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RESUMO 
 

A partir de um estudo desde a Constituição de 1892, século XIX, perpassando  
Proclamação da República e encerrado no início século XX, compondo, por 
conseguinte, o cenário numa perspectiva histórica em que se insere a instrução 
pública paranaense. Este trabalho visa compreender como se deu a organização da 
instrução pública no Estado do Paraná em um momento de intensas mudanças 
políticas e sociais no cenário nacional e regional. Para tanto, como fonte para nosso 
trabalho, adotamos os relatórios de Estado descritos pelos Governadores e 
destinados ao Congresso Legislativo no período de 1892 a 1901. Estes documentos 
se configuram como um dispositivo do governo, pois apresentam um parecer anual e 
geral sobre a situação de todos os ramos de serviço público. A partir da análise 
destes relatórios, juntamente com contexto na qual esta inserida, verificamos que a 
instrução pública no Paraná, caracteriza-se por vivenciar constantes transformações, 
atravessando momentos nos quais é vista como elemento desnecessário para 
formação social, enfatizando, apenas, a formação básica para o trabalho, até ser 
vista como meio primordial para a construção de um Estado moderno, civilizado e 
culto, que visa acompanhar os avanços do demais estados do país. Em meio à 
oscilação de importância ao qual governadores, e a população colocam-na, muitas 
foram as legislações descritas, das quais possibilitaram uma melhoria significativa 
quanto à organização física e pedagógica do ensino. Entretanto, observamos que 
não foram todas efetivas e suficientes para suprir as necessidades depositadas na 
educação pela sociedade.  
 
Palavras-chave:  História da educação. Instrução pública. Relatório de estado. 
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1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

O presente trabalho foi dedicado ao estudo da instrução pública paranaense, 

a partir da Constituição de 1892, a fim de compreender como se deu a organização 

da instrução pública no Estado do Paraná, em um momento de intensas mudanças 

políticas e sociais no cenário nacional e regional, caracterizado por transformações 

advindas de “[...] um processo de descontentamento com a política imperial [...] com 

fatores econômicos e sociais [...]; o país mobilizava-se em busca de modernização 

[...]” (MACHADO; CURY, 2014, p.203). 

A fim de compor este cenário, foram abordados três elementos constituintes 

para a delimitação e contextualização do estudo – recorte geográfico, temporal e os 

sujeitos participantes. Assim, encontram-se a 5ª Comarca da Província de São 

Paulo, dentre o final do século XIX e início do século XX; e os indivíduos atuantes na 

área educacional deste período, sendo estes o corpo docente, inspetores, 

governadores e os cidadãos, presentes em toda a investigação. 

Torna-se importante, assim, a compreensão do contexto social vivenciado 

pela população que correspondia à região da 5ª Comarca da Província de São 

Paulo, no período antecedente à emancipação dessa região, a fim de delinear uma 

linha histórica de aspectos políticos e econômicos que ocasionaram, em 1853, a 

criação da Província do Paraná, com intuito “de fomentar o seu progresso 

econômico, a definição de seu lugar político e de suas fronteiras, a colonização por 

estrangeiros foram tomadas como fundamentais para o seu desenvolvimento 

[...]”(MACHADO; CURY, 2014, p. 201). 

A partir da emancipação política do Paraná, Machado e Cury (2014) 

destacam como aspecto central nos discursos políticos, as questões referentes à 

necessidade de educar as classes populares e de que a escola pública seria 

fundamental para a formação do cidadão e para a preparação para o trabalho. 

Entretanto, a realidade apresentava desafios, pois era preciso situar o ensino com 

as demais reivindicações exigidas pela população que se formava, dentre elas, o 

incentivo à imigração, criação de estradas, estabilidade financeira e valorização dos 

produtos cultivados, como a erva-mate e, mais tarde, o café. 

Diante deste quadro, a instrução pública, durante todo o período provincial, 

passou por momentos de instabilidade, acarretados pelo “reduzido índice de 

matrículas, baixa frequência dos alunos, evasão escolar e reclamações diversas por 
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parte dos professores” (MIGUEL, 2006, p.41), aspectos que caracterizam o meio 

educacional presente em uma sociedade em constituição. 

A situação intensificou-se a partir da Proclamação da República, em 1889, 

com o Decreto nº 7 de 20 de novembro, no qual o “Governo Provisório extinguiu as 

antigas províncias e fixou poderes aos governadores para exercerem funções 

executivas e legislativas [...]”(MACHADO; CURY, 2014, p.204). Constatamos, 

portanto, um momento de transformações sociais, dos serviços públicos ofertados à 

população, em que os Estados, por meio de leis e decretos movidos pelos 

dirigentes, deveriam responsabilizar-se, pela instrução pública. 

É neste cenário que foram produzidas as fontes propulsoras do interesse em 

investigar a organização da instrução pública paranaense, planejada e descrita na 

perspectiva dos Presidentes, após o período transitório vivido por todo país. Para 

tanto, utilizamos os relatórios de Estado, descritos pelos Governadores, destinados 

ao Congresso Legislativo, entre o período de 1892 e 1901. 

Estes documentos configuram-se como um dispositivo do governo, porquanto 

apresentam um parecer anual e geral sobre a situação de todos os ramos de serviço 

público, bem como um detalhamento das ocorrências apresentadas e as 

providências tomadas perante os aspectos sociais ao longo do período 

compreendido. 

São estes registros oficiais que trazem vestígios de uma tentativa de 

organização escolar, a compreender aspectos pedagógicos, físicos, a perspectiva 

docente e discente e as legislações que constituem este serviço, os quais permitem 

interpretações acerca do modo que se desenvolveu, bem como as mudanças e 

permanências ocorridas no sistema de ensino no Paraná. 

Nesta perspectiva, são analisados o âmbito social, econômico, político e 

cultural, que contribuem diretamente para as decisões estabelecidas na área 

educacional pelo Congresso Legislativo do Estado, de modo a evidenciar o 

entendimento que os diversos Governadores tinham sobre a dimensão e a 

importância da educação para a formação da sociedade paranaense, inserida em 

país que também estava a se constituir-se. 

Este trabalho está dividido em três capítulos. O primeiro, intitulado "A 

Transição de Província a Estado: mudanças sociais e educacionais paranaense", 

trata da contextualização historiográfica deste período, elencando aspectos relativos 
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à sociedade, com destaque ao sistema educacional, a fim de constituir uma visão 

panorâmica da sociedade paranaense ao longo do processo de transição política. 

O segundo capítulo aborda os procedimentos metodológicos utilizados para 

compor o estudo, de modo a especificar os caminhos percorridos para escolhas das 

fontes utilizadas e os critérios de utilização das mesmas. 

E por fim, o terceiro capítulo, intitulado "A Instrução Pública Primária na 

Perspectiva dos Relatórios dos Presidentes do Estado do Paraná", refere-se às 

análises interpretativas da situação apresentada na sociedade paranaense, com 

destaque aos aspectos referentes ao ensino público ofertado dentre um período de 

1892 – 1901. 
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2 A TRANSIÇÃO DE PROVÍNCIA A ESTADO: mudanças educacionais 

paranaenses 

 

No intuito de demonstrar a transição educacional que a Província do Paraná 

passou durante o século XIX, faz-se necessária a compreensão da historiografia 

deste período, que perpassa por aspectos intrínsecos à educação, sem esquecer de 

contemplar o meio social e econômico. Nossa finalidade neste capítulo, portanto, é 

de apresentar um panorama geral do momento histórico. 

O território paranaense, até 1853, pertencia à Província de São Paulo, 

considerada uma das principais regiões brasileiras que geravam lucros para o Brasil. 

Por ser um território extenso, sua região era dividida em sete comarcas, dentre 

estas, a 5ª comarca designava a região atual do Paraná, abrangendo as áreas de 

Curitiba e Paranaguá por se destacarem pelo desenvolvimento econômico intenso 

no século XIX. 

Durante este período, muitas foram as dificuldades enfrentadas pelos 

curitibanos em razão de que os governantes e a justiça estavam muito distantes dos 

povoados, isso fica evidente a partir das inúmeras reivindicações que a população 

fez junto ao Império para sua elevação à condição de Província (STECA; FLORES; 

2002). 

No entanto, esta ideia não agradava à Província de São Paulo, porquanto a 

área ocupada fornecia um alto lucro aos cofres paulistanos devido à riqueza natural 

que a ela pertencia. Em decorrência desta situação, o desenvolvimento dos 

aspectos educacionais, sociais e econômicos da região acabou sendo prejudicado. 

Em meados de 1840, as tentativas de emancipação se intensificaram devido 

aos movimentos separatistas que ocorriam nas vizinhas regiões revoltosas da 

Província do Rio Grande do Sul, destacando-se a Revolução Farroupilha, 1835 a 

1845 (STECA; FLORES; 2002). 

Logo, por ser uma revolta que ocorria próximo à região de Curitiba, o Império 

temia a união do povo curitibano ao movimento separatista. Assim, o poder imperial, 

prometeu aos cidadãos curitibanos a emancipação do território caso resistissem a 

pressão dos inimigos do governo (grupo de farrapos). Deste modo, o império 

conseguiu a adesão da população, o que levou ao aumento do número de homens 

que se aliaram ao governo, contribuindo para a sua vitória. 
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Além deste acordo com o poder central, que não foi cumprido, os interesses 

políticos das Províncias de Minas Gerais e Bahia, em diminuir e enfraquecer o 

domínio territorial da Província de São Paulo (STECA; FLORES, 2002), contribuiu 

para criação da Província do Paraná, sendo aprovado o processo de emancipação, 

no dia 29 de agosto de 1853, tornando Curitiba como capital da Província. 

Neste momento que se instalava a província do Paraná, cabe destacar o 

baixo número populacional no período Imperial, por caracterizar uma região pouco 

povoada como apresenta o quadro 1. Ao observá-lo, notamos o reduzido número 

populacional em comparação às demais províncias de diferentes localidades do 

território brasileiro durante o mesmo período. 

 

Quadro 1 - População do Brasil e de algumas provinciais em 1830, 1850 e 1867 

Fonte: Dissertação apresentada à Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo por 
ABBUD, Fabiana Garcia Munhoz, 2012. 

 

Em decorrência do baixo número da população e a distribuição, de modo 

disperso pelo território, constata-se que durante o período provincial de 1853 a 1889, 

a instrução pública no Paraná encontrava-se em abandono, sendo pouco o interesse 

da população neste serviço público, de modo a ocasionar a escassez de escolas no 

Paraná, como indica Miguel (2006), ao analisar os relatórios da província da época. 

Situação justificada devido ao elementar quadro econômico e social que a 

província do Paraná apresentava, a qual: 

 

Fundamentava-se na economia extrativista do mate e na posse da 
terra alugada para abrigar as tropas que faziam comércio de gado, a 
população era rarefeita no interior e pequena nos centros maiores. 
Ainda, como nas demais províncias brasileiras, a economia era de 
base escravocrata, portanto nem toda pessoa era considerada 
cidadã [...] (MIGUEL, 1999, p.89).  
 

Para diminuir este quadro, o presidente da Província do Paraná, Zacarias 

Goes e Vasconcellos, por meio da lei nº 17 de outubro de 1854, criou escolas 

Local 
 
Ano  

Brasil Rio de 
Janeiro 

São 
Paulo 

Paraná Amazonas Paraíba Rio 
Grande 
do Sul 

1830 5 340 000 591 000 600 000 – – 246 000 170000 

1850 7 677 800 1 200 000 500 000 72 400 42 600 209 300 201300 

1867 11 280 000 1 850 000 825 000 110 000 100 000 300 000 580 000 
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espalhadas em localidades específicas da província, as quais funcionavam nas 

casas dos professores, já que, em 1857, com o artigo 116 do Regulamento de 08 de 

abril, passou a obrigar “as municipalidades a fornecerem casas para as escolas. 

Entretanto, este regulamento não foi cumprido [...]” (MIGUEL, 2006, p.48), situação 

que permaneceu até 1882, quando o presidente, Carlos A de Carvalho, juntamente 

com particulares, contribuíram para a construção de casas escolares. Esta 

construção advinha da  

 

[...] responsabilidade das câmaras municipais, pressupunha a 
participação da elite que tinha os meios para efetivar essas 
construções. Os motivos que levaram a este envolvimento da elite 
podiam ser tanto a vontade de colaborar quanto as questões 
econômicas e políticas [...] (MIGUEL, 2006, p.50). 
  

Mesmo com esta iniciativa descrita em lei, não era o que se constatava em 

plano real, porque a abertura de escolas dependia do número de professores, os 

quais “[...] para obterem a nomeação deveriam comprovar idade mínima de 18 anos, 

conduta moral, capacidade profissional e professar a religião do Estado” (MIGUEL, 

1999, p. 190). 

Em relação à formação dos professores, em 1856, foram estabelecidos 

alguns requisitos para o cumprimento da carga horária exigida em magistério, 

distribuídas em consecutivos estágios nas áreas de monitores até professores, a 

realização de exames de prática e aptidão as quais possibilitavam elevar sua 

classificação de monitores, alunos-mestres, professores adjuntos até tornar-se 

habilitado como professor. 

Os critérios utilizados para efetivação de professor passaram por algumas 

alterações, a partir de 1876, sendo preenchidas as vagas de professor por meio de 

contratos e exames. Mas, no ano de 1884, a admissão de professores sofreu, 

novamente, uma modificação decretada pelo governo, passando a admitir 

professores por meio de concurso, com provas escritas e orais (MIGUEL, 2006). 

No entanto, todas estas modificações nas normas para a formação e 

admissão do professor, não eliminou as nomeações que ocorriam por influência 

política, descartando a necessidade de um professor capacitado na área. 

Além dos poucos recursos financeiros disponíveis para a educação na 

província, outros aspectos contribuíam para a diminuição de matrículas nas escolas, 
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a baixa frequência e a evasão escolar, a respeito, Miguel (1999) afirma que estão 

ligadas a 

 
pobreza em que vivia a maior parte da parcela dos paranaenses, 
com dificuldades em vestir seus filhos para que frequentassem a 
escola, além das grandes distâncias e da falta de estradas [...] a 
ajuda das crianças nas lavouras,[...] e os castigos corporais não 
tolerados por alunos e por seus pais (MIGUEL, 1999, p.191).  

 

Vinculados a estes fatores, estão salientados o descontentamento dos 

professores quanto à falta de subsídio para manter as escolas, isto é, 

 

falta de materiais para os alunos pobres, o não ressarcimento dos 
gastos com a instrução pública, a tabela de aluguel das escolas cuja 
qual não correspondia à necessidade e o comportamento indevido de 
alguns estudantes (MIGUEL, 1999, p. 192). 
 

De maneira a constatar o pouco interesse dos professores em seguir 

docência, e em se deslocar por regiões adentro da província, já que ficava a sua 

responsabilidade manter a escola em todos os aspectos econômicos 

administrativos. 

Como forma de saciar as dificuldades, o governo apresenta, na lei nº14 de 

1854, uma resolução na qual, busca tornar o ensino primário obrigatoriedade com 

especificações em seu âmbito. Assim,  

 

abriu cadeiras de ensino primário, instituiu a figura do inspetor geral e 
dos inspetores de distrito, a subvenção aos professores particulares 
quando o número de alunos não justificasse a criação de uma escola 
pública (MIGUEL, 2006, p.43). 

 
Além de estabelecer estes critérios, a obrigatoriedade do ensino tinha como 

objetivo proporcionar o progresso moral e intelectual na província, entretanto, a 

mesma autora aponta que  

 

Não há como afirmar com certeza qual era o principal interesse do 
governo provincial ao instituir o ensino obrigatório [..] pode-se 
considerá-lo político, não se pode esquecer que o interesse 
econômico também perpassava pela questão educacional [...] 
(MIGUEL, 1999, p. 202). 

  



15 

 

 Afinal, constatamos, nos demais relatórios provinciais, o não cumprimento da 

lei, impulsionando a baixa frequência dos alunos, o que gerava o aumento de 

queixas dos professores. 

Atrelada a esta questão, está presente o registro irreal de frequência dos 

alunos para evitar o fechamento das escolas e a diminuição dos salários dos 

professores, dos quais dependiam da presença de alunos nas aulas. Diante dos 

fatos expostos, notamos que a obrigatoriedade não alcançou o objetivo desejado de 

início, apenas foi uma solução favorecedora à abertura de escolas como garantia de 

salários, sem ter o sentido de reorganizar, sistematicamente, o ensino e que nem 

está atrelada à busca pela escola por parte da população. 

Outro aspecto ligado à obrigatoriedade da escola, durante o período 

provincial, refere-se à falta de profissionais, “pois quem cursava o magistério eram 

pessoas que não conseguiram se estabelecer em outra profissão, além de que não 

era uma carreira atraente financeiramente” (MIGUEL, 2006, p.45). 

Ao longo da formação da província, diversas leis referentes à instrução 

pública foram decretadas, as quais tinham como objetivo estabelecer normas para o 

funcionamento, organização das escolas e, consequentemente, melhorar as 

condições de ensino, como também a formação dos professores. Para obter estas 

melhorias na instrução pública primária, o inspetor Lima Santos “propunha como 

alternativa [...] a criação de uma escola Normal” (MIGUEL, 2006, p. 43). 

Sancionada em 19 de abril de 1870, pelo presidente da província Antonio Luiz 

Affonso de Carvalho, a lei nº238 estabelecia que o ensino na escola normal deveria 

 

durar dois anos sendo composto das seguinte disciplinas: caligrafia; 
gramática filosófica; doutrina da religião cristã; aritmética; sistema 
métrico; desenho linear; noções de geografia especialmente do 
Brasil; noções de história do Brasil [...] o ensino dessas matérias será 
dado por três professores [...] (MIGUEL, 2004, p. 169). 
 

Porém, esta lei, muitas vezes, permanecia apenas nos documentos, já que as 

dificuldades em constituir a instrução pública continuaram ao longo de sua existência 

devido à falta de profissionais capacitados e recursos financeiros. Assim, constata-

se a consequência da falta de qualificação dos professores no relato do presidente 

Burlamaque que dizia ser 
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[...] inviável o ensino obrigatório em uma província tão vasta e com a 
população pouco disseminada pelo território. Dizia ainda que as 
escolas não ofereciam as condições necessárias para que os alunos 
as freqüentassem [...] (MIGUEL, 1999, p.196). 

 
Esta concepção desfavorável, em relação ao ensino, não só afetou a 

organização das escolas primárias, que não tinham as condições necessárias - 

vinculadas à má organização e incapacidade dos professores - para receber os 

alunos; mas também, dizem respeito às escolas normais que se desfaziam 

rapidamente “pela falta de interesse do professorado e falta de condições da 

província em criá-la e mantê-la” [...] (MIGUEL, 1999, p.196). 

Cabe destacar que os professores, diante dos fatos que rodeavam a 

escolarização, eram os que mais sofriam, uma vez que 

 

na linha de encontro entre governo e a  população, está o professor: 
do ponto de vista  do governo, o último elemento do sistema escolar, 
aquele que deveria ser vigiado constantemente, pela inspeção: a 
culpa do atraso do ensino, quase todos fazem recair sobre o 
magistério (WACHOWICZ, 1984, p.239). 
 

Diante da situação que a instrução pública apresentava, o presidente 

Burlamaque, em meados a década de 1870, propôs a criação de uma escola 

preparatória para a formação de professores, aliada à escola normal, seria instalada 

na capital da província com o intuito de receber os alunos-mestres. O programa 

desta escola compreende as seguintes cadeiras: português cumulativamente de 

retórica; inglês e francês; latim; geografia e história; matemáticas e filosofia. A 

cadeira de pedagogia e metodologia completariam os cursos (CELLA, 2005), sendo 

que estas duas últimas não constavam no programa inicial da escola normal. 

A organização para a conclusão do programa era disponibilizada de maneira 

a beneficiar o professorado, cuja formação se daria em duas etapas, como 

apresenta Cella (2005); no primeiro ano, alunos estudariam pedagogia e gramática; 

e, no segundo, geografia, história do Brasil e matemática elementar. 

Mesmo esta iniciativa de normatizar a instrução aos professores, não foi o 

suficiente para minimizar os problemas enfrentados em relação à organização, ou 

seja, a distribuição de escolas quanto ao número de alunos e ao avanço em relação 

ao ensino e a preparação do professorado. Sendo assim, em 1886, o presidente da 

província Joaquim de Almeida Faria Sobrinho propõe uma reforma radical no âmbito 

da educação, instituindo que 
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[...] as escolas existentes fossem redistribuídas, o que resolveria dois 
problemas: o da efetividade do ensino e o da economia. Sugeriu 
como critério para a redistribuição um número mínimo de 40 alunos 
para um raio de 2 km para o sexo masculino e 1,5km para as escolas 
destinadas ao sexo feminino (MIGUEL, 1999 p.197).  

 

Neste mesmo mandato em 1888, apresentou também mudanças em relação 

ao auxílio que se destinava aos professores particulares, os quais não receberiam 

mais, além da criação de escolas em vilas e freguesias e as divisões escolares em 

1ª para escolas da cidade e 2ª para as escolas de vilas e freguesias. Além das 

modificações físicas, foram estabelecidas algumas alterações que deveriam ocorrer 

quanto à legislação, à escola normal, ao professor, a visão da sociedade em relação 

ao ensino, ao funcionamento e ao método de ensino. 

Verificamos, nestes itens, a falta de cumprimento, de organização, a ineficácia 

da educação, a má formação, os gastos excessivos, aspectos ligados aos 

professores, isto é, o problema estava nos professores que não seguiam as leis 

educacionais estabelecidas e, assim, acarretavam o fracasso educacional. Miguel 

(1999, p. 202) salienta que 

 

[...] o fracasso dos resultados educacionais era de responsabilidade 
do professor [...]. As condições sociais e econômicas nas quais vivia 
a maioria da população não eram consideradas, mas reputava-se o 
fracasso ou sucesso à ação pedagógica [...]. 

 

Diante do pensamento que a sociedade provincial tinha em relação à 

instrução pública e as causas que geraram sua falha, nota-se que não só a massa 

populacional se equivocava em acarretar os problemas à ação pedagógica, mas 

também que a “ausência de consciência da educação enquanto necessidade social 

também era prerrogativa aos governantes” (MIGUEL, 1999, p. 201). De modo a 

salientar que não seriam as legislações educacionais que iriam mudar as condições 

reais econômicas e sociais que caracterizavam a sociedade paranaense. 

Há necessidade, primeiramente, de regulamentar e organizar a formação dos 

profissionais e a partir desta voltar os olhos para a instrução pública, pois há 

necessidade que este seja bem instruído na escola normal, de modo a conhecer os 

princípios, normas e funções da classe, para que, a partir deste conhecimento, 

aplique em sua prática. 
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Portanto, para que ocorresse uma mudança expressiva nos âmbitos social e 

econômico, seria necessário que a província ampliasse seu território, ou seja, 

ocupasse novas áreas e expandisse a produção de vida material, deixando de ser 

economicamente dependente apenas da produção rural. Assim, consequentemente, 

há necessidade de que a escola se tornasse uma instrução necessária à população, 

porquanto verifica-se que, no decreto de 1888 nº 935l (MIGUEL, 2006), eram 

previstos recursos destinados à instrução pública, relacionando, para cada cidade, 

as ações necessárias e o montante que as câmaras poderiam despender. 

Podemos dizer, diante do período estudado entre o decreto que o torna 

província até meados de 1889, que o território paranaense passou por diversas 

modificações em relações a leis e decretos estabelecidos pelos governantes, dos 

quais abrangiam específicas mudanças para a instrução pública. Contudo, estes não 

se afirmaram no âmbito social, de maneira a deixar lacunas até a efetivação dos 

mesmos. 

Dessa forma, caracteriza-se uma instrução pública em que seus principais 

elementos para o funcionamento e organização como os materiais necessários, 

professores, funcionários, mobília, local adequados, e etc não foram fornecidos 

como era proposto nas leis e decretos, devido à intenção do governo, no qual o foco 

estava em expandir a ideia de instrução pública pelo território, mas, não com a 

intenção de formar um cidadão, já que muitas das realizações neste âmbito eram a 

base de interesses políticos, acarretando na oferta de uma instrução pública precária 

e mal sistematizada. 

Percebe-se que a instrução pública, até a década de 1890, atendia apenas as 

necessidades educacionais básicas da população, sendo focada em ensinar a 

escrita e a resolução de cálculos.  

Com o início da República, em 17 de novembro de 1889, o Paraná “[...] 

deixou de ser uma província e passou para a categoria de um dos estados membros 

dos Estados Unidos do Brasil, iniciando o período republicano”, foi demonstrado um 

singelo interesse em modificar a instrução pública, nos aspectos de formação do 

professorado e na organização do ensino (MELO; MACHADO, 2010, p.248). 

O primeiro documento que estabelecia regulamentos para organização da 

instrução pública no estado, no período republicano, foi o Decreto nº 31 de 1890. 

Definiu, assim, medidas importantes para a sistematização e o estabelecimento do 

ensino elementar nas regiões do estado, de maneira a reformular, principalmente, o 



19 

 

ensino Primário e a escola Normal, pois, com o início da República, o estado iniciou 

uma transformação almejando progressos nos setores econômicos, culturais e 

sociais, devido à necessidade de acompanhar o progresso dos demais estados do 

Brasil (MELO; MACHADO, 2010). 

Por conseguinte, para o estado prosperar, fez-se necessário que a população 

fosse preparada e qualificada, a fim de atender aos avanços e aos progressos dos 

quais se desenvolviam na produção agrícola, na extração da erva-mate e o 

desenvolvimento da política imigratória (MELO; MACHADO, 2010), com a intenção 

de modernizar o Paraná. 

Caberia à escola suprir as necessidades essenciais para o progresso social, 

pois, com a vinda de mão de obra imigrante e com o aumento da população, a 

escola passou a ser ofertada para toda classe popular, sendo destacada, por Melo e 

Machado (2010, p.248), como algo fundamental para a “formação do cidadão, no 

processo de assimilação cultural por imigrantes e na preparação para o trabalho [...] 

fortalecendo o entendimento de problemas sociais poderiam ser resolvidos, em 

parte, pela educação [...]”. 

Nesse meio, foram elaborados, pelos secretários e pelo presidente José 

Marques Guimarães, regulamentos no Decreto que, além de assegurar, reformulam 

a organização e a oferta de instrução pública primária elementar e normal 

secundária, bem como previa a: 

 

[...] obrigatoriedade do ensino e a oferta do ensino da moral, a qual 
deveria ser destituída de qualquer relação com dogmas religiosos, 
bem como defendia a liberdade de ensino, tornando livre o exercício 
do magistério. 
Dentre os assuntos focalizados, destaca-se essa liberdade no 
exercício do magistério nos diferentes graus do ensino, as 
disciplinas a serem ministradas no ensino primário, a seleção e 
carreira do professorado, a ação do governo para a oferta e o 
custeamento do ensino público, os requisitos para a matrícula nas 
escolas primárias e a definição dos métodos de ensino para a 
instrução primária elementar do estado (MELO; MACHADO, 2010, 
p.249). 

 
Decretado o regulamento, mudanças foram postas em prática, a começar 

pelo ensino primário, o qual passou a ser dividido em dois graus como apresentam 

as mesmas autoras: 
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[...] o primeiro de caráter elementar tornaria obrigatório o ensino das 
matérias de instrução moral e cívica; de leitura e escrita; de noções 
gerais e práticas de gramática portuguesa; de elementos de 
aritmética, com o sistema métrico; de desenho, com aplicação à 
indústria e às artes; e de prendas domésticas, nas escolas 
destinadas às meninas. O segundo, de caráter complementar, além 
do ensino das disciplinas mencionadas de maneira mais 
aprofundada, abordar-se-iam as matérias de Aritmética aplicada; os 
elementos do cálculo algébrico e da geometria; as regras da 
contabilidade usual e a escrituração mercantil; as noções de ciências 
físicas e naturais com aplicação à agricultura, às artes e à indústria; o 
desenho geométrico e de ornamento; e a geografia industrial e 
comercial (MELO; MACHADO, 2010 p.249). 

 
Vale ressaltar que, neste início de República, o ensino moral ganhou 

destaque devido à condição que oferece ao indivíduo, torna-se homem civilizado no 

intuito de aprimorar a socialização, além de perpassar à população a necessidade 

dos estudos das demais disciplinas.  

Com toda essa incitação de instruir a população, impulsionar a modernidade 

no estado, o Decreto presumi a construção de casas escolares pelo governo, assim, 

deve fornecer “móveis, equipamentos e materiais didáticos para equipar as 

instituições de ensino. Cabia às câmaras municipais fornecer aos alunos pobres 

materiais escolares, tais como: penas e tinta, papel e livros ou compêndios” (MELO; 

MACHADO, 2010, p.250). 

Em relação à oferta de casas escolas, ainda constatamos, neste período, a 

permanência na separação de casa destinadas às meninas e aos meninos, apenas 

uniam-se caso de impossibilidade da criação de duas escolas, assim, os alunos 

seriam segregados: meninos e meninas seriam direcionados a ocupar bancos 

escolares separados nas instituições, reunindo-se apenas em ocasiões de 

exercícios e lições de classe, presididos pelo preceptor (MELO; MACHADO, 2010). 

Outro aspecto abordado no documento refere-se à criação de um museu e 

uma biblioteca central, dos quais faziam parte de uma nova forma de ensino 

configurada no método intuitivo ofertado para instrução primária, que: 

 

[...] considerava o instigar a aprendizagem por meio dos sentidos, 
que possibilitavam ao aluno a produção de ideias e conhecimentos. 
Os materiais concretos, selecionados a partir da realidade e da 
vivência do aluno, permitiam sua compreensão e a formulação de 
conceitos, sendo o processo de observação e experiências reais 
importantes para a aprendizagem (MELO; MACHADO, 2010, p. 251). 
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Além de instituir o método intuitivo como forma de propagar o ensino nas 

aulas de instrução primária, o Decreto prevê que as aulas passam ser ministradas a 

partir do modo misto ou simultâneo mútuo, no qual consiste em um ensino que visa 

a “organização e oferta de uma educação direcionada, simultaneamente, a todos os 

alunos em sala de aula, buscando aliar as vantagens do método individual às do 

método mútuo” (MELO; MACHADO, 2010, p.250). Portanto, preza em ensinar todos 

ao mesmo momento, independente do nível de aprendizagem apresentado pelos 

alunos, e também faz atendimentos/explicações individuais em casos de 

dificuldades de entendimento. Diante da escolha do método educacional o Decreto 

prevê que este deve ser seguido em todas as escolas paranaenses. 

Apesar de o Estado dar um maior incentivo a educação, ampliando as 

instituições de ensino pelo estado, ainda apresentava-se dificuldade em manter esta 

nova visão de educação, a qual necessitava de  

 

maiores recursos para as escolas, maior valorização da formação e 
carreira do profissional docente, políticas para matrícula e 
permanência de alunos em instituições de ensino faziam-se 
presentes, sendo verificados problemas, tais como: recursos 
precários, falta de professores, baixa frequência e evasão de alunos 
nas escolas (MELO; MECHADO, 2010 p. 254). 

 
De maneira a visar uma educação capaz de suprir grande parte dos impasses 

passados pela instrução pública, a mudança deveria continuar pela formação do 

professorado, já que este é a base fundamental para que as demais modificações 

fossem, de fato, asseguradas. 

Portanto, é previsto, no regulamento, que a instrução normal ou secundária 

seria oferecida gratuitamente por institutos criados na capital com as denominações 

de Instituto Paranaense e Escola Normal. O curso teria a duração de dois anos e 

compreenderia o ensino de desenho, ofertado pela Escola de Artes de Indústrias da 

região (MELO; MACHADO, 2010). 

Estabelecendo também normas em relação à formação e a escolha dos 

professores, sendo estes envoltos a comprovação de maioridade e a capacidade de 

ministrar aulas em instituições públicas e aprovação nos exames realizados pelo 

governo. 

Embora o governo exigisse qualificação dos professores, a formação na 

Escola Normal passou a receber reparos significantes no decorrer do século, já que 
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influía no estabelecimento do ensino primário, uma vez que a instituição, no estado, 

representava a possibilidade de formação de professores para as cadeiras de 

magistério primário (MELO; MACHADO, 2010). Porém, apenas por volta da década 

de 1930, houve maior valorização e repasse de verba para a formação do 

professorado. 

Neste contexto, observamos que o governo, a partir do início da república, 

passou a assumir a responsabilidade de garantir a educação e a priorizar a 

organização do ensino, com a intenção de modernizar a sociedade paranaense. 

Para isto, criou regulamentações para disposição do espaço físico (prédios, mobília, 

materiais, etc.) e na implantação de critérios e normas para ingresso a admissão nas 

instituições escolares, atribuindo mais investimentos a educação em relação à época 

em que era província. 

No entanto, mesmo com este notório progresso em regulamentações, que 

contribuiu para orientar a organização educacional paranaense, a fim de 

desenvolver a sociedade economicamente, culturalmente e socialmente, ainda há 

necessidade de ampliar estas melhorias, das quais não foram suficientes para suprir 

as dificuldades já em efetivar legalmente todas as medidas propostas no 

regulamento. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este estudo foi destinado a elucidar a constituição e organização da instrução 

pública no Paraná em um momento de transição de Província à Estado. Estão 

presentes como elementos de investigação – a 5ª Comarca da Província de São 

Paulo, o Período Provincial e o início do Período Republicano. 

Realizamos a construção de um panorama histórico, perpassando pelo 

período em que o território paranaense fazia parte da 5ª Comarca da Província de 

São Paulo até a sua emancipação, tornando-se Província do Paraná. Definimos, 

portanto, o recorte temporal, no qual apresentam aspectos ligados a transformações 

sociais, políticas, econômicas e educacionais que a nova província passa a 

vivenciar. 

Iniciamos discorrendo sobre a historiografia da Província do Paraná (1853 -

1889), tendo como enfoque o desenvolvimento da instrução pública paranaense. 

Deste modo, para focalizar o estudo nas instituições escolares, optamos em realizar 

pesquisa documental, na qual: 

 

a coleta de dados [...] são obtidos de maneira indireta, que tomam a 
forma de documentos, como livros, jornais, papeis oficiais, registros 
estatísticos, fotos, discos, filmes e vídeos [...] a pesquisa documental 
tradicionalmente vale-se dos registros cursivos, que são persistentes 
e continuados, exemplo clássico são os documentos elaborados por 
agencias governamentais. Dentre estes dados estão: projetos de lei, 
relatórios de órgãos governamentais, atas de reuniões de casa 
legislativas documentos registrados em cartório, etc. [...] além de 
dados obtidos em arquivos de instituições não governamentais (GIL, 
1999, p.166- 169). 
 

Para tanto, utilizamos os Relatórios dos Presidentes do Estado do Paraná, 

destinados ao Congresso Legislativo do Estado, disponibilizados no site 

http://www.bn.br,da Fundação Biblioteca Nacional. Para a pesquisa, acessamos as 

janelas de acervo, seguida pela janela hemeroteca digital (periódicos digitalizados), 

na qual segue-se para a janela em que se delimita a pesquisa, sendo possível 

realizá-la a partir de palavras- chave, período ou local. Para encontrar os relatórios 

tomados como fonte deste trabalho, utilizamos as palavras-chave “relatório dos 

presidentes dos estados brasileiros”. 

Ao percorrer todas estas etapas, foram abertas pastas contendo documentos 

digitalizados do ano de 1892 a 1930. A partir destas pastas, abrimos as subpastas, 

http://www.bn.br/
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com relatórios equivalentes a uma década. Diante do grande número de relatos 

encontrados, houve a necessidade de delimitar o período investigação, assim, 

analisamos um conjunto de 10 relatórios, sendo estes no período de 1892 a 1901. 

Dentre os períodos disponíveis para análise, os fatores que determinaram a 

seleção dos anos para serem investigados, condizem com as questões sociais, com 

destaque a educação ofertada no país, bem como no estado do Paraná, perante às 

mudanças políticas e econômicas e o acervo considerável de informações referentes 

à instrução pública em cada relatório do período estabelecido. 

Entendemos que, para descrever e estudar a visão de instrução pública e seu 

lugar de importância neste período histórico, há necessidade de caracterizar o 

contexto social no qual esta faz parte. Constata-se, assim, que a pesquisa 

documental  

 

[...] possibilita o conhecimento do passado, por terem sido 
elaborados no período que se pretende estudar, são capazes de 
oferecer um conhecimento mais objetivo da realidade [...] são fontes 
importantes para detectar mudanças na população, na estrutura 
social, nas atitudes e valores sociais, etc. [...] (GIL, 1999, p. 172-
173). 
 

De tal maneira, a fim de complementar e relacionar com as informações 

contidas nos relatórios dos presidentes, utilizamos referenciais bibliográficos sobre o 

contexto sócio-histórico abordado, de modo a correlacionar com as informações 

obtidas nos relatos para compor o cenário do estudo. 
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4 A INSTRUÇÃO PÚBLICA PRIMÁRIA NA PERSPECTIVA DOS RELATÓRIOS 

DOS PRESIDENTES DO ESTADO DO PARANÁ (1892-1901) 

 

Para analisar a instrução pública primária no Paraná, durante a transição de 

Monarquia para República, o estudo buscou explorar como fonte os Relatórios 

escritos pelos Presidentes responsáveis pela administração do Estado do Paraná 

durante os anos de 1892 a 1901. 

Os relatórios dos Presidentes referentes a este período apresentam reduzidas 

informações sobre a instrução pública oferecida à população, consta, apenas, um 

parecer ao Congresso Legislativo do Estado referente ao desenvolvimento deste 

serviço público ao longo do ano referido. Dessa maneira, fica a preocupação dos 

Governadores em prestar esclarecimento de todos os setores públicos, dentre estes, 

o setor de economia, o mais evidenciado, já que neste período, o Estado do Paraná, 

como o restante da república, passava por uma crise financeira, como é 

apresentado em grande parte dos relatórios. Motivo que impede um detalhamento 

maior nas ações educacionais movidas dentro do Estado. 

Neste sentido, constatamos no Relatório de 1892, publicado em 4 de outubro, 

do Presidente Francisco Xavier da Silva1, da elaboração deste documento perante o 

Congresso Legislativo do Estado, no qual indica o “dever de dar vos conta dos 

negócios do estado” (PARANÁ, 1892, p.3), de modo a enfatizar que sua função é 

permitir que estes “negócios” possibilitem o progresso do Paraná. 

Com este intuito, encontramos, em sua grande maioria, dados e 

esclarecimentos quanto à organização política, subdividida em três poderes: 

legislativo, judiciário e executivo, bem como a nomeação de juízes de direito para as 

quatorze comarcas e distritais e a eleição de prefeitos camaristas, no qual lança a 

questão do pensamento republicano, a restauração da liberdade, como se apresenta 

no seguinte excerto: 

A gloriosa resolução de 23 de novembro, que restaurou as nossas 
liberdades, pouco valeria se continuassem no governo dos Estados 
aqueles que aderiam à ditadura (PARANÁ, 1892, p.5). 

 

                                                           
1
 Presidente eleito em 1892, em 1900 e em 1908. Em todos os governos realizou notáveis obras 

públicas, sobretudo, escolas, pois a busca pela qualidade do ensino era sua obsessão. Construiu 
estradas estratégicas e duas pontes metálicas de grande porte para o seu tempo. 
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Tendo em vista este novo formato de organização da sociedade, visando a 

evolução do Estado, houve a necessidade de ocorrer melhorias nos âmbitos sociais, 

como na economia, saúde, obras públicas e na instrução pública. Assim, foram 

criadas com a expedição do regulamento da lei n.1de 27 de abril, “as três secretarias 

do Estado as quais se acham funcionando com o pessoal idôneo, os regulamentos 

do selo, da instrução pública, da Inspetoria Geral de Higiene e da Junta Comercial 

[...]”(PARANÁ, 1892), sendo competidas a estas a função de organizar e fiscalizar as 

realizações previstas para o Estado. 

Assim, por meio destas secretarias, foi realizada a construção de edifícios 

para a organização e funcionamento de repartições públicas como das próprias 

secretarias,“a Secretaria do Interior, Obras Públicas, a de Policia e o Superior 

tribunal de Justiça” (PARANÁ, 1892), cujos órgãos funcionavam em prédios privados 

dos quais geravam um alto custo devido o aluguel. 

Além das novas instalações, foram construídos um quartel e uma prisão a fim 

de aplicar um novo sistema penitenciário mitigado, mais brando e suavizado, além 

de melhores condições de higiene, pois no que concerne à segurança, não seria útil, 

já que há apenas alguns casos isolados de violação das leis, a tranquilidade pública 

não tem sofrido alteração, o que, segundo o relatório (PARANÁ, 1892), confirma a 

índole pacífica da população paranaense. 

Ainda em relação às construções realizadas nas terras paranaenses, são 

destacadas a ampliação de rodovias e ferrovias que fazem a ligação de zonas 

produtivas com a capital e o litoral, vinculadas ao incentivo a imigração, já que o 

Estado 

 
[...] possui vasta extensão de terras fertilíssimas, inteiramente 
desaproveitadas, e ameno clima, o Paraná reúne todas as condições 
para ser considerado excelente ponto de destino aos imigrantes, que 
quiserem vir dedicar a sua atividade à industria agrícola, e explorar 
as riquezas que o nosso solo contém [...] convém que seja designada 
uma zona para o estabelecimento e colocação de imigrantes [...] 
(PARANÁ, 1892, p. 11). 

 
De modo a resultar gradualmente em melhorias ao Estado, principalmente em 

relação à economia, com a produtividade e a instalação de novas rotas de 

comunicação, entendidas, nesta época, como as estradas, as quais ligaram todos os 

municípios mais distantes a capital. 
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Em decorrência ao aumento da imigração, neste período, o Estado sofreu 

uma pequena epidemia de febre amarela e febres perniciosas, conhecida como 

malária, devido a uma aglomeração de pessoas infectadas com os demais 

saudáveis no porto de Paranaguá e Antonina. Sendo assim, foi necessário que as 

cidades cuidassem, de forma cautelosa, para que não se alastrasse pelo Estado. 

De modo geral, o Relatório de 1892 atenta-se para a organização política e 

social do Estado, com melhorias estruturais ampliando as rodovias e ferrovias para o 

transporte de bens produzidos no interior do Estado. Há, ainda, um grande incentivo 

à imigração, mas com um cuidado expressivo com a saúde pública. 

Encontramos, assim, uma instrução pública que ainda permanece sendo 

pouco valorizada e modificada, pois ainda apresenta os mesmos problemas do final 

do período monárquico, como a incapacidade de muitos professores, a incúria de 

chefes de família, ausência de fiscalização e a falta de escolas nas zonas do interior, 

distantes de povoações, são as causas principais do atraso da instrução (PARANÁ, 

1892). 

Dita as dificuldades, resultam na permanência de uma população que ainda 

não tem domínio da leitura e escrita, aspecto caracterizado pela falta de instituições 

preparatórias para o exercício do magistério, sendo estas apenas encontradas na 

capital. Como consta no relato do presidente 

 

[...] torna-se objeto de reparo o fato de não haver em nenhuma 
cidade do Estado, exceção feita da capital, cadeiras de ensino 
secundário. Paranaguá, por exemplo, cidade importante pelo 
comercio, e civilização, e cujos habitantes se esforçam pela instrução 
da mocidade, não as tem, quando é certo que já as tivera em antigos 
tempos (PARANÁ,1892, p.14). 

 
Sendo fundamental, assim, a preparação do professorado para o ensino às 

crianças do território paranaense, já que muitos os quais lecionavam eram leigos, 

sem ter preparação e conhecimento para o exercício do magistério. Porém, ao 

mesmo momento em que o Estado enfatiza a necessidade da preparação dos 

professores para lecionar, o mesmo vê-o como um “sacerdócio, que apenas assim 

suprirá as necessidades da instituição, pois enquanto for [...] um meio de vida que 

garanta a estabilidade e a independência, não corresponderá a intenção escolar” 

(PARANÁ, 1892, p.14). 
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Neste mesmo contexto, são apresentadas as funções estabelecidas pelo 

programa de ensino, qual ressalta que deve ter conhecimento das matérias 

presentes no programa escolar, bem como cumprir seu dever de instruir e educar 

para constituir um Estado republicano. 

Em presença dos elementos relatados referente à instrução pública, notamos 

que quanto à área pedagógica, muito tem a ser cumprida, porque,  de acordo com o 

presidente Francisco Xavier da Silva (PARANÁ,1892, p. 14), “o ensino não está 

sendo descurado por parte dos poderes públicos”, levando ao entendimento que os 

problemas da instrução pública estão em quem compete a exercer, ou seja, nos 

professores. Assim, observamos a intenção do Estado em se defender dos 

problemas de acarretavam no fracasso em promover a instrução no Estado, 

afirmando que as medidas pertencentes ao governo estão sendo cumpridas.    

No caso dos aspectos físicos, na construção de escolas, observamos a 

presença de repasse de obrigações, como a exemplo da construção da escola de 

Tiradentes, a qual (PARANÁ, 1892, p.9) “ficou a cargo da sociedade propagadora da 

erva-mate, a quem foi entregue a respectiva planta organizada pela Secretaria de 

Obras Públicas”, portanto, entende-se que algumas ações de melhoria da promoção 

de ensino ficam a cargo de empresas privadas. 

Outro fator em destaque, quanto ao ensino, está a condição física em que se 

encontra o museu e a biblioteca existente, necessitando de novas instalações devido 

à precariedade do atual, que pode causar danos ao acervo, de maneira a repassar 

para a secretaria de obras públicas a construção de um novo espaço. 

Neste sentido, vemos que muitas das melhorias quanto à organização da 

educação não se efetivam devido à falta de dinheiro, que gera a falta de escolas e 

de sua fiscalização, de modo a acarretar um ensino livre, em que se desenvolve no 

meio familiar, de maneira diversa, com maior ocorrência, principalmente, em cidades 

pequenas e regiões pouco desenvolvidas. 

Diante de todas as ações realizadas e que deveriam ser cumpridas nos mais 

variados âmbitos da sociedade, o Presidente Francisco Xavier da Silva tem como 

finalidade exaltar o Estado do Paraná, enfatizando o povoamento de regiões 

distantes com a vinda de imigrantes como o incentivo a indústria agrícola, a qual 

propicia o crescimento econômico e o progresso do Estado, em que ambos fatores 

tem o intuito de propagar a escolarização e, consequentemente, o aumento de 

eleitores.  
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Entretanto, como é apresentado no relatório de 1892, atentamos para o fato 

de que proporcionar a escolarização na sociedade paranaense seria um ato positivo 

para o seu desenvolvimento, porém não foi consolidada, devido à falta de recursos 

para expandir as escolas públicas, já que requerem professores experientes no 

magistérios, fiscalização e instalações, de modo a se repercutir, apenas, nas 

proximidades da capital. 

Diante da intenção do Estado em desenvolver a indústria e a urbanização do 

território, o presidente Vicente Machado da Silva Lima2, que assumiu o lugar do atual 

presidente devido uma licença para tratamento de saúde, enfatiza em seu Relatório 

de 1893, publicado em 15 de agosto, a necessidade de organização política que o 

Paraná deveria estabelecer para compor-se como um Estado republicano. 

Assim, o Governador realizou uma reforma na Constituição de 1892, 

estabelecendo os objetivos e finalidades dos três poderes que regem o Estado, 

Legislativo, Judiciário e Executivo, como a criação e aplicação de leis estaduais, a 

independência de cada poder e a harmonia entre eles, além, de ressaltar a 

importância das realizações estaduais estarem em consonância com a Constituição 

Nacional. 

O relatório referente a este ano é bem curto e trata predominantemente da 

reforma da Constituição, não mencionando em nenhum momento questões relativas 

a instrução pública primária, que é o objeto de nossa pesquisa. 

Ao contrário do relatório anterior, o Relatório de 1894, publicado em 18 de 

maio, descrito pelo vice-governador Vicente Machado da Silva Lima, que foi 

escolhido, neste ano, para substituir o presidente Francisco Xavier da Silva que 

ainda permanecia de licença, apresenta de maneira detalhada as dificuldades e 

obstáculos que teve que enfrentar devido a Revolução Federalista (1893-1895), que 

desestabilizou economicamente e socialmente o Paraná.  

A Revolução chegou ao Estado, no dia 6 de setembro de 1893, vinda dos 

Estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, de modo que  

 

[...] os magotes de bandidos se apoderarem e que a meses 
assolavam as campanhas do Rio Grande do Sul e que viam 
enxotados pelas denodadas forças legais em operação naquele 

                                                           
2
 Bacharel em direito, relator geral da Constituinte do Estado do Paraná, de 07 de abril de 1892.  A 18 

de abril de 1893, assumiu como vice-governador do Estado, a responsabilidade do governo, em face 
da licença concedida a Xavier da Silva, por um ano, para tratamento de saúde. 



30 

 

Estado, em perene ameaça ficou o Estado do Paraná de ser 
invadido” [...] (PARANÁ, 1894, p.3). 
 

No mês de janeiro daquele ano, o território foi invadido pelas forças armadas, 

que tomaram a capital Curitiba, transferindo, provisoriamente, para Castro a capital 

do Estado. Assim, durante quatro meses, o Paraná foi tomado pelos domínios dos 

revolucionários e, na visão do vice-governador, este movimento causou 

 

[...] tantos males e desgraças causou ao Estado, não foi uma 
revolução política ou libertadora, como seus chefes e aderentes a 
qualificavam, foi antes, uma revolução de latrocínio e da pilhagem 
[...] é fato incontestado que, ao passo que aqueles que se 
apoderaram das posições oficiais do Estado – metiam mãos 
criminosas nas arcas do Tesouro, extorquiam ao comércio e ao povo 
largas contribuições à título de empréstimo, e se locupletavam como 
óbolo que a caridade pública oferecia às viúvas e órfãos deixados 
pelos que sucumbiram em combates, o intitulados exército libertador 
talava os nosso campos, arrebanhava, e destruía tudo quanto 
encontrava (PARANÁ, 1894, p.13). 

 

Além da destruição cometida e a extorsão dos cofres públicos, desvio de 

dinheiro e dos impostos, os revoltosos paralisaram a exportação e o comércio dentro 

do Estado, de modo a resultar no não pagamento de suas dívidas com o Banco 

União de São Paulo, o qual lhe fez empréstimos, as obras públicas e os servidores 

do Estado. Nesta situação, para dar condições de vida à sociedade e para se 

reconstruir pagando suas dívidas, o Banco da República forneceu um empréstimo 

para serem atendidas e supridas as situações de urgência, sendo empregado “à 

abertura e melhoramento de vias de comunicação, que irão servir à pontos 

produtores, virá também criar ou ativar novas fontes de receita” (PARANÁ, 1894, p. 

16). 

Em meio a esta condição da sociedade, encontra-se a educação, nas 

palavras de Vicente Machado, entende-se  “que o ensino público não tem tido o 

desenvolvimento que era de se desejar e que não corresponde aos sacrifícios que 

custa ao Estado” [...] (PARANÁ, 1894, p.7). Diante desta fala, verificamos, segundo 

indica o vice-governador, que a instrução pública ainda custa a se desenvolver, isso 

devido a três motivos principais: “incapacidade e desídia dos professores, em geral, 

o pouco interesse dos pais pela instrução dos filhos, e, muito principalmente, a falta 

rigorosa de inspeção” [...] (PARANÁ, 1894, p.8). 
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Ao evidenciar as causas que geram atraso no ensino, remetemos às questões 

que advêm do período monárquico e que permanecem presentes n em uma 

sociedade que busca o progresso social e econômico, mas que contém, ainda, o 

pensamento agrário enraizado, como é o caso da permanência dos filhos no 

trabalho familiar, a falta de subsídios para manter as escolas, bem como de 

materiais, não ressarcimento de gasto, o baixo número de frequência e o pouco 

comprometimento dos professores, os quais (PARANÁ, 1894, p.8) “não cumprem os 

seus deveres, ou os cumpre porque querem, como, e quando querem”, havendo a 

necessidade de inspeção. 

Com base nestes aspectos, são propostas as seguintes ações para prover o 

ensino: 

 

[...] criar escolas em todas as localidades em que o recenseamento 
demonstrar determinado número de meninos no caso de 
aprenderam; em prover escolas de todo material necessário, livros, 
etc; em admitir no magistério, primeiramente os alunos da escola 
normal, e, na sua falta, quem se habilitar em rigoroso exame, e 
finalmente, em confiar a inspeção do ensino à pessoa idôneo e 
capaz. Já vos disse que escolas há por toda parte: falta provê-las de 
mobília e do material necessário (PARANÁ, 1894, p.17, grifo nosso). 

 

Essas reformulações já estavam decretadas na Primeira Lei da Instrução 

Pública, de 15 de outubro de 1827, que previa no art.1º mandar criar “em todas as 

cidades, vilas e lugares mais populosos, haverão as escolas de primeiras letras que 

forem necessárias”. Além de determinar a abertura de escolas, esta lei estabelecia 

normas e regras para o funcionamento destas escolas, bem como os critérios 

necessários para admissão do professorado. 

Assim, estabelecia direitos aos presidentes das províncias em extinguir 

escolas que existiam em locais pouco populosos e remover os professores dessas 

áreas, para onde mais se aproveitariam e abrirem escolas de meninas apenas nas 

áreas mais populosas, também caberiam a eles taxarem o valor dos ordenados 

anuais dos professores. 

Em âmbito geral, todas as províncias tinham que aderir ao ensino mútuo, no 

qual os professores deveriam ensinar  

 

Art. 6º a ler, escrever, as quatro operações de aritmética, prática de 
quebrados, decimais e proporções, as noções mais gerais de 
geometria prática, a gramática de língua nacional, e os princípios de 
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moral cristã e da doutrina da religião católica e apostólica romana, 
proporcionados à compreensão dos meninos; preferindo para as 
leituras a Constituição do Império e a História do Brasil (BRASIL, 
1827, p. 1). 
 

Além destas disciplinas, as mestras deveriam ensinar as atividades 

domésticas, assim, era necessário que os professores fossem instruídos nestas 

áreas para que pudesse lecionar, caso contrário, caberiam a eles instruíssem em 

curto prazo nas escolas das capitais para aplicarem o ensino mútuo. 

  De maneira a normatizar o ensino nas escolas, também nesta lei foram 

estabelecidos os exames para nomeação de cadeiras aos professores, bem como 

uma gratificação anual aos professores por mais de doze anos de exercício, não 

interrompidos, e o provimento vitalícios tanto aos mestres quanto as mestras, nos 

quais têm o mesmo direito.  

 Com a exposição da lei 15 de outubro de 1827, oportuniza esclarecer que 

todas as ações das quais estão previstas para serem realizadas nos anos de 1894 

como forma de aprimorar e organizar o ensino nas escolas, muito antes já haviam 

sendo previstas a efetivação das mesmas, portanto, constatamos que o Paraná 

ainda buscava e lutava pela criação das escolas em todas as localidades bem como 

sua organização física e pedagógica. 

  Constatamos, portanto, que todas as medidas propostas para efetivar o 

ensino, são ações já estabelecidas e propostas por governantes no período 

provincial, de modo a concluir que estes problemas têm-se arrastado desde aquela 

época, e que, mesmo com a mudança de organização política no Brasil e com a 

realização da Constituição Estadual, muita coisa permaneceu da forma que já 

estava estabelecida, sem haver grandes modificações com relação à instrução. 

Em relação à inspeção do ensino, apresenta-se uma mudança quanto à 

disposição dos inspetores, pois (PARANÁ, 1894, p. 9) a lei nº 42, de 21 de julho de 

1892, “dividiu o território do Estado em quatro circunscrições escolares, em cada 

uma das quais criou um delegado literário incumbido da inspeção das escolas, já 

que os professores deixavam de cumprir seu trabalho”. No entanto, esta fiscalização 

foi ineficaz em razão do amplo território, mas, como solução, a inspeção passou a 

ser de responsabilidade do Superintendente de Ensino, que: 

 

[...] apenas poderá inspecionar as escolas do lugar em que reside 
(capital) e os inspetores distritais, que servem gratuitamente, limitam-
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se a dar atestados de freqüência aos professores afim de receberem 
seus honorários [...]. a inspeção seria eficaz se fosse confiada em 
cada município, à pessoa de competência literária, e suficientemente 
remunerada [...] (PARANÁ, 1894, p.8).  

 
Mesmo sendo realizada a fiscalização nas escolas, ainda ficam lacunas 

quanto à uma inspeção detalhada e específica do trabalho do professorado, devido 

à falta de orçamento e a alta despesa que este projeto requer, no qual, o Estado não 

tem condições de bancar. Assim, fica a cargo de um conselho composto pelo 

prefeito municipal, do camarista mais votado, e do juiz distrital em exercício a 

realizar a inspeção, pois estes devem, ao menos, assegurar os interesses dos 

cidadãos locais (PARANÁ, 1894). 

Diante da dificuldade financeira em que se apresenta o Estado, notamos a 

presença de empresas privadas financiando a instrução pública, como a empresa 

propagadora Erva Mate, que, no ano de 1894, concluiu a construção da escola 

Tiradentes, destinada ao ensino primário, lembrando que esta iniciou a construção 

em 1892. 

Além da escola Tiradentes, há a Escola de Artes e Indústrias, dirigida pelo 

cidadão Antonio Mariano de Lima, que proporciona à mocidade o ensino gratuito de 

desenho, pintura, escultura, arquitetura, etc. Assim, “é um estabelecimento que, com 

minguados recursos, cada dia se desenvolve graças à perseverança do seu diretor, 

e é digno de continuar a merecer favores do Estado” (PARANÁ, 1894). Outro 

recurso utilizado pelo Governo para promover a instrução pública está em cobrar a 

taxa escolar, ou seja, um imposto cobrado aos cidadãos destinada a contribuir com 

os custos das escolas. 

Nas 23 páginas deste relatório, foi possível verificar uma maior preocupação 

com a questão da instrução pública, mesmo que apontando direta e indiretamente 

os problemas enfrentados pelo Estado em termos de educação, conseguimos notar 

uma preocupação com a inspeção do ensino, o indício de financiamento da 

instrução pública por empresas privada e a cobrança de taxas escolares, tida como 

auxílio no custeio das escolas. 

Neste mesmo contexto, no Relatório de 1895, publicado em 13 de novembro, 

depara-se ainda com a cobrança da taxa escolar, promulgada no art.2º da lei nº 124, 

de 21 de dezembro do último ano (PARANÁ, 1895), na qual é destinada para 
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subsidiar os professores, posto que o Paraná passava por restauração pós – revolta 

e necessitava de auxilio financeiro devido o prejuízo que esta causou. 

Apesar das cobranças de impostos destinados ao ensino e a criação da Lei nº 

136, de 31 de dezembro do ano anterior, que estabeleceu as seguintes reformas no 

ensino público: 

 

[...] criou escolas em todas as localidades, inclusive em povoados em 
que for apurado o número de 20 meninos no caso de aprenderem; 
instituiu a obrigatoriedade cominando penas aos pais e tutores que 
não derem os seus filhos e tutelados a matricula; concedeu 
ordenados remunerados aos professores, e criou a fiscalização em 
cada distrito (PARANÁ, 1895, p.5)  

 
Evidencia ainda, neste período, o desapontamento dos poderes Legislativo, 

Executivo e do Governo com a educação, pois esta ainda não é prioridade à visão 

da população paranaense, que não tem interesse na formação intelectual, de modo 

a não corresponder o esperado diante dos gastos destinados à instrução. 

Neste contexto, o presidente do Estado Francisco Xavier da Silva declara, 

que “a opinião pública muito se preocupa com o ensino, e exige que se generalize, e 

desenvolva, mas, cumpre atender que isso depende do curso de fatores diversos, 

que só com o andar do tempo poderão agir conjuntamente” (PARANÁ, 1895, p.6). 

Entende-se, assim, que, para propagar o ensino para todas as regiões do 

Estado, não basta apenas o poder Legislativo e Executivo determinar leis, 

assegurar, criar cadeiras e construir prédios escolares, mas sim, depende também 

“da iniciativa particular, da cooperação das famílias, da habilitação dos mestres, da 

vocação, e gosto pelo magistério [...]”(PARANÁ, 1895, p.6). 

Fator este último de grande discussão, devido ao impasse na formação, 

habilitação dos professores em ministrar aulas e a permanência nas escolas, na qual 

o Presidente apresenta o seguinte pensamento: 

 

[...] é obvio que em professorado relativamente numeroso como o 
nosso, nem todos os mestres terão as necessárias habilitações para 
desempenharem em sua plenitude o extenso programa do ensino em 
vigor. Digamos a verdade: na sua máxima parte os professores de 
cidades e vila, e todos os povoados, apenas poderão ensinar a ler, 
escrever, as quatro principais operações, aritmética e algumas outras 
coisas. É pouco por certo, mas antes este pouco do que nada, pois 
se fôramos exigir que o magistério se compusesse tão somente de 
professores preparados em todas as materias do programa de 
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ensino, as escolas se conservariam fechadas. (PARANÁ, 1895, p. 5 
– 6) 

 

Diante do empecilho quanto à formação dos professores, o Estado, por meio 

de exames realizados pelo diretor de ensino, habilita professores para ministrar 

aulas, já que aqueles que frequentaram e são diplomados pela escola normal 

correspondem a poucos, vista que estes passariam a ser remunerados 

adequadamente, diferentemente dos atuais que, muitas vezes, pouco se é 

repassado a eles se preenchesse as cadeiras abertas ao ensino. 

Outro aspecto ligado à despreparação e má formação dos mestres é à 

permanência da fiscalização constante nos espaços escolares, já que esta se torna 

necessária devido à desorganização, despreparo de pessoas para coordenar as 

escolas e ministrar aulas, assim, desencadeando um trabalho inadequado, sem que 

se cumpra o dever para o qual foi contratado.  

 Nesse meio, o papel dos inspetores é, também, o de darem atestados aos 

professores para receberem os seus ordenados, muitas vezes mal ganhos, porque 

não representam a remuneração do trabalho, que se obrigam a prestar, mas que 

efetivamente não prestam (PARANÁ, 1895). 

Para a realização do trabalho do inspetor e que este seja eficaz, torna-se 

necessário que, em cada vila e cidade, tenha um inspetor, de modo a acompanhar, 

diariamente, o trabalho do professorado e se este permanece cumprindo seus 

deveres. 

Com relação à infraestrutura escolar, a qual depende da secretaria de Obras 

Públicas determinar as construções e compras de bens, esta apresentava uma 

lentidão quanto aos repasses de verbas para mobílias das escolas e construção de 

prédios, já que em sua maioria funcionam em instalações alugadas. 

Segundo o relatório apenas as escolas da Capital (Oliveira Belo, Tiradentes); 

(Faria Sobrinho), em Paranaguá e (Casa Escolar) em Antonina foram beneficiadas 

com a construção de prédios e recebimento de mobília, mesmo que não seja o 

bastante, já que grande parte das finanças da secretaria é destinada à construção 

de instalações para as repartições públicas e construção de estradas, que 

contribuíram para o povoamento, a vinda de imigrantes e a ligação com as demais 

regiões do país. Sendo solicitado, futuramente, o auxílio financeiro para a 

construção de prédios escolares públicos (PARANÁ, 1895). 
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Neste mesmo relatório, também se apresenta a situação do Ginásio 

Paranaense, cujo foco é a preparação para o curso superior, se encontra em 

decadência devido  “a baixa freqüência de alunos [...] queixas e reclamações contra 

a indisciplina [...]” (PARANÁ, 1895). Torna-se necessário, neste estabelecimento, um 

diretor especial, com atribuições definidas em regulamento, o qual receberá uma 

remuneração que o possibilite desempenhar seu dever com competência. 

Não podemos deixar de mencionar o empenho da Igreja Católica no intuito de 

disseminar o ensino pelo Estado que, juntamente com o Sr. Bispo Diocesano, busca 

fundar na capital um seminário. 

Diante dos fatos apresentados referentes ao ensino, observamos que este 

deveria receber uma atenção maior ainda é o foco do governo, pois, para que se 

desenvolva um Estado próspero e que acompanhe a evolução do país, a 

modernidade que o vem transformando, é necessário repensar em qual sociedade 

se quer construir. Neste contexto, o governo paranaense, a partir do incentivo a 

imigração, da abertura de estradas, da formação de colônias, da construção de 

edifícios públicos, da criação da lei que assegura a aposentadoria (mesmo que esta 

se limita a uma parcela de cidadão), da valorização da indústria pastoril e da eleição 

(voto), são ações que, juntamente com o ensino, possibilitam a vislumbrar uma 

sociedade moderna que almeja a prosperidade e o progresso. 

Nas dezenove páginas deste relatório, pudemos notar uma maior 

preocupação com as questões relacionadas à instrução, mas, ainda, muito vinculada 

às iniciativas particulares (mestres e a família), nas quais o Estado ainda não 

assume por completo a responsabilidade da formação dos mestres e da 

estruturação física e pedagógica das escolas. 

O Relatório de 1896, publicado em 1 de outubro, afronta um ensino primário e 

secundário que ainda não recebe a importância e a valorização da população, 

motivo justificado pela ignorância dos familiares em conhecer o quão é importante 

para as crianças e os jovens, para a vida moral, além da ausência de mestres 

habilitados. 

Em razão da presente situação e da dificuldade em aplicá-lo em todos os 

locais, devido a extensão e os custos que isto geraria ao Estado, o governador Dr. 

José Pereira Santos de Andrade3, estima em reavaliar a Lei nº 136 de 31, de 

                                                           
3
filho de Antônio Ricardo dos Santos, que foi vice-presidente da Província do Paraná, tendo estado no 

exercício da presidência em 1887. Ao terminar o curso de Direito, obtendo o grau de bacharel em 
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dezembro de 1894, a qual estabelece a abertura de escolas em todas as 

localidades, pois, na fala do presidente, julga ser necessário determinar quais 

povoados deve ter uma escola [...], porquanto, “limitar o número de professores que 

devem frequentar a Escola Normal devendo o fazer tão somente aquele que durante 

um regular tirocínio no magistério, haja provado aptidão e vocação para o mesmo” 

(PARANÁ, 1896, p. 5). 

Nesta última sugestão para modificar o ensino primário, constatamos que 

valeria para diminuir o número de professores habilitados por exames e assumem as 

cadeiras nas escolas, dos quais são despreparados, como já citados nos demais 

relatórios, porém, ressaltamos a necessidade de dom, como apresentou no relatório 

de 1892,  para o bom exercício do magistério. 

Em contraste ao ensino primário, o ensino secundário apresenta um grupo de 

professorado  “perfeitamente habilitado esforça-se para cumprir a elevada missão 

que lhe foi confiada (PARANÁ, 1896, p. 5)”, ou seja, preparam os alunos para 

realizem a matrícula no ensino superior. De modo a constatar a aptidão no seguinte 

trecho 

 

[...] pela aposentadoria que concedi ao Dr. Justiniano de Mello e 
Silva, acha-se vaga a cadeira de Pedagogia e acumulando a 
regência dela o lente de história Universal, Dr. João Pereira lagos; 
julgo conveniente que determineis  qual o vencimento que cabe ao 
substituto [...] (PARANÁ, 1896, p.5). 

 
Diferentes na organização pedagógica, mas iguais quanto à questão de 

infraestrutura, pois tanto o ensino primário quanto o ensino secundário necessitam 

de instalações novas, devido às más condições e proporções para receber os 

alunos. 

Enquanto o ensino, dito como básico, espera por acomodações novas, a 

ampliação da Escola de Belas Artes e Indústrias, anunciada no relatório de 1895, 

está sendo realizada, tornando prioridade, pois  exime de encarecer a utilidade 

dessa escola [...] “cumprindo sua missão civilizadora, presta muito bons serviços à 

mocidade curitibana” (PARANÁ, 1896, p. 5).  

                                                                                                                                                                                     
1865, foi nomeado promotor público em Antonina e anos mais tarde elegeu-se como Senador. Deixou 
sua cadeira no Senado quando foi eleito para a presidência do Paraná ficando no governo durante 
1896 a 1900.  

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41
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Ao deparar-se com o intuito e o objetivo desta escola localizada na capital, faz 

nos refletir qual será, então, o objetivo do ensino público primário e secundário, já 

que este pode esperar um orçamento para ampliação, construção de um edifício, 

matérias e mobílias adequadas. 

Juntamente às poucas modificações que a instrução pública apresentou, 

encontramos as diversas realizações feitas pelo governo em relação à demarcação 

do Estado com os limites de Santa Catarina, as obras públicas como estradas que 

tem o intuito de facilitar o aproveitamento da riquíssima zona Oeste e Noroeste, “[...] 

a estrada de rodagem para Guarapuava, para o desenvolvimento da comarca [...] o 

estudo em uma estrada de ferro [...]” (PARANÁ, 1896, p.8-9), além da construção de 

lazaretos e a demarcação de lotes ofertados aos imigrantes. 

Modificações estas que resultavam no aumento das finanças do Estado, que 

contribuíram para continuar a pagar os empréstimos realizados anteriormente. 

Nas 13 páginas deste relatório, visumbramos que algumas questões 

permanecem, como o atraso na instrução, justificadas pela ignorância das famílias 

que não percebem a importância de enviar os filhos às escolas, pela ausência de 

mestres habilitados, contrapondo com a indicação de que para exercer o magistério 

é preciso ter “dom”. Há, ainda, um pequeno contraste entre o ensino primário e 

secundário. 

Como consta no Relatório de 1897, a permanência do embate entres as 

modalidades de ensino, com relação a inadequada ação pedagógica presente no 

ensino primário, cuja razão também se dá pela falta de inspeção apropriada nas 

escolas, tornando-se inútil diante das necessidades e a importância que este tem 

para o funcionamento do ensino primário. 

Sob este impasse, o governador, neste seu segundo relatório, apresenta uma 

solução para o ensino primário corresponder ao que se deseja diante dos "recursos" 

gastos com ele, visando diminuir as dificuldades quanto à organização que o Estado 

enfrenta com ensino, aponta-se a seguinte medida 

 

uma fiscalização rigorosa e constante, feita por pessoal remunerado 
e provido mediante exame, seria a meu ver do maior alcance neste 
importante ramo do serviço público, e eu ousaria vou a pedir-se o 
nosso estado financeiro nos desse margem para essa despesa 
(PARANÁ, 1897, p.4). 
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Diferentemente do ensino primário, a situação apresentada pelo ensino 

secundário recebe elogios, com o destaque do corpo docente da Escola Normal e do 

Ginásio, no qual cumpre seus deveres e grande parte do professorado é habilitado. 

Porém, quanto a infraestrutura ainda permanece a necessidade de melhorias, como 

a ampliação do prédio para melhor comportar as diversas disciplinas oferecidas 

(PARANÁ, 1897). 

O mesmo apresenta a Escola de Belas Artes e Indústrias, na qual continua 

contribuindo, favoravelmente, para a formação da população paranaense e que 

diante de seu desempenho, convém destinar mais recursos para a conclusão de seu 

próprio edifício. 

Nota-se, no relato do governador Dr. José Pereira Santos de Andrade, que a 

instrução pública passou por pequenas modificações quanto a sua ação e 

organização pedagógica, de modo a constatar que, para obter melhoramentos, as 

modalidades de ensino necessitam demonstrar seu empenho a fim de ganhar mais 

recursos do governo para seu aperfeiçoamento. 

Do mesmo modo que a instrução pública apresenta algumas modificações em 

sua organização, outros serviços públicos em desenvolvimento sofreram alterações 

neste período. Assim, destacamos a manutenção da ordem pública com a fim das 

revoltas, já mencionadas nos demais relatórios analisados, a não proliferação de 

epidemias no Estado e a organização de eleições que ocorreram de forma pacífica e 

liberal diante das leis. 

Neste mesmo tempo, o governo demonstra a necessidade de ampliar e abrir 

novas vias de comunicação com a região Norte, devido às vantagens financeiras, 

“[...] a fim de encaminhar para os nossos mercados a grande quantidade de 

produtos que dali se exportam e que por falta de fácil comunicação estavam-se 

desviando para o estado vizinho [...]”(PARANÁ, 1897, p.6), de modo geral, causando 

prejuízo para o comércio paranaense. Apesar da abertura de novas vias de 

comunicação, o Estado ainda apresenta estradas importantes para comunicação 

das regiões inacabadas, como a estrada de Guarapuava, que liga a Comarca com a 

região oeste. 

Outra situação apresentada, no relatório de 1897, foi a mudança das 

condições dos imigrantes que, há mais de dez anos, imigram para o Estado devido 

às condições favoráveis de clima e pela maneira que são recebidos e acomodados, 

e agora não contam mais com a contribuição subsidiária do Governo da União para 
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povoar as terras paranaenses, sendo assim, “[...] todos os núcleos coloniais 

entregues a regime comum” (PARANÁ, 1897, p.7). 

Em decorrência das condições financeiras apresentadas pelo Paraná neste 

período, na qual “[...] a crise comercial cada vez mais se acentua dominando todas 

as previsões e nulificando todos os cálculos por melhores e mais bem fundados que 

sejam [...]”(PARANÁ, 1897, p.7), não foi possível atender todas as necessidades dos 

diversos setores públicos, pois, devido aos cortes de subsídios do Governo Federal 

e diante da oscilação do valor monetário, influenciaram no progresso do Estado. 

Destacada no relatório anterior como algo que requer atenção, a crise 

comercial no Paraná, no Relatório de 1898, se acentua, tornando-se o enfoque 

principal deste relato, como é explicado pelo Governador Dr. José Pereira Santos 

Andrade  

 

Cumprindo rigoroso dever [...] explanarei com toda a franqueza e 
com a máxima lealdade, a situação do Estado, já pelo seu lado 
financeiro e econômico, já pelo de suas relações de ordem política e 
administrativa, sugerindo-vos mesmo, medidas, cuja necessidade de 
serem tomadas, reputo inadiável (PARANÁ, 1898, p.5).  

 

Diante da crise financeira anunciada pelo Governador, o Estado procurou 

medidas e soluções para que esta situação não tornasse mais decadente, portanto, 

houve a necessidade de reduzir “as previsões do orçamento da receita e a redução 

no orçamento de despesas, que foram suprimidas umas, diminuídas outras, de 

modo a poder ser alcançado o equilíbrio orçamentário” (PARANÁ, 1898, p.6). 

Neste período financeiro instável, uma medida solúvel para impedir maiores 

danos ao Estado seria a realização de um empréstimo a União ou a outros Estados, 

de três mil contos de reis, previsto de acordo com a Lei nº243, de 23 de novembro 

de 1897, de maneira a utilizar a renda do imposto sobre a erva-mate para 

pagamento do empréstimo. 

Porém, o valor solicitado não foi aprovado, devido à insegurança de resgate 

futuramente mas, em virtude desta Lei, o decreto de nº 5, de 22 de janeiro deste 

ano, autorizou o empréstimo de mil conto de reis, de modo a ser pago com a renda 

do imposto sobre a erva-mate, além de estabelecida a renda para garantia do 

pagamento, a exploração e a exportação da cultivo do café na região Norte passa a 

ganhar destaque, tornando-se uma renda estável para o Estado. 
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Com o empréstimo estabelecido, a fim de amenizar a divida do Paraná com 

Banco de São Paulo e com a União, o Governador declara que: 

 

a situação financeira do Paraná, continuo afirmá-lo, não é 
desesperadora, mas de vossa parte e da minha, como 
representantes dos poderes Legislativo e Executivo, exige ação 
enérgica que, eliminando as dificuldades atuais não as deixam se 
avolumar, ensombreando o futuro do nosso querido Estado 
(PARANÁ, 1898, p.10). 
 

Nesta mesma perspectiva de manter e buscar o progresso do Estado, são 

expostas a necessidade e a vontade de manter o Estado autônomo, por meio da 

realização de eleições internas, seja ela estaduais ou municipais, a fim de manter a 

vontade da população. 

Dando continuidade a este pensamento progressista, com a necessidade de 

praticar ações que contribuam com o presente, visando um futuro promissor, o 

Governador José Pereira Santos Andrade apresenta, em seu Relatório de 1899, um 

parecer geral sobre a situação do Paraná diante da crise estabelecida, não só no 

Estado, como também no Brasil. Assim, são expostas medidas que resultaram na 

diminuição das consequências deste período na sociedade paranaense. 

A principal providencia a tomar “se resume em economias bem atendidas, 

mas severíssimas, em cortes de todas as despesas [...]”(PARANÁ, 1899, p.6),  de 

modo que essa criteriosa ação possa ser exercida sem maior prejuízo. Com isto, os 

serviços públicos serão mantidos, porém realizados de acordo com os orçamentos 

previstos nas Secretarias do Estado. 

Dentre os serviços públicos mantidos no orçamento, ressaltamos o incentivo à 

imigração, à abertura de estradas e à instrução pública, na qual “passa a ser vista 

como um aspecto que incentiva a prosperidade do Estado, já que esta realiza o 

preparo do pessoal apto para todos os ramos da atividade humana, e tantas outras 

necessidades [...]” (PARANÁ, 1899, p.7). 

No entanto, apesar de ser um serviço importante para a sociedade 

paranaense, como menciona o Governador, ainda apresenta os mesmos problemas 

antigos, como a falta de organização e de administração, dentre outros fatores 

mencionados nos demais relatórios analisados, os quais acarretam e sobrecarregam 

de cobranças vindas do poder público sobre este serviço, já que o “grande número 
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de escolas públicas representa um ônus pesadíssimo para o Tesouro [...]” 

(PARANÁ, 1899, p.12). 

Com o intuito de amenizar esta situação e promover a instrução pública de 

modo que gere para o Estado mesmo lucro das despesas gastas com o ensino, isto 

é, que saiam das instituições de ensino pessoas aptas a trabalhar em prol do avanço 

do Estado, o Governador propõe as seguintes ações: 

 

[...] asseguro-vos que estou no firme propósito de pôr ao serviço de 
execução da leis que votardes, exaltando e melhorando a instrução 
pública, todas as minhas energias, e que não pouparei esforços para 
auxiliar-vos nos vossos mais acentuados desejos de engrandecer 
esse importante serviço (PARANÁ, 1899, p.12). 

 

Assim, neste relatório fica evidenciado o pensamento promissor, no qual se 

fixa em ações presentes que resultarão em benefícios para o futuro, as quais 

necessitam do ensino público, como também da organização orçamentária, com o 

corte de despesas extras por completo, a fim de diminuir os vestígios da crise 

econômica sobre a sociedade. 

Neste mesmo contexto, se encontra o Paraná no ano seguinte, como relata o 

Governador em seu último mandato, no Relatório de 1900, de modo chamar a 

atenção, novamente, para a situação financeira do Estado, elencando as principais 

medidas e reformas realizadas ao longo de seu governo como maneira de minimizar 

o impacto da crise que se alastra pelo país. Sendo estritamente este relato voltado 

ao Congresso Legislativo, a fim de “dar-vos tão detalhada quanto possíveis 

informações sobre os diversos ramos e serviços afetos à administração do Estado, 

vos indicar as providencias legislativas reclamadas pelo serviço público” (PARANÁ, 

1900, p.3). 

Diante da atual situação vivenciada, na qual se evidenciam constantes 

mudanças quanto à situação econômica e com a transição de governo, este período 

caracteriza-se pela escassa realização material, assim, encontram-se as três 

secretarias do Estado, de Interior, Finanças e de Obras Públicas ativas, porém, de 

modo a atender apenas as necessidades mínimas que a população carece. 

Com a entrada de um novo governador em 1901, o Paraná, durante este ano, 

passou por mudanças em determinados serviços públicos, assim são apresentadas, 

no Relatório de 1901, as medidas e reformas cometidas pelo Governador Francisco 
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Xavier da Silva, no qual expõe, em nota, a situação geral de todos os serviços 

públicos oferecidos. 

Como foco principal destes últimos relatórios, a situação financeira 

apresentava-se instável, com modificações constantes nos orçamentos previstos e 

na oscilação dos impostos cobrados sobre produtos e animais exportados do 

Estado; contrapondo a esta situação, neste mesmo período, houve um progresso 

econômico no cultivo do café, o qual passa a ter um rendimento notável, 

contribuindo para o desenvolvimento e avanço das terras do norte paranaense, cujo 

solo fértil é propício para seu cultivo. 

Além de a agricultura destacar-se novamente, a indústria no Estado 

intensifica-se, “devido a opulenta riqueza do nosso solo [...] concessões tem sido 

feitas para a mineração do cobre, ouro entre outros minerais [...]” (PARANÁ, 1901, 

p.8), bem como a significativa melhoria na criação de animais, a qual visa aumentar 

a produção. 

Diante das melhorias ocorridas no setor financeiro do Estado, e pelas 

economias realizadas, oportunizou que outros serviços públicos se beneficiassem do 

momento, assim, a área da segurança e saúde apresentaram algumas modificações 

positivas, porém não suficientes, como ressalta o governador: 

 

[...] o regimento de segurança tem edifício vasto, que a par de ótimas 
condições higiênicas, oferecendo todas as comodidades, mesmo 
conforto [...] devendo ser preenchido por voluntariado, o regimento 
não tem atingido seu estado completo [...] há armamento, mas sem 
munição suficiente. [...] as casa de misericórdias da Capital continua 
a prestar relevantes serviços [...] mas nota-se que este 
estabelecimento já não satisfaz as necessidades da atualidade, por 
falta de espaço nem sempre pode receber enfermos [...] (PARANÁ, 
1901, p. 4). 
 

Apesar das dificuldades ainda enfrentadas, outro serviço público que ganhou 

um destaque significativo no governo de Francisco Xavier da Silva, a instrução 

pública, no qual o Governador realiza apontamentos sobre a organização, atuação, 

bem como sua finalidade sobre a população paranaense. De maneira geral, 

apresenta um parecer sobre os números que contemplam este setor e o caracteriza, 

assim: 

 

[...] existem criadas 337 escolas, das quais estão providas 269, 
sendo 105 para o sexo masculino, 33 para o feminino e 131 
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promiscua. Deste total apenas 19 escolas são rígidas por 
professores normalistas, sendo 5 para o sexo masculino, 7 para o 
sexo feminino e 7 promiscuas. Estão vagas 68 [...] (PARANÁ, 1901, 
p. 5). 
 

Com relação à distribuição dos alunos dentre as escola, são previstos os 

seguintes números: 

 

[...] das informações prestadas pela diretoria do ensino público 
consta que somente 91 professores remeteram mapas da matricula 
das respectivas escolas acusando o número de 3227 alunos. 
Calculando-se a media de 30 alunos para cada uma das outras 
escolas, a população escolar eleva-se a 8567, não se computando 
neste numero 1256 alunos de ambos os sexos, matriculados nos 
colégios e escolas particulares da capital, 257 da escola de Belas 
Artes e Industrias e 48 do Conservatório de Belas Artes. (PARANÁ, 
1901, p. 5)  

 

A partir dos números apresentados e com as demais informações referentes à 

instrução pública oferecida neste período, nos permite analisar e realizar a 

correspondência de ações e situações que advêm de outros relatos e que 

resultaram a esta situação atual. 

Identificamos que a educação permanece com o mesmo impasse dos anos 

anteriores, segundo o poder executivo, “não se tem difundido tanto quanto é de 

desejar, e não corresponde ao sacrifício que custa ao erário público [...]” (PARANÁ, 

1901, p.5), cuja falta de interesse da população torna-se o motivo principal de não se 

consolidar. 

Ao mesmo momento em que há este empecilho, outros aspectos contribuem 

para baixa frequência nas escolas, como as grandes distâncias em que se 

encontram as sedes das escolas, comparados com a grande extensão das regiões 

paranaenses, além de não ser obrigatório o ensino, acarretando no aumento do 

analfabetismo. Ressaltamos, contudo, que estas escolas se referem à instrução dos 

meninos. 

Ao contrário do ensino básico oferecido à população, há a preocupação com 

a formação dos professores, bem como sua atuação, no qual passa a desejar 

preencher todas as cadeiras da instrução pública com professores diplomados pela 

Escola Normal, entretanto, “o número de professores normalistas esta muito longe 

de corresponder ao número das escolas existentes [...]” (PARANÁ 1901, p.5), de 

modo a acarretar na admissão de professores provisórios, dos quais não possuem 
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uma formação para desempenhar o programa escolar, limitando o ensino apenas 

nas funções básicas como a leitura, escrita e o calculo com as quatro operações. 

Em meio a esta condição das escolas, o trabalho dos inspetores de ensino 

também apresenta dificuldades, devido à ampla extensão que têm que abranger, 

entre distritos e municípios, o que dificulta a ação destinadas a eles de fiscalizar o 

trabalho realizado nas escolas, ressaltamos, portanto, que estes ainda permanecem 

realizando-o voluntariamente. 

Diante desta circunstância, o Governador do Estado expõe ao poder 

executivo a alternativa de “dividir os distritos em circunscrições escolares, quantas 

forem necessárias e nomear para cada uma delas um inspetor, que assim colocado 

ao lado das escolas poderá mais facilmente fiscalizá-las” (PARANÁ, 1901, p.5). 

Ação que permanece sendo necessária às escolas paranaenses neste 

período, pois é notória a presença de dificuldades para organização pedagógica, 

dentre estas, como provê-las de professorado competente e apto para lecionar, já 

que, neste período, como já mencionado, além da falta de professores normalistas, 

pouco consta a procura pelo curso na Escola Normal neste ano, “com 31 alunos 

matriculados, sendo 18 no 1º ano, 7 no 2º e 6 no 3º ano [...] concluíram o curso 

apenas 4 alunos, sendo 3 do sexo feminino” (PARANÁ, 1901, p.6), no que acarreta 

no aumento da contratação de pessoas desqualificadas para ministrar aulas. 

Além dos impasses quanto a ação pedagógica, os aspectos físicos também 

voltam ser motivos de discussões no ano referido, devido à falta de casa escolares, 

sendo que em todo Paraná apenas na Capital existem duas próprias do Estado, nas 

demais regiões ainda são alugadas e carecem de mobiliário adequado. Ações que 

necessitam de repasses do tesouro para realizar reparos nestas escolas, no entanto, 

isto só se concretiza se houver recursos disponíveis, porém, ainda vivencia-se um 

momento de crise e retenção de gastos. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Em meio ao processo de transformação em que o Estado do Paraná 

vivenciou, em meados do século XIX e XX, destacamos a presença da instrução 

pública, que apresenta ,ao longo do período, muitas variações quanto à sua função 

como elemento constituinte para a formação da sociedade paranaense. 

Ao regressar no tempo, observamos que, durante o período Provincial, a 

instrução pública é entendida como aspecto dispensável, sendo pouco valorizada 

pela sociedade, mesmo diante das leis e decreto criados para assegurar melhorias 

ao ensino. Pois, para pequena parte da população ofertava-se uma educação básica 

destinada a ensinar a escrita e o cálculo, que  acarretava na depreciação da função 

e formação do professorado e da má organização estrutural dos prédios escolares e 

sim na valorização do trabalho como meio de progresso. 

Ainda almejando o progresso do território, transformações mais expressivas 

ocorreram a partir da proclamação da República, bem como a mudança de Província 

para a categoria de Estado do Paraná. Sendo definidas por meio de novas leis 

decretadas as ações que caberiam a educação (ensino primário, secundário e 

escola normal) contemplar. 

Assim, notamos um pequeno avanço quanto à obrigatoriedade do ensino e 

quanto à descrição e reformulação de leis, exigências para a formação do 

professorado, expansão do ensino, oferta de disciplinas, aspectos estes que 

deveriam organizar o ensino no Estado, bem como instruir a população moralmente, 

a fim de acompanhar o processo de modernização dos demais estados brasileiros, 

além da criação de espaços escolares espalhados pelo território. 

Contudo, ainda há lacunas a serem supridas quanto a organização da 

instrução, tanto com relação à organização pedagógica quanto a formação do grupo 

de professores, pois as realizações previstas pelo Governo regente durante o 

período compreendido não alcançaram os resultados presumidos à instrução. 

A fim de ilustrar esta situação educacional, vivenciada no Estado durante o 

período de transições políticas, utilizamos a pesquisa documental como base do 

estudo, já que esta é [...] “enriquecedora para os estudiosos de várias áreas do 

conhecimento, notadamente para a História da Educação, pois revela fatos que, ao 

serem analisados e interpretados, constituem um retrato da sociedade da época” 

(MIGUEL, 2006, p.51).  
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Com base na análise dos relatório dos presidentes do Estado, entre 1892 a 

1901, verificamos que estes são pareceres destinados ao Congresso Legislativo, os 

quais apresentam informações referentes aos aspectos relativos ao 

desenvolvimento do Estado em sua totalidade, de modo a apresentar a tabulação de 

gastos e ganhos com os serviços públicos oferecidos, como a saúde, as construções 

públicas, a segurança do território, bem como a instrução pública oferecida, além da 

promoção ao incentivo da colonização por meio dos imigrantes e as demarcações 

do território paranaense. 

Dentre os serviços públicos ofertados, bem como as informações das quais 

compõem o contexto social deste período, a instrução pública paranaense torna-se o 

enfoque deste estudo, no intuito de compreender o desenvolvimento educacional 

público durante o período de transição e mudanças sociais. 

Assim, ao analisar cada relatório, tivemos a finalidade de encontrar 

informações, nas quais constam dados referentes a organização na instrução 

pública, compreendendo aspectos relativos ao sujeito em estudo, composto pelo 

professorado e pela população, a organização pedagógica das escolas, a 

distribuição destas pelo território paranaense, as leis e ações ocorridas ao longo do 

período analisado, as quais beneficiaram ou impediram o desenvolvimento deste 

serviço, as dificuldades físicas vivenciadas, as modalidades de ensino oferecidas na 

perspectiva dos políticos em relação a procura e oferta do ensino público. 

Apesar de apresentar toda esta vasta rede de informações sobre o ensino, 

muitos dos relatórios analisados, que constantemente são descritos por diferentes 

governadores, apresentam estruturas diferenciadas um dos outros, muitos destes 

relatos apenas citam, de forma sucinta, a situação educacional do ano referido, 

enfatizando outros serviços que compõem o relatório. No decorrer das análises, 

também encontram-se relatórios que não destacam nenhuma informação sobre o 

ensino público, apenas enfatizam outros setores de responsabilidade pública, dentre 

estes, destacamos destaca-se as finanças do Estado. 

Entretanto, há presença de relatórios que contêm uma vasta área reservada 

para a abordagem do ensino público oferecido, assim, por meio destes estão 

expostos todos os aspectos que permitem delinear uma linha de acontecimentos 

sobre a situação escolar vivenciada durante este período. 

A partir dos dados coletados nestes relatórios sobre a instrução pública, 

juntamente com as demais informações apresentadas por estes, e com os estudos 
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bibliográficos que permitem compor o contexto social a qual se insere a educação 

nesta época, possibilitou analisar e interpretar, bem como constituir um recorte 

histórico, porém breve, de um período de formação da história do Paraná por meio 

do desenvolvimento da instrução pública e como esta tentou se estabelecer durante 

as transformações ocorridas ao meio que está inserida. 

No entanto, cabe salientar que, ao longo deste período, notamos a intenção 

de legislar o âmbito educacional, estruturar o ensino, a fim de efetivá-lo no território 

paranaense, porém, necessita que estas legislações não permaneçam apenas 

descritas nos documentos oficiais, a exemplo de muitas que não são efetivadas, 

como apresenta dos relatórios e pelas descontinuidades e mudanças constantes da 

legislação. 

Ainda há necessidade de que a educação seja organizada e o ensino 

lecionado por mestres que detêm o conhecimento e que saibam transmiti-lo, 

acarretando na valorização da Escola Normal, num ingresso maior da população às 

escolas, a fim de alcançar o tão desejado e vislumbrado progresso social, 

econômico e cultural que se espera da sociedade paranaense. 

Durante o processo de construção histórica do período em destaque, por 

meio das pesquisas realizadas, das leituras e interpretações, das análises dos 

relatórios para a composição de uma linha histórica, chegamos a conclusão de que 

a formação educacional passou por constantes mudanças neste curto período 

estudado, que permite compreender que a trajetória educacional está sempre em 

movimento, que este ininterrupto movimento, traz avanços de acordo com a 

necessidade apresentada, mas que juntamente com mudanças, observamos a 

permanência de resquícios de ações (leis, medidas tomadas, atos não realizados) 

que perpassam os anos. 

Por apresentar esta característica, ao longo da elaboração do trabalho, a 

principal dificuldade foi em compor um recorte histórico coeso e delineado, devido ao 

grande número de leis e decretos, os quais não permaneciam em vigor por um 

período longo e pelo rico leque de informações e ações que movimentaram a 

formação social do Paraná.  

Apesar das dificuldades apresentadas, este estudo foi enriquecedor, pois nos 

possibilitou uma interpretação histórica da instrução pública, a partir da visão dos 

governantes do Estado, a respeito da educação que se pretendia disseminar pelo 

território.  



49 

 

 

REFERÊNCIAS  

 

BRASIL, Lei de Instrução Pública de 1827. Disponível em:  
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm> . Acesso em: 26 
mar. 2015. 

 

GIL, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 5.ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

MACHADO, Maria Cristina Gomes e CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação na 
constituição republicana do estado do Paraná (1892) e seus desdobramentos. In: 
Acta Scientiarum, v. 36, n. 2, p. 199-209, july-dec, 2014. 

 

MELO, Cristiane Silva; MACHADO, Maria Cristina Gomes. A organização da 
instrução pública no Estado do Paraná no início da República: o decreto nº 31 de 29 
de janeiro de 1890. In: Revista Histedbr On Line, Caqmpinas, n. 38, jun 2010, p. 
248-260. Disponível em: 
<http://www.fe.unicamp.br/revista/index.php/histedbr/article/viewFile/3564/3116>. 
Acesso em: 27 jul. 2014. 

 

MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck. O significado da educação pública no império. In: 
FARIA FILHO, Luciano Mendes de (org.) Pesquisa em História da Educação: 
perspectiva de análise, objetos e fontes. Belo Horizonte, 1999. 

 

MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck (org.). Coletânea da documentação educacional 
paranaense no período de 1854 a 1889. Campinas SP, Autores Associados; 
SBHE, 2004. Disponível em: file:///C:/Users/Usuario/Downloads/%7B63FC74E5-
BFDC-45D5-88C3-23FBCAEC2C98%7D_Paran%C3%A1.pdf . Acesso em: 28 jun. 
2015. 

 

MIGUEL, Maria Elizabeth Blanck. A organização da escola primária pública do 
Paraná: período provincial. In: Revista Histedbr On line, Campinas, n 22, jun, 2006, 
p. 39-53. Disponível em: 
<http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/22/art04_22.pdf> . Acesso em: 
19 jul. 2014. ( site do INEP) 

 

PARANÁ, Governo. Casa Civil: Presidente Francisco Xavier da Silva. Disponível 
em:<http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35>. 
Acesso em: 20 mar. 2015. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LIM/LIM-15-10-1827.htm
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/%7b63FC74E5-BFDC-45D5-88C3-23FBCAEC2C98%7d_ParanÃ¡.pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/%7b63FC74E5-BFDC-45D5-88C3-23FBCAEC2C98%7d_ParanÃ¡.pdf
http://www.histedbr.fae.unicamp.br/revista/edicoes/22/art04_22.pdf
http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=35


50 

 

PARANÁ, Governo. Casa Civil: Presidente Vicente Machado da Silva. Disponível 
em:   http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36. 
Acesso em: 20 mar. 2015. 

 

PARANÁ, Governo. Casa Civil: Presidente José Pereira Santos de Andrade. 
Disponível em: 
http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41. 
Acesso em: 20 mar. 2015. 

 

PARANÁ. Relatórios dos Presidentes do Estado do Paraná dos anos de 1892, 
1893, 1894, 1895, 1896, 1897, 1898, 1899, 1900 e 1901. Disponível em: 
http://www.bn.br. Acesso em: 21 out. 2014.  

 

STECA, Lucinéia Cunha; FLORES, Mariléia Dias. História do Paraná: do século 
XVI à década de 1950. Londrina: Ed. UEL, 2002.  

 

WACHOWICZ, Lilian Anna. Relação professor-estado no Paraná tradicional. São 
Paulo: Cortez, 1984. 

 

http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=36
http://www.casacivil.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=41
http://www.bn.br/

