoriedade escolar. 

 A partir desse conceito passei a investigar documentos históricos que 

demonstrassem que as imposições de artifícios legais como a multa e a disciplina do 

olhar refletiam em maior frequência da infância aos bancos escolares e em coação 

para aqueles familiares que, creditando maior valor aos costumes domésticos, 

deixavam de observar o legalmente imposto, dificultando a concretização do projeto 

de escolarização paranaense.   

Dessa forma, foram meses de pesquisas incessantes no Arquivo e na 

Biblioteca Pública do Paraná, no Museu Paranaense e no Círculo de Estudos 

Bandeirantes por documentos que atestassem que os pais que, no período 

provincial, descumpriram a lei receberam a multa como punição, bem como listas de 

refratários que provassem a efetividade desse dispositivo. 

Entretanto, as respostas buscadas não apareciam nas fontes encontradas. Ao 

contrário, deparei-me com uma teia de justificações para a não aplicação desses 

mecanismos, que iam desde a incúria dos pais até a pobreza das famílias, além do 

intricado jogo de “empurra-empurra” estabelecido entre Governo e pais, que na 

busca de culpados e soluções para a não generalização do ensino primário na 

Província trocavam simultâneas acusações. 
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Quando estava mergulhada nesse universo, surpreendi-me ao perceber que 

apesar da previsão legal, o instituto não passava de uma letra morta, haja vista que 

não havia real aplicação. Diante dessa constatação, passei a me questionar o 

porquê de estar exigindo do passado a legitimação da obrigatoriedade, com 

fiscalização eficaz e reconhecimento da importância da cultura letrada pela 

população, se no presente esses aspectos ainda não se firmaram. 

A ausência de resposta para essa indagação despertou-me interesse por uma 

análise mais aprofundada quanto à maneira como ocorreu a institucionalização da 

obrigatoriedade da instrução pública no Paraná Provincial, bem como os sentidos 

que foi assumindo ao longo de sua construção. 

Almejei analisar o motivo de o governo ter apostado na instrução como um 

projeto direcionador das políticas públicas, visando identificar qual era o público que 

deveria ser abarcado por esse manto, quais os meios utilizados para tanto e se 

efetivamente alcançou êxito em sua empreitada, ou seja: Para que? Para quem? 

Como? E qual o efeito da escola obrigatória no território paranaense? 

O governo buscou, por meio da obrigação escolar, (re)configurar a forma e a 

cultura escolar paranaense, que antes ocorria, em boa medida, no lar ou em escolar 

privadas, passando a disciplinar regras, horários, conteúdos e espaços específicos, 

com o intuito de atender as demandas impostas pelo Império, dentre elas, a de 

produzir sujeitos morigerados que contribuíssem para com o progresso e a 

regeneração da Província, e, por consequência, para a construção de um Estado 

Nacional. Assim, a escolarização da infância paranaense, por meio da escola 

institucionalizada, foi tida como meio de garantir a ordem e de civilizar uma 

população heterogênea, composta por indígenas, portugueses, negros e imigrantes. 

Dentre essa população, o governo focalizou seus esforços, na direção 

daqueles indivíduos que poderiam, de alguma maneira, ocasionar desordem ou 

insegurança para o Poder que estava se estabelecendo, bem como, converter-se 

em força de trabalho para a nascente Província. Assim, a pobreza que era uma 

constante entre a maioria da população; a ociosidade advinda dos hábitos, culturas 

e costumes estacionários, arraigados numa sociedade de subsistência, que de 

acordo com Oliveira (1886, p. 19), por ser composta, em sua maioria por uma 

tradicional sociedade campeira, não tinha o costume de  ir à escola, nem a via como 

necessária; e o hibridismo cultural ocasionado pela miscigenação de etnias; 

tornaram-se pré-requisitos que compunham a população paranaense escolarizável.  
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Observa-se, ainda, que a maior preocupação do governo sempre foi em 

transmitir saberes que possibilitassem disciplinar comportamentos, moldar condutas 

e forjar necessidades e ideais, dessa forma, restou à margem da escolarização 

paranaense: os doentes físicos e mentais – por não conseguirem se adequar ao 

padrão de normalidade almejado; os não vacinados – pelo risco de transmissão de 

doenças; os expulsos – por não se enquadrarem no estereótipo de trabalho e 

disciplina proposto pelo Império; e, os escravos – por não serem considerados 

cidadãos. Essa população restou esquecida por todo o período, confinada à casa, 

sem escolas, sem hospitais, sem hospícios... 

Em relação à população que deveria ser escolarizada,  preferencialmente, 

brancos pobres e/ou imigrantes, o governo fez uso da multa e da inspeção, que se 

mostrou insuficiente para fixar as crianças na escola. Credita-se essa insuficiência 

tanto à ordem social, quanto à ordem escolar, a primeira em razão dos escassos 

recursos financeiros que as famílias dispunham, reconhecida inclusive nas vozes 

daqueles que ocupavam posição no aparelho estatal, como é o caso do presidente 

Burlamaque (1867, p. 29), que para justificar a ineficácia do instituto da multa aduz 

que exigir o pagamento por parte desses pais seria admitir "o desgraçado pagando 

as custas da miséria."; e, a segunda, em virtude de o governo não dispor de 

inspetores em quantidade suficiente e nem compromissados para com a função de 

fiscalização que deveriam desempenhar, justificada muitas vezes pela parca 

remuneração, pelo excesso de trabalho e pela vastidão do território da Província. 

Nessa medida, a execução da lei do ensino obrigatório, encontrou, entre nós, 

a princípio, os obstáculos que se depararam as demais províncias, isto é, quanto à 

conjuntura econômica, a Província baseava-se no tropeirismo e na produção 

ervateira, que carecia de mão de obra braçal em período integral, afastando os 

alunos das escolas por falta de tempo hábil, ou devido à completa situação de 

pobreza em que viviam; bem como o orçamento destinado à instrução pública era 

insuficiente para suprir suas reais necessidades, o que acarretava em uma estrutura 

escolar falida, sem escolas, professores, materiais e utensílios; no plano societário, 

a população era escassa, contava com precárias estradas e residia em locais 

distantes das poucas escolas que apenas existiam nos centros urbanos maiores, 

deixando descoberta grande parte dos sertões paranaenses; e, no âmbito cultural, 

as características dos habitantes levavam à desvalorização das escolas pelos pais 

em detrimento de efeitos imediatos resultados do trabalho de seus filhos, bem como 
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pela heterogeneidade de costumes e crenças, como a peregrinação periódica em 

decorrência dos hábitos pastoris por parte da população original e, ainda, a repulsa 

dos imigrantes em modificar suas tradições. 

Esse cenário, apesar de ser comum entre as províncias, na grande maioria 

dos documentos oficiais analisados era camuflado a partir das estatísticas que 

buscavam construir uma realidade diversa, aparentando civilização. 

Esse mecanismo capaz de “inventariar, localizar, analisar, utilizar e produzir” 

uma nação civilizada, noticiado aos paranaenses como sendo um meio pensado 

para auxiliar o governo na fixação das crianças nas escolas, oculta uma teia de 

intencionalidade moldada pelos seus agentes, que se valiam dos seus lugares de 

poder para, mascarando os dados, alcançar benefícios próprios.  

Esses benefícios, alcançados por meio das burlas, manipulações e desvios, 

se sustentavam por haver uma cadeia de conveniências entre aqueles que tinham o 

dever de nutrir essa rede e aqueles que eram objeto dela. Os inspetores, por exercer 

uma atividade não remunerada, acabavam por não cumprir com afinco o seu dever 

de fiscalização, não realizando as visitas, ou as realizando de forma esporádica, o 

que acarretava, em certas situações, na invenção de dados, ou na apresentação de 

dados aproximados, já que por seu desmazelo não possuíam dados precisos. Os 

professores empregavam táticas de sobrevivência profissional, burlando o número 

de alunos frequentes em suas aulas para que pudessem receber seus salários de 

forma integral ou receber o adicional por aluno excedente e ainda para evitar que as 

suas cadeiras fossem fechadas por não atingir o número mínimo de alunos previsto 

na legislação. Enquanto que os pais, para não sofrerem a imposição da multa e não 

serem vistos pela sociedade como displicentes para com seus filhos, atendiam ao 

disposto pela lei de obrigatoriedade, matriculando-os nas escolas, entretanto não 

observavam com regularidade a sua frequência.  

Ciente dessa teia paralela traçada pelos seus agentes, o governo, acabava se 

tornando coautor das burlas, manipulações e desvios, ao tolerar as obscuridades e 

incoerências nas informações apresentadas, valendo-se muitas vezes delas para 

conferir credibilidade ao proferido discurso de progresso da instrução pública 

paranaense. 

Os dados apresentados nos relatórios, ainda que haja a possibilidade de 

serem maquiados, quando observados de uma forma sistemática, abarcando todo o 

período em análise, permitem inferir que o índice de matriculados nas escolas 
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paranaenses, se comparado com aumento da população escolarizável, não se 

elevou significativamente, pois enquanto que em 1854 a percentagem de 

matriculados era de 9,69%, em 1889 apresentava-se em 10,90%, ou seja, entre o 

início e o fim do período provincial, houve acréscimo de apenas 1,21% de 

matriculados. 

Para se valer da lógica argumentativa tecida por Faria Filho e Gonçalves  ao 

ponderar sobre a polissemia do termo obrigatoriedade escolar no processo de 

escolarização em Minas Gerais entre 1835 e 1911, nota-se que ao tomar para 

análise os dados apresentados nos relatórios paranaenses, não se pode querer 

interpretar a obrigatoriedade escolar de forma linear, pois seus significados foram 

variando durante o espaço-tempo pesquisado. Inicialmente obrigatoriedade escolar 

era tida como sinônimo de matrícula, não havendo preocupação, por parte do 

governo, em aferir  se o número de matriculados condizia com o de frequentantes, 

nesse sentido para que o pai estivesse em conformidade com a obrigatoriedade 

bastava matricular seus filhos, eximindo-se de enviá-los à escola. Posteriormente, 

na década de sessenta, do século oitocentista, uma nova conotação abarca o 

conceito de obrigatoriedade escolar. Passa-se a voltar os olhos não meramente ao 

número de matriculados, mas para o de frequentantes, assumindo assim, os 

contornos de uma obrigatoriedade vinculada à assiduidade, entretanto sem 

preocupar-se com os conhecimentos adquiridos. Já a partir da década de 70, a 

obrigatoriedade passa estar relacionada ao aprendizado e além da matrícula e da 

assiduidade, reconhecendo-se a necessidade de que as crianças frequentassem as 

escolas e aprendessem os conteúdos por ela ensinados. 

As análises apresentadas nessa pesquisa apontam que esses diversos 

conceitos de obrigatoriedade conformaram as vozes que ecoaram tanto da esfera 

estatal, quanto da doméstica, contribuindo cada uma dentro de suas limitações para 

a legitimação da instrução obrigatória na Província do Paraná.  

Assim sendo, se a obrigatoriedade não alcançou êxito por completo não há 

como atribuir culpa pela não fixação das crianças à escola apenas aos pais, por 

desleixo, pobreza ou por resistência e receio de verem modificadas suas tradições, 

ou ao governo, por não dotar a Província com escolas suficientes, professores 

qualificados e, principalmente, por não garantir uma inspeção efetiva, pois as causas 

que retardaram o desenvolvimento da educação popular “[...] são de natureza tal 

que não podem ser removidas com um rasgo de penna: só o tempo e a continuação 
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de reiterados esforços irão gradualmente exercendo sua poderosa influencia, 

operando melhoramentos e creando um porvir mais lisongeiro” (Souza 1872, p. 2). 
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Pedrosa, pelo professor Pedro Fortunato de Souza Magalhães Junior, Lapa, 20 de 
novembro de 1880. Arquivo Público do Paraná. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 611, 1880, p. 160 e ss. Relatório sobre o estado da escola de instrução 
pública do município de Curitiba, encaminhado ao Presidente de Província Manuel 
Pinto de Souza Dantas Filho, pelo Diretor Geral de Instrução Pública Euclides 
Francisco de Moura, Curitiba, 1880. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 612, 1880, p. 02. Ofício encaminhado ao Presidente da Província João 
José Pedroso, pelo Diretor Geral de Instrução Pública Euclides Francisco de Moura, 
Curitiba,1880. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 669, 1882, p. 195-197. Ofício enviando mapa da escola pública 
promiscua da Villa de Palmas, encaminhado ao Diretor Geral de Instrução Pública 
Moyses Marcondes de Oliveira e Sá, pelo Inspetor Paroquial Manoel Luis de Souza, 
Palmas, 09 de setembro de 1882. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 672, 1882, p. 217. Termo de visita à escola pública do município de 
Castro, sob a direção do professor Moyses Marcondes de Oliveira e Sá, 
encaminhado ao Diretor Geral de Instrução Pública, pelo Inspetor Paroquial Raphael 
Teixeira Cardozo Pimentel, Castro, 25 de outubro de 1882. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 672, 1882, p. 223. Termo de visita à escola pública do sexo feminino de 
Castro, sob a direção da professora Marianna Emilia Erichsen, encaminhado ao 
Diretor Geral de Instrução Pública Moyses Marcondes de Oliveira e Sá, pelo Inspetor 
Paroquial Raphael Teixeira Cardozo Pimentel, Castro, 28 de outubro de 1882. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 673, 1882, p. 174-175. Relatório do inspetor paroquial Olligario Achilles 
Saporiti sobre a infrequência escolar. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 677, 1882, p. 58-59. Ofício com procedência da Colônia Alfredo 
Chaves, encaminhado em 11 de julho de 1882, ao então presidente provincial, 
solicitando a criação de uma escola promíscua. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 679, 1882, p. 37-38. Termo de visita à escola pública do município de 
Paranaguá, encaminhada ao Diretor Geral de Instrução Pública Moyses Marcondes 
de Oliveira e Sá, pelo Inspetor Paroquial Joaquim Antonio Pereira Alves, Paranaguá, 
31 de maio de 1882. 
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_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 683, 1883, p. 20. Relatório do estado da escola de Instrução Pública, 
encaminhado ao Presidente de Província Luiz Alves Leite de Oliveira, pelo Diretor 
Geral de Instrução Pública, Curitiba, 02 de novembro de 1883. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 687, 1883. Mapa do 5º Distrito Escolar, encaminhado ao Inspetor Geral 
de Instrução Pública João Pereira Lagos, pelo professor Sérvulo da Costa Lobo. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 687, 1883, p. 124 e ss. Relatório sobre o estado da escola             
pública de Morretes, encaminhado ao Inspetor Geral de Instrução Pública João 
Pereira Lagos, pelo Professor Lindolpho de Siqueira Bastos, Morretes, 3 de abril de 
1883. 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 693, 1883, p. 277. Relatório do estado da escola de Instrução Pública 
promiscua da cidade de Triunpho, encaminhado ao Inspetor Geral da Província João 
Manuel da Cunha, pelo Inspetor Paroquial Vidal de Oliveira Rocha, Trimpho, 30 de 
agosto de 1883. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 700, 1883, p. 70 e ss. Relatório de estado da Instrução Pública do 
município de Castro, encaminhado ao Inspetor Geral de Instrução Pública João 
Manoel da Cunha, pelo Professor Pedro Saturnino Mascarenhas, Castro, 1º de 
dezembro de 1883. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 707, 1884, p. 35. Mapa de faltas da Subscrição do Batel, encaminhado 
ao Inspetor Geral de Instrução Pública João Pereira Lagos, pelo professor Augusto 
Boecker. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 710, 1884, p. 294. Mapa de faltas dos alunos de Antonina, enviado ao 
Inspetor Geral de Instrução Pública do Paraná, pelo Professor João Vianna. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 710, 1884, p. 304. Mapa de faltas dos alunos da 1ª Cadeira pública da 
Capital, encaminhado ao Inspetor Geral de Instrução Pública João Pereira Lagos, 
pelo professor Alexandre Fernandes Rouxinol.  
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 711, 1884, p. 17. Mapa Escolar, encaminhado ao Inspetor Geral de 
Instrução Pública João Pereira Lagos, pelo professor Miguel José Lourenço 
Schleder. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 715, 1884, p. 119 e ss. Relatório de Instrução Pública da aula noturna 
de Ambrosios sob a direção do professor Jorge Leprevost, redigido pelo Diretor 
Geral de Instrução Pública, João Manoel da Cunha, 5 de Dezembro de 1884. 
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_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 717, 1884, p. 236. Requerimento solicitando a aplicação do ensino 
obrigatório no município de Castro, encaminhado ao Presidente de Província do 
Paraná, Luiz Alves Leite de Oliveira Bello, pelo Inspetor Paroquial Euclides 
Francisco de Moura, Castro, 24 de Março de 1884. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 717, 1884, p. 287-289. Relatório do estado de instrução pública de 
Lapa, encaminhado ao Presidente da Província, Sr. Luiz Alves Leite de               
Oliveira Bello, por Casemiro Caetano, Chefe da Superintendência. Lapa, Abril de 
1884. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 723, 1884, p. 120. Relatório das circunstancias do ensino obrigatório, 
encaminhado ao Presidente de Província Brasilio Augusto Machado de Oliveira, pelo 
Inspetor Geral de Instrução Pública, Lapa, 03 de outubro de 1884. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 723, 1884, p. 120. Ofício enviado ao inspetor geral Sérgio Francisco de 
Sousa Castro, pelo subinspetor da instrução pública de Morretes, Caetano Alves dos 
Santos, em 26 de junho de 1866. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 760, 1885, p. 133-135. Relatório do estado da Instrução Pública, 
encaminhado ao Diretor Geral de Instrução Pública do Paraná, João Pereira Lagos, 
pelo Inspetor Parochial Manuel Libaneo de Souza, Antonina, 03 de Dezembro de 
1885. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 769, 1886, p. 26. Cópia de termo de visita, encaminhado a Professora 
Geraldina Amália da Cunha Vianna, pele Chefe da Superintendência José Ribeiro de 
Macedo, Porto de Cima, 03 de Fevereiro de 1886. 
 
_____. Arquivo Público do Paraná. Coleção Correspondências do governo (1853-
1931), AP nº 769, 1886, p. 293. Abaixo-assinado solicitando a criação de escola, 
encaminhado ao Presidente da Província Alfredo d’Escragnolle Taunay, pelos pais 
de família, Colônia do Turvo, 05 de Janeiro de 1886. 
 
 
Legislação paranaense 
 
Lei nº 704, de 29 de agosto de 1853. Eleva a Comarca de Curitiba, na Província de 
São Paulo, à categoria de Província, com a denominação de Província do Paraná. 
Disponível em: <http://www.rafaelgreca.org.br/blog1/wp-
content/discursos/150anos_parana.pdf>. Acesso em: 13/01/2009. 
 
Leis, Decretos, Regulamentos e Deliberações do Governo da Província do Paraná, 
1854. Curitiba: Tip. Paranaense, 1855. 
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Leis, Decretos e Regulamentos da Província do Paraná, 1857. Curitiba: Tip. 
Paranaese, 1858. 
 
Regulamento da Inspeção da Instrução Pública da Província do Paraná, alterando e 
conformando as disposições da Lei nº 34 de 16 de março de 1846 com a Lei nº 21 
de 2 de março de 1857. In: Leis, Decretos e Regulamentos da Província do Paraná, 
1857. Curitiba: Tip. Paranaense, 1858. 
 
Regulamento Orgânico da Instrução Publica da Província do Paraná, de 16 de julho 
de 1876. Leis e Regulamentos da Província do Paraná. Curitiba: Tip. Paranaense, 
1876. 
 
Regulamento do ensino obrigatório de 1883. Leis e Regulamentos da Província do 
Paraná. Curitiba: Tip. Perseverança, 1883. 
 
 
Relatórios 
 
PARANÁ. Relatório do presidente da província do Paraná Sr. Francisco Liberato de 
Mattos, na abertura da Assembleia Legislativa Provincial, em 7 de janeiro de 1858. 
Curitiba: Typ. Parananense de C. Martins Lopes, Largo da Matriz, nº 36, 1858. 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 

 
_____. Relatório do presidente da província do Paraná, o Dr. André Augusto de 
Pádua Fleury, na abertura da 2ª sessão da 7ª Legislatura em 21 de Março de 1865. 
Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1865. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Vice-Presidente da província Dr. Manoel 
Alves de Araújo passou a administração ao Exmo. Sr. Presidente Dr. André Augusto 
de Pádua Fleury, no dia 19 de Agosto de1865. Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1865. 
Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Fala dirigida à Assembleia Legislativa Provincial do Paraná na 1ª Sessão da 
8ª Legislatura a 15 de Fevereiro de 1866, pelo Presidente André Augusto de Pádua 
Fleury. Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1866. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório do estado da Província do Paraná apresentado ao Presidente, o 
Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Polidoro Cesar Burlamaque, pelo Vice-Presidente Dr. 
Agostinho Ermelino de Leão, em 05 de Novembro de 1866. Curitiba: Typ. C. M. 
Lopes, 1867. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
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_____. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná no 15 de Março 
de 1867 pelo Presidente da Província, o Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Polidoro Cezar 
Burlamaque. Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1867. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório que o Exmo. Sr. Dr. Polidoro Cezar Burlamarque apresentou ao 
Exmo. Sr. Dr. Carlos Augusto Ferraz de Abreu, por ocasião de passar-lhe a 
administração da Província do Paraná, em 17 de Agosto de 1867. Curitiba: Typ. C. 
M. Lopes, 1867. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório que o Exmo. Sr. Dr. Polidoro Cezar Burlamarque apresentou ao 
Exmo. Sr. Dr. Carlos Augusto Ferraz de Abreu, por ocasião de passar-lhe a 
administração da Província do Paraná, em 17 de Agosto de 1867. Curitiba: Typ. C. 
M. Lopes, 1867b. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa da Província do Paraná, na 
abertura da 1a sessão da 8ª Legislatura pelo Presidente Bacharel José Feliciano 
Horta de Araujo, no dia 15 de Fevereiro de1868. Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1868. 
Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Ilustríssimo e Excelentíssimo Senhor Doutor 
Antonio Augusto da Fonseca, pelo 1º Vice-Presidente Carlo Augusto Ferraz de 
Abreu, por ocasião de lhe entregar a Administração da Província do Paraná, no dia 
14 de Setembro de 1868. Curitiba, Typ. C. M. Lopes, 1868. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Vice-Presidente Dr. Agostinho Ermelino 
de Leão, pelo Exmo. ex-Presidente Dr. Antonio Augusto da Fonseca por ocasião de 
passar-lhe a administração da Província do Paraná, no dia 01 de Setembro de 1869. 
Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1869. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná na abertura da 9ª 
Legislatura pelo Presidente o Ilmo. e Exmo. Sr. Dr. Antonio Luiz A. de Carvalho, no 
dia 15 de Fevereiro de 1870. Curitiba: Typ. C. M. Lopes, 1870. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente Dr. Venancio Jose de 
Oliveira Lisboa, pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente Dr. Agostinho Ermelino de Leão, por 
ocasião de passar-lhe a administração da Província do Paraná, no dia 24 de 
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Dezembro de 1870. Curitiba: Typ.C. M. Lopes, 1871. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 26 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Presidente Dr. Venancio Jose de 
Oliveira Lisboa, pelo Exmo. Sr. Vice-Presidente Dr. Agostinho Ermelino de Leão, por 
ocasião de passar-lhe a administração da Província do Paraná. 1871. Disponível 
em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Presidente Dr. Venâncio José                              
de Oliveira Lisboa abriu a 1ª sessão da 10ª Legislatura da Assembleia                 
Legislativa Provincial do Paraná, no dia 15 de Fevereiro de 1872.Curitiba:                
Typ. Viúva Lopes, 1872. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Vice-Presidente da ProvínciaCoronel Manoel 
Antonio Guimarães abriu a 2ª sessão da 10ª Legislatura da Assembleia Provincial do 
Paraná, no dia 17 de Fevereiro de 1873. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1873. 
Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório que o Exmo. Sr. Comendador Manoel Antonio Guimarães 
apresentou ao Exmo. Sr. Dr. Frederico José C. de A. Abranches, por ocasião de 
passar-lhe a administração da Província do Paraná, no dia 13de Junho de 1873. 
Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1873. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. Frederico José C. de A. Abranches abriu a 
1ª sessão da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa Provincial, no dia 15 de 
Fevereiro de 1874. Curitiba: Typ.Viúva Lopes, 1874. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. Frederico José C. de A. Abranches abriu a 
2ª sessão da 11ª Legislatura da Assembleia Legislativa Provincial, no dia 15 de 
Fevereiro de 1875. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1877. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 15 de 
Fevereiro de 1876, pelo Presidente da Província o Exmo. Sr. Dr. Adolfo Lamenha Lins. 
Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1876. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
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_____. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná no dia 15 de 
Fevereiro de 1877, pelo Presidente da Província o Exmo. Sr. Dr. Adolpho Lamenha 
Lins. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1877. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Ilmo. Exmo. Sr. Dr. Joaquim B. de Oliveira Junior, 
pelo 2º Vice-Presidente, Barão de Nacar, por ocasião de passar-lhe a administração 
da Província do Paraná, no dia 17 de Agosto de 1877. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 
1877. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Presidente Dr. Joaquim Bento de Oliveira 
Junior passou a administração da Província do 1º Vice-Presidente o Exmo. Sr. 
Conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, em 07 de Fevereiro de 1878. 
Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1878. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Ilmo. Sr. Dr. Rodrigo O. de Oliveira Menezes, 
Presidente da Província do Paraná, pelo 1º Vice-Presidente o Exmo Sr. Conselheiro 
Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá. 1878. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1878. 
Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 27 jan. 2011. 
 
_____. Relatório do Chefe de Polícia da Província, Carlos Augusto                                
de Carvalho, em 20 de Fevereiro de 1879. Curitiba: Typ. Viúva Lopes,                       
1879. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Dr. Rodrigo Octavio de Oliveira Menezes 
passou a administração da Província ao 1º Vice-Presidente, Exmo.                                    
Sr. Conselheiro Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá, no dia 31de Março                          
de 1879. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1879.                                                      
Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Manuel P. S. Dantas Filho, Presidente 
da Província do Paraná, pelo Chefe de Polícia da mesma Província, o Dr. Luiz 
Barreto Corrêa de Menezes. Anexo ao Rel. Pres., 04/06/1879. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa do Paraná, no dia 04 de 
Junho de 1879, pelo Exmo. Presidente da Província, o Bacharel Manuel Pinto de 
Souza Dantas Filho. Curitiba: Typ. Viúva Lopes, 1879. Disponível em: 
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<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Manuel P. de S. Dantas Filho, 
Presidente da Província do Paraná, em 31 de Janeiro de 1880, pelo Juiz de Direito 
Luiz Barreto Corrêa de Menezes, Chefe de Polícia da mesma Província. Curitiba: 
Typ. Viúva Lopes, 1880. Anexo B. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado a Assembleia Legislativa do Paraná no dia 16 de 
Fevereiro de 1880, pelo Presidente da Província o Exmo. Sr. Dr. Manuel Pinto de S. 
Dantas Filho. Curitiba: Typ. Perseverança, 1880. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
_____. Relatório com que o Exmo. Sr. Manuel Pinto de Souza Dantas Filho passou 
ao Exmo. Sr. Dr. João Pedrosa e administração da Província, em 04 de Agosto de 
1880. Curitiba: Typ. Perseverança, 1880. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Relatório apresentado à Assembleia Legislativa do Paraná por ocasião da 
instalação de 2ª Sessão da 14ª Legislatura no dia 16 de Fevereiro de 1881, pelo 
Presidente da Província o Exmo. Sr. Dr. João José Pedrosa. Curitiba: Typ. 
Perseverança, 1881. Disponível em: 
<http://www.arquivopublico.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=44
>. Acesso em: 28 jan. 2011. 
 
_____. Exposição com que o Dr. João José Pedrosa passou a administração da 
Província do Paraná ao Presidente Dr. Sancho de Barros Pimentel, no dia 03 de 
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ANEXO 1 
Tabela com os números da instrução no Paraná provin cial 

 

ANO População total 
no Paraná 

População 
Escolar 

%pop total X 
pop escolar 

Alunos 
matriculados 

% pop escolar 
X matrícula 

1854 62.258 8.894 14,28% 862 9,69% 

1858 84.355 14.059 16,66% 1.327 9,43% 

1859 86.975 14.059 16,16% 1.416 10,07% 

1865 99.087 15.714 15,85% 1.532 9,74% 

1866 110.000 15.714 14,28% 1.642 10,44% 

1870 108.324 15.474 14,28% 1.393 9% 

1872 126.722 24763 19,54% 3.062 12,36% 

1876 138.000 19.714 14,28% 2.941 14,91% 

1878 144.000 26.000 18,05% 2.501 9,61% 

1879 150.000 25.000 16,66% 3.046 12,18% 

1880 150.000 30.000 20% 3.440 11,46% 

1882 150.000 25.500 17% 3.504 13,74% 

1883 150.000 25.500 17% 3.673 14,40% 

1886 199.745 27.106 13,57% 5.092 18,78% 

1889 249.491 35.924 14,39% 3.916 10,90% 

Fonte: Relatórios dos presidentes de província (1854-1889). Disponível                                                     
em: <http://www.arquivopublico.pr.gov.br/arquivos/File/RelatóriosSecretários/Ano1882MFN837.pdf>. 
Acesso em: 28/01/2011. 

 


