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“É o tudo pronto que 
espalha gelo e tédio”

Marc Bloch



Sobre a importância didática de trabalhar 
com documentação histórica.
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Sobre a importância didática de trabalhar 
com documentação histórica.

Recursos/possibilidades atuais:

►Diversificação das fontes

►Novas bases técnicas informacionais

►Acervos digitalizados

►Estímulo ao espírito investigativo

►Estímulo à criatividade docente



Sobre a importância histórica da documentação 
Camarária. 



Sobre a importância didático-histórica da 
documentação Camarária. 

Documentos Históricos do Arquivo 

Municipal – Salvador (BA)

Cartas do Senado da Câmara (1693-1698)

►Instância da governança local

►Questões do cotidiano da Cidade

►Tema: Limpeza urbana e saúde pública

►Carta de 30 de Julho de 1694



Sobre a importância didático-histórica da 
documentação Camarária. 

Senado da Câmara expõe problemas de limpeza urbana e saúde 

pública, solicitando a criação da Provedoria de Saúde em Salvador.



Um documento da Câmara da Cidade da Parahyba

Fiz prezente à Exmª Junta da Fazenda

Pública Nacional a requisição que fez

o Illustrissimo Sennado em atenção a

representação do atual Almotacé para

concerto dos Chafarizes Publicos, e

estrada da Rua do Carro, ficão dadas

as providencias para execuçam da

sobredita requisição.

Parahyba, 27 de Abril de 1825



O que era o Almotacé

Funcionário da Câmara responsável por: 

* Fiscalização do abastecimento de víveres;

* Repartição da carne dos açougues entre os moradores;

* Fiscalização de pesos e medidas;

* Zelo pela limpeza da Vila ou Cidade;

* Fiscalização da execução das obras;

* outras... 

FONTE: SALGADO, Graça (Coord.). Fiscais e Meirinhos: A Administração no 
Brasil Colonial. 2 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira/Arquivo Nacional, 
1985. p. 134/135.  



Sobre a diversidade temática

Presidente da Província Alexandre

Francisco de Seixas Machado informa à

Câmara Municipal acerca do descarte

irregular de entulhos de lastro da parte de

navios ingleses no Porto do Varadouro.

Parahyba, 04 de Março de 1825



Sobre a permanência de algumas questões

FONTE: https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/02/21/justica-condena-dono-de-

shopping-em-joao-pessoa-por-dano-ambiental-no-rio-jaguaribe.ghtml. acesso em 21/02/2019

https://g1.globo.com/pb/paraiba/noticia/2019/02/21/justica-condena-dono-de-shopping-em-joao-pessoa-por-dano-ambiental-no-rio-jaguaribe.ghtml


Sobre a documentação encontrada na Câmara 
Municipal de João Pessoa. 
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Sobre o documentário.



Registro preliminar da documentação
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CAP 01 – DOCUMENTO 001



Um pouco de paleografia e diplomática



Um pouco de paleografia e diplomática



MINI OFICINA 01

O DOCUMENTO E O 
MONUMENTO

Laís Wanderley Felipe

Maria das Graças Lins Antes



Um monumento ao Imperador

Ata de Vereação da Câmara Municipal do
Rio de Janeiro, de 11 de Julho de 1825 e
Monumento ao Imperador D. Pedro I ,
erigido em 31 de Março de 1862.



UM MONUMENTO AO IMPERADOR: PARA ETERNIZAR A 
MEMÓRIA E O  PODERIO SOBRE AS PROVÍNCIAS E AS GENTES



Síntese do documento 

*Ata de Vereação do Senado da Câmara do Rio
de Janeiro, de 11 de julho de 1825,
promovendo uma “campanha financeira”,
para a ereção de um monumento no Rio de
Janeiro, em homenagem à sua majestade
Imperial D. Pedro I.

*Solicita-se que as Câmaras de todo país
enviem sua colaboração em dinheiro para a
dita finalidade.



Sobre o contexto do documento

*Segundo Mariano, após o fechamento da Assembleia
Constituinte (1823), havia o receio de que houvesse
uma recolonização, partindo da capital do Império.

*Na Parahyba houve uma divisão entre os favoráveis e os
contrários à política de D. Pedro I. As Câmaras de
Itabaiana, Pilar, São Miguel, Nova Rainha e Real do
Brejo de Areia planejavam posição de protesto.

*As Câmaras de Souza e Pombal, eram favoráveis a
centralização do poder no Rio de Janeiro.



Sobre o contexto do documento

*Filipe Nery Ferreira, apelidado “O malvado”, foi nomeado
Presidente da Parahyba. Foi repudiado por grande parte da
população, considerado representante dos portugueses.

*A Câmara da Vila Real do Brejo de Areia foi contrária e em 07
de maio de 1824 elegeu como Presidente temporário e
paralelo da Província o Sargento-mor Félix Antonio Ferreira
de Albuquerque.

*A esse governo paralelo da Província, sediado em Areia,
aderiram as Câmaras das Vilas de São João do Cariri, Nova
da Rainha, Pilar, Itabaiana, Guarabira e Mamanguape.



Sobre o contexto e o significado do documento

*Nesse contexto, eclodiu em Pernambuco e Províncias
vizinhas o movimento da Confederação do Equador,
reprimido pelas forças imperiais;

*A contestação armada ao poder centralizado do
Imperador em várias Províncias levava a um reforço da
repressão e do centralismo da Corte;

*Erigir um Monumento ao Imperador com colaboração
das Câmaras era cobrar lealdade dos súditos em todo o
Império e afirmar de maneira simbólica esse poder.



Décadas depois: a inauguração da estátua equestre 

Em 1831, diante de forte
oposição, o Imperador teve
de abdicar. O monumento foi
esquecido por longo tempo.
Só foi inaugurado em 31 de
Março de 1862, quase quatro
décadas após a primeira
iniciativa de sua ereção e três
décadas após o falecimento
de D. Pedro I. Estátua equestre de D. Pedro I, do 

escultor francês Louis Rochet. 
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MINI OFICINA 02

PARAHYBA NO SÉCULO XIX: 
ENTRE A PROVÍNCIA E O 

IMPÉRIO

Cássio Geovani da Silva

Rafaela Marques Torquato



De como uma entidade de intelectuais construiu 
as noções de Paraibanidade, História e identidade

“Quem vê um brasileiro vê um homem honrado, 

Quem vê um Paraibano vê um herói”

Archimedes Cavalcanti
Membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano



Um Deputado da Parahyba em missão na Corte

“Estando a partir para o Rio de Janeiro na missão de
Deputado por esta província [...] a Assemblea Geral

Legislativa do Império segundo o diploma que [...] me

foi enviado em data de 13 de Agosto de 1825; tenho a

honra de participar a VSª que levando-me Deos a

salvamento, alem das obrigações de me impoem a

Constituição e o zelo do bem da Patria [...]; terei a

maior satisfação em receber as Instruções e Memorias

que VSª e qualquer outro corpo Municipal da Provincia,

e mesmo qualquer dos meus concidadãos julgarem

conveniente derigir-me para as providencias legislativas

que mais forem precisas a mesma Provincia.”

Francisco Xavier Monteiro da Franca

10 de março de 1827.

Fonte: Arquivo da Câmara



Uma trajetória política 
Francisco Xavier Monteiro da Franca

* Parahyba (15/06/1773 – 16/06/1851);

* Integrante de uma das principais famílias da Parahyba;

* Advogado provisionado;

* Capitão-Mor;

* Deputado nas Cortes Portuguesas (1822);

* Deputado à 1ª Legislatura à Assembleia Geral do Império (1826 a 1829);

* Deputado Provincial da Paraíba, na 2ª Legislatura (1838 a 1839);

* Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba (1838);

* Presidente da Província da Parahyba (07/09/1840 - 03/05/1841).



Uma província esquecida? 
Parahyba: Rupturas e Governança (1817-1828)

Viva a Pátria

Patriotas paraibanos, o caminho da gloria, que o despotismo vos encobria já vos é
franqueado, as veredas que conduzem o herói ao brilhante abrem-se aos vossos
passos; o emprego das armas é dos mais distintos em que os verdadeiros patriotas
podem mostrar o seu valor, e amor a Pátria. Pelo decreto de 19 do corrente este
governo pediu aos honrados patriotas e seus filhos para o serviço a Pátria, o curto
espaço de cinco anos deve ser o de seus serviços, eia pois mocidade paraibana, correi,
voai às bandeiras da liberdade, do patriotismo, e do heroísmo.
Alista-vos e deixai vossos nomes nas páginas das histórias futuras como distintivo do
vosso esforço, vejam as nações do universo que os netos dos Vieiras, dos Negreiros,
dos Henriques Dias, e dos Camarões imitaram um dia os heróis da Grécia e Roma.
O novo sabe criar novos heróis.
Casa do Governo Provisório da Paraíba, 22 de marco de 1817.

Francisco José Silveira
Inácio Leopoldo de Albuquerque Maranhão
O Padre Antônio Pereira de Albuquerque e Melo
Francisco Xavier Monteiro da Franca



Da contestação à defesa da ordem

Trecho da devassa contra Francisco 

Xavier Monteiro da Franca em 1818

assumiria o cargo de vice-presidente,

o que ele não aceitou, alegando a não

legalidade da eleição, pois, segundo

ele, havia outros mais votados, mas

que “infelizmente” estavam no “partido

da oposição”. Além disso, não queria

se indispor com o seu primo, Joaquim

Manoel Carneiro da Cunha,

mostrando que os laços de família

falavam mais alto. Sugeriu o nome de

Francisco Xavier Monteiro da Franca,

que também não aceitou, usando o

mesmo argumento da não legalidade.

MARIANO, Serioja. Gente opulenta e

de boa linhagem. p. 275)

Réu em 1818

Homem da Ordem em 1824

Ficou decidido que o Coronel

Estevão José Carneiro da Cunha



A missão do Deputado: 
a Pátria, a Família e a Religião

Em huma deligencia tal em que faço

o sacrificio de todos os meus

comodos [...] pelo serviço da patria e

pelo respeito que devo a opinião

publica que me determina; basta

lembrar que a proteção e acolhimento

da minha familia fica por si mesmo

recomendada a probidade, vigilância

e zelo de todos os meus

constituintes.

Deus guarde a Vossas Senhorias por muitos anos. 

Cidade da Paraiba, 10 de março de 1827



Os sujeitos e as memórias em disputa

O IHGP e a construção da identidade 
regional. Os  heróis da pátria.



Os sujeitos e as memórias em disputa

Quem eram os sujeitos 
ocultos nessas disputas 
políticas?

Quem era o povo 
paraibano? Quem ficou 
escondido pelos herois?

Onde estavam os mais 
pobres e os escravizados 
nessa história? 

Uma outra historiografia, 
com outras questões. 
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MINI OFICINA 03

AS IDAS E VINDAS DO ENSINO DE 
PRIMEIRAS LETRAS NA 

PARAHYBA DA INDEPENDÊNCIA

Aldenize da Silva Ladislau

Leoneide  Maria de Freitas Pereira



Tendo-se recebido no Conselho adjunto

neste Governo em Sessão do anno passado,

recomendar a Vossas Senhorias, quanto

estiver da sua parte promover a educação

da mocidade, tanto nos dogmas da nossa

religião, Catholica, como no ensino, e

instrução, ainda de officios mecânicos,

devendo Vossas Senhorias até o fim do

mesmo ano dar uma informação dos

resultados dos seus trabalhos a este

respeito declarando o êxito que tiveram, e

os obstáculos que encontraram.

Gabriel Getulio Monteiro de Mendonça

Presidente da Província

As Primeiras Letras na Parahyba

Data: 01° de março de 1828.

Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de 

João Pessoa.



As Primeiras Letras na Parahyba

Data: 15 de abril de 1825.

Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de 

João Pessoa.

He necessario que vossa senhoria com a

possível brevidade remetão a secretaria

deste governo, com as observações que

julgarem convenientes, huma relação das

cadeiras que há nesta cidade, a seu termo,

de Primeiras Letras, de Gramatica Latina,

Retorica, Logica Geometrica, e Linguas

Estrangeiras[...] Declarando os ordenados

dos professores, os rendimentos dos

subsídios literários, ou de quaisquer

outros impostos a favor das dittas escolas.

Alexandre Francisco de Seixas Machado

Presidente da Província



Lei de 15 de outubro de 1827
• Art 1º Em todas as cidades, villas e logares mais populosos, haverão as escolas

de primeiras letras que forem necessarias. [...]

• Art 6º Os Professores ensinarão a ler, escrever as quatro operações de

arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e proporções, as noções mais

geraes de geometria pratica, a grammatica da lingua nacional, e os principios

de moral christã e da doutrina da religião catholica e apostolica romana,

proporcionandos á comprehensão dos meninos; preferindo para as leituras a

Constituição do Imperio e a Historia do Brazil. [...]

Fonte: Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

egislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html?fbclid=IwAR1d5Yidzx7Mlge-

bGZkwB600cRQ4J4n3yaYW5UbXIFTMH_6822ioi0bNPI.  Acesso em: 19 de fevereiro de 2019. 



Lei de 15 de outubro de 1827

• Art. 11. Haverão escolas de meninas nas cidades e villas mais populosas, em

que os Presidentes em Conselho, julgarem necessario este estabelecimento. [...]

• Art. 12. As Mestras, além do dedclarado no art. 6. o, com exclusão das noções

de geometria e limitando a instrucção ela arithmetica só as suas quatro

operações ensinarão tambem as prendas que servem á economia domestica ; e

serão nomeadas pelos Presidentes em Conselho, aquellas mulheres, que sendo

brazileiras e de reconhecida honestidade, se mostrarem com mais

conhecimentos nos exames feitos na fórma do at t. 7.º [...]

• Art. 13. As Mestras vencerão os mesmos ordenados e gratificações concedidas

aos Mestres. [...]

Fonte: Disponível em: https://www2.camara.leg.br/atividade-

egislativa/legislacao/doimperio/colecao2.html?fbclid=IwAR1d5Yidzx7Mlge-

bGZkwB600cRQ4J4n3yaYW5UbXIFTMH_6822ioi0bNPI.  Acesso em: 19 de fevereiro de 2019. 



As Primeiras Letras na Parahyba

• Disputa de projetos

Governo Imperial: Instaurar as aulas de 

primeiras letras 

X 

Membros da elite local: Promover a educação 

doméstica/particular. 



O balanço das questões

* A organização da instrução pública está intimamente
ligada às diferentes conjunturas políticas da Província
e do Império;

* Há distintos projetos em jogo acerca da maneira de
organizar a educação da mocidade;

* Algumas questões, apesar das épocas diferentes,
continuam sendo importantes pontos de debate nos
dias atuais;

* Importância de se estudar e debater os rumos da
educação com os alunos em sala de aula.
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MINI OFICINA 04

RELIGIÃO, POLÍTICA E 
FESTIVIDADES NA PARAHYBA 

DO SÉCULO XIX

Lucas Gomes Nóbrega

Reginaldo Ferreira da Silva Neto



O nascimento do Príncipe Imperial 
Com o feliz nascimento do Principe Imperial,
que a Augusta Imperatriz deu a luz no dia 2 de
Dezembro proximo passado [...] Se ponhão
publicas luminarias nas noites dos dias 20, 21, e
22 do corrente mez, as quaes deveráõ ser
acompanhadas de repiques de Sinos, fazendo
celebrar na tarde do dia 22 hum Te Deum na
Igreja Matriz em acção de graças.

Data:16 de janeiro de 1826.
Fonte: Arquivo da Câmara Municipal de João Pessoa.

.



Sobre o contexto e alguns pontos centrais do documento

• Tema central: nascimento do Príncipe Imperial Pedro de
Alcântara no dia 2 de dezembro de 1825;

• O documento é assinado pelo Presidente de Província da
Paraíba Alexandre Francisco de Seixas Machado que remete
ordens imperiais;

• Devem ser postas luminárias públicas nas noites dos dias 20,
21 e 22, acompanhadas de repiques de sinos e a celebração
de um “Te Deum” na Igreja Matriz da Cidade na tarde do dia
22 de dezembro.



História da Iluminação Pública na cidade

Iluminação pública com azeite de peixe.
José dos Reis Carvalho, 1851.
Fonte: Biblioteca Nacional Digital.

Uma outra História possível de contar
e pensar a partir deste documento é
sobre a História da Iluminação Pública
na cidade;

À noite, caminhar pelas ruas da cidade
implicava em levar consigo candeeiros,
velas ou lampiões acesos a base de
óleo ou azeite de peixe.

Nos séculos XVIII e XIX, festividades e
celebrações, como o nascimento de
Príncipes, exigiam repiques de sinos e
iluminações públicas .



Te Deum Laudamos (A ti louvamos Deus)
Uma pausa para ouvirmos o

mencionado “Te Deum laudamos”,

canto de ação de graças usado

principalmente na liturgia católica.

Te Deum laudamus: te Dominum

confitemur.

Te aeternum Patrem omnis terra 

veneratur.

Tibi omnes Angeli; tibi caeli et 

universae Potestates;

Tibi Cherubim et Seraphim

incessabili voce proclamant:

Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus 

Deus Sabaoth.

Pleni sunt caeli et terra maiestatis

gloriae tuae.

A Ti, Deus louvamos, A Ti Senhor, 

confessamos.

A Ti, Pai Eterno, toda terra venera.

A Ti, todos os anjos; A Ti os céus e 

todos as potestades;

A Ti querubins e serafins aclamam 

sem cessar:

Santo, Santo, Santo, Senhor Deus 

dos exércitos.

Cheios estão céu e terra da 

majestade da tua glória.



A construção da imagem de um imperador

Criança. FONTE: PALLIERI, 
Armand Julien, 1830. 

Aos 12 anos de idade.
FONTE: TAUNAY, Félix Émile. 1837.

Adulto. FONTE: Maximiano 
Mafra. 1851.

Idoso. FONTE: Mathew Brady, 
1876.

Bebê Imperial. 
FONTE: DEBRET, Jean-Baptiste, 
1826. 

Fala do Trono. 
FONTE: AMÉRICO, Pedro 1872.



A Festa da Padroeira das Neves
Ilustrissimos Senhores do Nobre Senado,

As pessoas reunidas este anno para celebrarem o
festejo de Nossa Senhora das Neves nossa Padroeira, no
dia 5 de agosto, participaõ a Vossas Senhorias do
sobredito festejo em cuja tarde deve haver Procissaõ, e
para o que contaó com a honra e assistencia de Vossas
Senhorias.

Todos nós dezejamos a Vossas Senhorias muitas
enchentes de felicidades, principalmente eu que em
nome de todos confessamos nosso dever de confiança e
respeito.
Em 28 de julho de 1828.

Ignacio Ferreira Soares.

FONTE: Arquivo da Câmara Municipal de João Pessoa.



Religião, política e festividades no 
Império e na Província

* Há uma estreita associação entre a vida política, a cultura e a 
religiosidade na sociedade colonial e imperial;

* As festividades são momentos importantes de manifestação das 
formas de sociabilidade e poder, mas também espaço por onde 
transpareciam as tensões sociais;

* Desde a Colônia, costumava-se comemorar os fastos da vida da 
família real e as datas religiosas importantes;

* O Império mantém essa associação entre as comemorações 
públicas e o poder constituído.



Conclusão divertida: 

A máquina para restaurar a vida das 

pessoas afogadas

Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa 

(Visconde de Itabaiana)  

* Diplomata envolvido nas negociações 

da Independência.

* Negociou o primeiro empréstimo 

externo do Império com o Banco 

Rothschild.

* Membro do IHGB, da Ordem de Cristo 

e sua lápide tumular foi feita como 

homenagem por ordem de D. Pedro II.


