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1. A história das instituições educativas é uma área do conhecimento que tem 

vindo a ampliar-se e a fortalecer de forma acelerada. No decurso das últimas décadas, 

vimo-la desenvolver-se em três perspectivas. Uma delas é constituída pela historiografia 

que toma a instituição educativa como unidade de observação, integrativa de uma 

abordagem serial, numa horizontalidade demarcada por contornos geográficos ou por 

zonas de influência. Uma segunda perspectiva incide numa abordagem que toma a 

instituição educativa como objecto epistémico, identitário, pluridimensional, centro de 

uma complexidade orgânico-funcional, de uma acção pedagógico-cultural, de um 

desdobramento de espaços, de uma verticalização curricular, de uma progressão 

cognoscente e formativa. Abordada com esta orientação metódica, a instituição 

educativa emerge com uma entidade instituinte, dando curso a um projecto pedagógico 

e sociocultural, e ajustando o seu percurso ao binómio: ideário/ público-alvo. A 

historiografia assente nesta segunda acepção emerge e retorna ciclicamente numa 

terceira modalidade, cruzada, focadamente pedagógico-institucional, que interroga e 

fecunda cada uma daquelas duas primeiras perspectivas historiográficas, colocando sob 

a modalidade de problema o complexo formado pela instância educativa enquanto todo, 

ou tão-essencialmente enquanto instituição. 

Em boa parte, esse questionamento tem origem na especialização disciplinar, 

orgânica e segmentária do sistema educativo, mas encontra também justificação e 

argumento na dúvida de a educação constituir ou não uma instituição. E esta dúvida tem 
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ganho mais actualidade e pertinência, sempre que incide no vínculo educação-escola. 

Deve-se a Jean-Jacques Rousseau (1712-1778), cujo terceiro centenário de nascimento 

se comemora no presente ano, um dos principais contributos para a dúvida sobre se a 

escola é ou poderia verdadeiramente vir a ser a instituição educativa. Rousseau definiu 

os termos que fundamentam o contrato social como sendo o direito de associação e a 

convenção, e ao tomar a escola como objecto de deliberação, construção e mudança, 

remeteu-a para o segundo elemento daquele binómio. Correlativamente, duvidou da 

escola que tinha chegado ao seu tempo, ainda que não tenha deixado alternativa; ao 

distinguir educação natural, educação dos homens, educação das coisas, deixou dúvida 

sobre se a escola cumpre a primeira e a terceira destas modalidades. A mesma dúvida 

sobre se a escola assegura a educação elementar inquietou Johann Heinrich Pestalozzi 

(1746-1827), que, em várias circunstâncias, se afirmou discípulo daquele e instituiu 

uma escola de comunidade. 

A Escola da Modernidade mergulha as suas raízes e os seus estigmas no trânsito 

revolucionário do Antigo Regime, mas foi genericamente uma construção 

contemporânea, na vocação de universalidade e de globalidade, na sistematicidade 

curricular e na progressão cognitiva e performativa, na eficácia organizativa e 

conformativa do científico-cultural, na tecnologia do social, na instrumentação e 

governabilidade das distintas configurações do poder. Jean-Jacques Rousseau não pode 

responder pelos seus discípulos e menos pelos seus detractores. Fazer a história da 

escola é abrir a possibilidade de várias concretizações e de distintos processos 

históricos, temporalidades, geografias, quiçá distintas narrativas, mas é também um 

desafio constante de convergência e de resgate do nuclear, expansivo e configuracional 

que dá essência à instituição educativa. 

 

2. A tese de doutoramento em História da Educação, de Cristiano Ferronato – Das 

Aulas avulsas ao Lyceu Provincial: nas primeiras configurações da instrução 

secundária na Província da Parahyba (1836-1884), incide sobre um objecto e uma 

geografia precisas (a instrução secundária na Província da Parahyba), propondo-se 

reconstituir o processo histórico das Aulas avulsas ao Liceu Provincial. O estudo está 

organizado por diferentes capítulos, que não estão ordenados nem de forma diacrónica, 

nem do geral para o particular, nem do conjuntural para o estrutural. O texto contém um 
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vaivém entre o regional, o nacional e o internacional; combina o geral e o dimensional. 

Privilegia e apresenta, de forma consequente e documentada, a transformação histórica 

das Aulas avulsas ao Liceu Provincial e o processo educativo (pedagógico, curricular, 

orgânico e de agenciamento), que aproxima o leitor do projecto pedagógico e 

sociocultural, dando conta da Casa do Liceu (implantação urbana, edifício, recursos 

pedagógicos e bibliográficos) e do processo didáctico e formativo (agentes e públicos). 

Desta composição e desta imbricação decorre uma aproximação à internalidade e uma 

inferência-projecção das repercussões do Liceu na comunidade. 

Há pela parte de Cristiano Ferronato um esforço para desenvolver e apresentar 

um texto que reflicta uma resposta aos desafios que a si mesmo colocou, e uma 

narrativa que represente, de forma compósita e evolutiva, o objecto do seu estudo. O 

texto arrasta porventura algumas limitações resultantes da difícil combinatória entre a 

pragmática de um projecto académico e uma narrativa objectual. 

Nos primeiros dois capítulos, o autor fundamenta o seu objecto de trabalho, em 

termos de pertinência, viabilidade e representação científica e académica. Refere-se 

também ao método que vai prosseguir e mostra que o ensino secundário sofreu 

transformação, designadamente na concentração das cadeiras avulsas. Tal evolução não 

foi exclusiva da região que estuda, foi um processo que ocorreu também em Portugal, 

como o autor demonstra. No terceiro capítulo, refere-se ao dilema entre humanidades e 

ensino técnico, bem como à indefinição entre curso geral e curso propedêutico. Aborda 

igualmente a conflitualidade em que esteve mergulhado o ensino liceal, observável 

noutros casos brasileiros. O Liceu Pedro II, no Rio de Janeiro, tinha sido criado com 

estatuto de Normal e a prerrogativa de assegurar os exames preparatórios para a 

Universidade. O Liceu de Paraíba cedo reivindicou idênticas prerrogativas. 

No capítulo IV, o autor aborda de forma integrativa a Casa do Liceu no 

enquadramento urbano, instalada no que designa de Conjunto Jesuítico e assumindo o 

estatuto de «Glorioso Templo de Sabedoria». O Liceu veio fechar um dos lados da 

praça. Mostra depois como o Liceu se tornou centro de decisões políticas. Aborda de 

forma documentada e ilustrada a biblioteca, os principais compêndios, a evolução 

curricular. No capítulo V, o autor trata o funcionamento, o corpo docente, a frequência 

do Liceu. Com base em documentos inéditos e tendo como referência principal o 

regulamento, o autor traça o organograma do Liceu e o organograma da Directoria da 
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Instrução Pública da Província da Parahyba do Norte. Na abordagem do corpo docente, 

do qual releva o papel dos padres-mestres, faz uso de uma estratégia biográfica, 

inventariando e caracterizando, de forma sumária, a vida de cada docente. 

 Termina com um estudo sobre a frequência e um outro sobre a sequência e 

destino dos egressos. Reconstrói mapas de frequência, regras e vivências do Liceu, 

listagens de examinados. De entre os egressos, salienta uma plêiade de intelectuais, 

políticos e publicistas formados no Liceu de Paraíba e cujo percurso de vida sumaria. 

Em considerações finais, Cristiano Ferronato resume o seu estudo e retoma o argumento 

central da tese, que estava implícito desde início, mas que só agora explana com clareza: 

o Liceu Paraíbano foi uma instituição educativa criada «com o objectivo de formar a 

elite local». Cumpriu esse papel, congregando os filhos da elite provincial. Por ali 

passaram os que vieram a constituir a camada social de mediação com o poder central, 

bem assim como os que fomentaram e serviram a administração provincial e local. O 

estatuto de liceu propedêutico revelou-se limitado para aqueles que aspiravam às 

Academias do Império, pois que continuavam forçados a enviar os seus filhos e 

protegidos para o Liceu Pedro II, no Rio de Janeiro. No entanto, assevera o autor, o 

Liceu Paraíbano se não obteve estatuto equiparado ao Liceu Pedro II, também não lhe 

seguiu integralmente o modelo. 

De forma não inteiramente conclusiva, Cristiano Ferronato pretende demonstrar 

que subjaz à história do Liceu Paraíbano, no período que estuda, a seguinte dialéctica. 

Face à impossibilidade de equiparação deste Liceu ao Liceu Pedro II e face ainda à 

impossibilidade de um modelo educativo alternativo, posto que, parte dos alunos, não 

obstante estudarem no Liceu Paraíbano, intentava submeter-se a exame no Rio de 

Janeiro, o Liceu prosseguiu um plano de estudos de compromisso, assegurado pelas 

principais individualidades locais. O processo de provincionalização conheceu 

contornos específicos quando, em 1863, de liceu Provincial o Liceu Paraíbano foi 

convertido em Escola Normal. Pela resolução provincial de 11 de Novembro de 1885, o 

Liceu Provincial foi desvinculado da Escola Normal e recuperou o estatuto de «instituto 

independente, com direcção própria». Se se reivindicar a herança rousseauniana, pode 

dizer-se que, muito embora portadora de uma essencialidade educativa, a instituição 

escolar foi, uma vez mais, parte do convencional. 
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3. Em diversos momentos da tese, Cristiano Ferronato interroga-se sobre a 

morfologia da instituição educativa, enquanto instância material, orgânica, pedagógica, 

portadora de uma soberania e de uma vida própria; como também se interroga sobre 

essa outra vertente de instituição destinada a certificar um público constituído pela elite 

local, parte do qual ali acorria apenas para fazer os exames e obter diploma. A disputa 

pelo estatuto de liceu nacional fez parte da indefinição entre assegurar a formação para 

profissões altamente qualificadas e habilitadas ao desempenho da alta burocracia federal 

ou formar uma elite e uma burocracia destinadas à administração e ao fomento da 

economia e do progresso provinciais. Esta disputa ficou associada à indefinição entre 

educação secundária e ensino normalista. Esse período, em que, correlativamente, 

cresciam a pressão e a expectativa das neoburguesias (assim a urbana, de serviços e 

comércio, e a rural, aspirante às profissões liberais e gestão agrícola) em habilitar os 

seus herdeiros e herdeiras com um diploma de ensino secundário e com um estatuto de 

cidadania, culminou na provincionalização do liceu, transformado em Escola Normal. 

A tese de Cristiano Ferronato articula a preocupação de estudar e dar a conhecer 

uma instituição educativa, enquanto totalidade epistémica, com a apresentação dessa 

mesma instituição, enquanto corporização e metamorfose de transformações mais 

amplas, específicas da escolarização no seu todo e representativas do compromisso 

instituinte da instância educativa junto de uma sociedade e de comunidades definidas. O 

ensejo desse compromisso levou a que a instituição assumisse, de forma explícita, ainda 

que num período delimitado, o papel orgânico e conformador de Escola Normal. De 

como a escola é uma instituição educativa – eis o que perpassa toda a tese de Cristiano 

Ferronato. 

É um trabalho meticuloso, bem documentado, organizando e fazendo uso 

interpretativo e construtivo de uma multiplicidade e de uma diversidade de fontes. É um 

estudo iluminado por uma conceptualização actual, colhida na bibliografia e na 

historiografia que criteriosamente selecionou. Informa, documenta, argumenta, ilustra. 

Está redigida de forma agradável, rigorosa e progressiva no discurso. Contém uma tese 

que surge bem resumida nas considerações finais. Creio que se está face a um avanço na 

história das instituições educativas, e face a uma pertinente história da Província de 

Paraíba. 
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Quando, há umas dezenas de anos atrás, a história das instituições educativas 

irrompeu como uma das linhas de renovação da historiografia da educação, não era 

previsível que viesse a granjear uma expansão, uma procura e uma centralidade tão 

notórias em fóruns internacionais, em números temáticos das principais revistas da 

especialidade, em publicações colectivas. Parte significativa desses estudos resultou de 

programas de pós-graduação e de formação avançada. A tese de Cristiano Ferronato é 

um desses casos, com a vantagem acrescida de que nela soube cruzar as diferentes 

perspectivas: a análise institucional, a escolarização do local e do regional, a 

institucionalização do educacional. 

Pela minha parte, aqui ficam o testemunho de um leitor atento e curioso, e o 

júbilo de ter participado na construção deste trabalho. Aqui fica também a minha 

homenagem ao Grupo de História da Educação de Paraíba e muito particularmente ao 

Professor António Carlos Pinheiro, que me convidou para com ele dividir 

responsabilidades na orientação desta tese. Para o Doutor Cristiano Ferronato, formulo a 

esperança de que este trabalho seja devidamente divulgado e que constitua o alicerce de 

uma gratificante carreira de investigador. 
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