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1. Primeiros indícios da investigação 

 

Partindo da premissa liberal que a educação escolar possui papel significativo em 

nossa sociedade, por ser considerada a solução para os diferentes problemas sociais, 

destacamos os antecedentes da criação de uma instituição escolar, especifica para formação de 

profissionais encarregados com a educação primária. Assim, a presente pesquisa suscitou um 

momento da história educacional sobre a formação de professoras em Campina Grande/PB, 

no período de 1957 - 1960. 

Atemo-nos a esse pensamento liberal, por ser algo evidenciado nesse recorte temporal 

desenvolvimentista, inclusive em outros estudos, a mencionar Agra do Ó (2006) ao destacar 

em seu estudo “Da cidade de pedra à cidade de papel: Projetos de educação, projetos de 

cidades Campina Grande (1959)” o pensamento da sociedade dirigente em fazer de Campina 

Grande/PB uma cidade promissora em crescimento a partir da educação. Como será 

apresentado nesse estudo, esse era um pensamento político nacional e local, impresso, 

inclusive, em uma das fontes de estudo, os jornais. 

O surgimento desse objeto de pesquisa se deu ainda na graduação, quando desenvolvia 

ensaios de pesquisa. Em um recorte de jornal resgatei o primeiro dado acerca da criação da 

ENECG. A matéria questionava a utilização da verba destinada à construção do prédio, a 

partir de então busquei outras fontes. Não tive nenhum resultado positivo, pois os estudos 

acerca da escola quando não eram poucos, traziam dados insuficientes sobre sua criação. 

A inquietude do tema ainda não investigado suscitou – em seu percurso – a 

constituição de um grupo de estudos em fomentação a fim de contribuir na composição desse 

fato histórico, dando início a uma pesquisa que abarcou o período posterior da criação dessa 

Escola Normal (1960). Trata-se de uma investigação mais ampla intitulada “Escola Normal 

Estadual Padre Emídio Viana Correia-Campina Grande-PB: criação e consolidação (1960-

1970)”, (Chamada MCTI/CNPq N º 14/2014) concluída em dezembro de 2017 na UFCG. 

Acerca da sua criação, bem como constituição e dos agentes sociais que determinaram tal 

 
1 Aluna do Doutorado em Educação da Universidade Federal da Paraíba (CE/PPGE/UFPB). Bolsista do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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feito, foi o objeto da pesquisa de mestrado “Em benefício da juventude feminina 

campinense”: A Escola Normal Estadual de Campina Grande-PB (1955-1960) publicada no 

ano de 2018 pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd/UFCG). “Propor-se a 

reconstruir historicamente as instituições escolares brasileiras implica admitir a existência 

dessas instituições que, pelo seu caráter durável, têm uma história que nós não apenas 

queremos, mas também necessitamos conhecer” (SAVIANI, 2013, p.28).  

 Dessa forma, por meio das fontes analisadas nesses estudos, apresentamos nesse artigo 

alguns dos resultados que consubstanciaram a reflexão acerca do descaso com a formação de 

professoras no município de Campina Grande-PB, bem como o descompasso com outras 

instituições congêneres. 

 

2. As fontes e os procedimentos metodológicos 

 

A apreciação das fontes é característica relevante para os estudos em História da 

Educação, no entanto, em conformidade com Molina (2016, p.33) “[...] devemos estar atentos, 

pois o trabalho de um historiador sério deve estar atrelado à constante lembrança de nossas 

responsabilidades, ou seja, um contínuo esforço de nos isentar de nossas paixões e 

preferências políticas”. 

O pesquisador deve estar atento a um trabalho cuidadoso ao tratar das fontes em um 

estudo com recorte histórico distante de seu tempo. É preciso um olhar criterioso para esses 

documentos elaborados no passado, uma vez que quem os elaborou carregava consigo 

intencionalidades postas para a sociedade em questão.  

 

Como captar, afinal, a totalidade histórica de determinado contexto ou instituições 

educativas? Isso só será possível se, no processo de investigação, cercamo-nos de 

uma diversidade de fontes e soubermos articular devidamente a bibliografia de 

apoio, o contexto de produção e os mecanismos de seleção de tais fontes, a partir de 

interrogações claras e consistentes (CASTANHA, 2013, p.85). 

 

Compreender os processos de criação de uma instituição compõe mais que uma 

narrativa da história do estabelecimento. A partir da delimitação do objeto é possível adequar 

às lentes favoráveis à compreensão do que se deseja alcançar e as fontes beneficiam a 

aproximação desse espaço já vivido. Sendo assim, “Por meio delas [fontes] é possível se 

chegar ao passado como ele ‘realmente’ ocorreu, ao passado vivido. Não há outra forma de 

‘reconstruir’ a história senão recorrendo às fontes” (ORSO, 2013, p.39).  
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Segundo Nosella e Buffa (2013, p.59) “A questão das fontes de investigação na área 

de História da Educação e, obviamente, na pesquisa com instituições escolares é das mais 

importantes.” Como já mencionado, para que esse cuidado seja evidenciado se faz necessário 

utilizar lentes metodológicas que permitam a leitura do documento. Para os autores, 

“Conforme o referencial teórico adotado, o pesquisador privilegia fontes diferentes e também 

as interpreta valendo-se de diferentes enfoques e interesses práticos” (ibidem p.59). O 

documento não existe por si só, não é neutro e sozinho não é capaz de difundir sua mensagem, 

cabe ao pesquisador usar do recurso teórico metodológico com objetivo de desvendar as 

leituras pertinentes ao estudo. 

Levantamos o posicionamento que as instituições escolares fomentam para a 

sociedade um local de produção e reconhecimento do valor social. Desde a instauração da 

república, onde os pensamentos liberais viam na escola a possibilidade de equidade para uma 

sociedade tão desigual quanto à brasileira, a instituição escolar recebe como respaldo esse 

local de regeneração e ascensão. Cabe também considerar que esses pensamentos geravam um 

anseio em diferentes categorias do espaço social, uma vez que “o trabalho nas suas relações 

entre o homem e a natureza representam uma organização social e econômica, quais sejam o 

período histórico” (OLIVEIRA et.al. 2013, p.3). 

Para a análise desse estudo, utilizamos os documentos pertencentes ao acervo da 

Escola Normal, compreendendo os dados históricos da escola (Fichas de matrículas das alunas 

pioneiras e Histórico Escolar), bem como o acervo da Biblioteca de obras raras Átila 

Almeida, pertencente à Universidade Estadual da Paraíba2. Essa instituição possui um acervo 

favorável de periódicos da cidade no período estudado, a exemplo do diário da Borborema3 

“Desde que começou a circular, o jornal foi testemunha dos principais fatos que hoje 

compõem a história de Campina Grande e acompanhou os principais desdobramentos da 

política e daqueles que ajudaram a cidade a se desenvolver” (FERNANDES, 2011, p.1). 

Ainda cabe mencionar o Arquivo Histórico Bispo Duarte, pertencente à Fundação 

Espaço Cultural da Paraíba (FUNESC), que dispõe de jornais, fotos e documentos oficiais de 

todo o Estado. Dentre eles, nos atemos para esse estudo à consulta do jornal A União, Diário 

Oficial, e alguns documentos que estão organizados em pastas do Governo de Pedro Moreno 

Gondim. Nestas constam decretos, cartas, prestações de contas, dentre outras informações. 

 
2 O acervo da biblioteca constituía o acervo pessoal do Professor Átila Almeida. Desde o ano de 2004, a 

Universidade Estadual da Paraíba é a responsável pelo acervo e gerencia o acesso ao meio acadêmico. 
3 Fonte de dados para essa pesquisa. É um importante meio de informações da cidade de Campina Grande, 

possuía grande relevância social e destacava-se por publicar inúmeras notícias acerca do desenvolvimento 

campinense (FERNANDES, 2011). 
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Por fim, consultamos também o Arquivo Deputado José Braz Do Rêgo - Memorial 

Parlamentar da Assembleia Legislativa da Paraíba, do qual possuem pastas dos governos 

paraibanos e pudemos ter acesso às mensagens de tramitação, atas e decretos que registraram 

a criação da escola. 

Quanto à organização dos dados encontrados, estes foram fotografados e registrados 

em meio digital, organizados em fichas, de modo que, em um momento posterior, fossem 

realizadas as análises.  

No que diz respeito à Instituição em estudo, esta nos surpreendeu por possuir um 

arquivo próprio, com um funcionário disponível para consulta no arquivo,4bem como 

responsável pela organização do material. O arquivo possui um local onde têm grandes 

quantidades de fichas de alunos, registros de atas, fotografias e outras informações. Ademais, 

cabe destacar que a pesquisa foi aceita pelos funcionários da escola como algo positivo, 

devido à importância da instituição para Campina Grande, a qual aparenta ter uma 

visibilidade social ainda não revelada.  

 

3. A formação de professoras em Campina Grande (1955-1960) 

 

O Governador do Estado prometeu que funcionaria, a partir deste ano o Curso 

Normal Estadual. Começaria por funcionar anexo ao Colégio Estadual. Um curso 

preparatório foi instalado. Mas o Curso Normal não vem. Por que? Agora estão 

dizendo que os deputados adversários do Governador estão dispostos a não aprovar 

a mensagem que cria o Curso Normal de Campina Grande, para não dar 

oportunidade de melhorar a média de simpatia dos campinenses para o sr. Pedro 

Gondim. Que tem com isso os estudantes? Será que para certo os deputados política 

é interesse deles e de seus grupos partidários e não abre posição de favorecer um 

bem comum? (GAZETA CAMPINENSE, 19/03/1960, p.3). 

 

A partir do trecho destacado de um periódico campinense: Gazeta Campinense, que 

circulava nas décadas de 1950-1960 e afeiçoava notícias acerca do cenário educacional da 

cidade. Nesta seção específica Pelo Mundo Estudantil – De quem é a culpa, do jornal, são 

dedicadas ao debate sobre os problemas educacionais dos estudantes que podiam comentar 

suas atividades, sendo salientados que se tratava de um espaço de socialização onde seriam 

destacados apenas atitudes que representassem o bem comum. 

A educação foi dessas atividades solicitadas para o crescimento de Campina Grande, 

uma vez que nos anos 1960 já contava com um 

 

 
4Apesar do arquivo ser organizado e mantido por uma funcionária que acumula algumas funções na instituição, 

consideramos enquanto positivo o suporte dado ao arquivo, bem como a atuação e colaboração dos funcionários 

envolvidos para realização do estudo. 
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[...] comércio algodoeiro [que] já dava sinais de estagnação no município de 

Campina Grande, e o comércio varejista passava por modificações, com a invasão 

de mercadorias do Centro-sul do país. Essa situação ressaltava a necessidade de 

ampliar o processo de industrialização na cidade e atrair um maior número de 

empresas para dar conta da mão de obra crescente de imigrantes que haviam 

chegado à cidade da zona rural e aos municípios vizinhos e do sertão paraibano, que 

estavam à margem do processo de urbanização da cidade (COSTA, 2013, p.50). 

 

 Esse perfil de cidade em constante desenvolvimento foi um dos motivadores 

emergenciais para a crise econômica pós-algodoeira em Campina Grande, o crescimento 

passou a ser visto como estagnado frente às mudanças econômicas, uma das soluções foi a 

abertura facilitada da cidade para as indústrias (FERNANDES, 2011). 

 

Obras de eletrificação, de melhorias no abastecimento de água, reorganização da 

máquina administrativa, isenções de impostos: tudo que era possível era tentado a 

fim de que as atividades econômicas que parecessem dinâmicas se instalassem no 

município, aproveitando e fortalecendo a sua modernização (AGRA DO Ó, 2006, 

p.34/35). 

 

 Nessa conjuntura, o modelo nacional também desencadeava a necessidade de pautar a 

sociedade brasileira para o desenvolvimento, de modo que no cenário nacional, a educação 

também assumia o papel protagonista na ação de auxiliar o crescimento da nação. A partir 

desse contexto, compreendemos a difusão dos Cursos Normais como panorama de “Um dos 

traços dominantes da política educacional do atual Governo tem sido a expansão do ensino 

normal, com o objetivo de evitar, dentro de poucos anos, que o Estado continue a lançar mão 

de professores leigos no Ensino Primário” (UNIÃO, 1959, p.3). 

O jornal A União ainda traz em sua matéria a ação da Secretaria de Educação e 

Cultura nesse contexto frente às instituições particulares para formação de professores, de 

modo que se destaca pelo órgão “[...] os melhores esforços no sentido de que os colégios 

particulares se fundem cursos pedagógicos, ou seja, estes restaurados onde quer que tenham 

sido ministrados” (UNIÃO, 1959, p.3). Nesse sentido, eram empreendidas reformas e 

reestruturações nas instituições consideradas como tradicionais, visto o anseio de favorecer 

uma educação própria com as necessidades vigentes. Cabe mencionar que essa reestruturação 

tem início na Escola Normal, visto a necessidade de formar os profissionais preparados para 

engajar a mudança nas escolas primárias. 

 Ao tratar especificamente das medidas formativas para a cidade de Campina Grande, o 

jornal União (p.3) destaca a criação da Escola Normal Estadual, enfatizando que 

 

No próximo ano, funcionará a Escola Normal Estadual de Campina Grande, cujo 

ante-projeto aguarda discussão na Assembleia Legislativa do Estado. Já se 
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instalaram e entrarão em funcionamento no próximo ano, atendendo os apelos da 

Secretaria, os Cursos Pedagógicos do Colégio Nossa Senhora de Lourdes e do 

Colégio Nossa Senhora das Neves, ambos desta cidade. 

 

Em conformidade com Agra do Ó (2006), esse era um plano educacional para cidade 

destacado também no diário da Borborema. Com efeito, o autor salienta que o anseio de 

crescimento era algo constante e para seu cumprimento como metas políticas, deveriam os 

dirigentes “[...] apenas saber aproveitá-lo, direcioná-lo, providenciando para que determinadas 

carências fossem supridas e tudo pudesse seguir o seu curso natural” (AGRA DO Ó, 2006, p. 

36 - grifos do autor).  

Até a década de 1960, o município não possuía uma instituição pública para formação 

de professores em nível secundário. Relacionando um descompasso em relação à 

historicidade de criação das Escolas Normais, bem como em relação ao contexto local, por ser 

Campina Grande/PB, uma cidade desenvolvida e moderna, como lhe falta preparo específico 

para formação de professores a cargo do Estado? Conforme Soares (2016), na década de 

1950, a cidade contava com uma instituição de 1° Ciclo, o Curso Normal Regional Nossa 

Senhora do Rosário e as Escolas Normais de 2° Ciclo Escola Normal Imaculada Conceição; 

Escola Normal Alfredo Dantas, todas em caráter privado, sendo duas pertencentes à ordem 

religiosas. Nos registros da Escola Normal Alfredo Dantas, Soares (2016), comenta não ter 

fontes que registre a necessidade de criação da cadeira do curso normal, conforme a autora 

consta apenas no Regimento Interno da escola no Art.2 a presença exclusiva nessa turma a 

presença feminina para formação de professoras. 

 Conforme Andrade e Cury (2013), o funcionamento da Escola Normal nessa 

instituição advinha de uma contribuição as Escolas Anexas, dentre elas a Escola Normal de 

João Pessoa. A escola era: 

 

[...] o Instituto Pedagógico, fundado em 17 de fevereiro de 1919, na Rua Barão do 

Abiaí, Campina Grande - PB, primeiramente com ensino primário e secundário para 

ambos os sexos, composto de duas cadeiras regidas pelos fundadores do Instituto, a 

cadeira masculina pelo tenente Alfredo Dantas Correia de Góes e a cadeira feminina 

pela professora normalista Ester de Azevedo. Em 1924, o Instituto muda-se para um 

novo prédio, na mesma rua Barão do Abiaí, sendo adaptado para melhores 

condições higiênicas e pedagógicas, com mobiliário escolar e pedagógico. Ampliou-

se os cursos, e funda cursos profissionais também, Normal e técnico-comercial, 

sendo apenas em 1929, pelo Decreto n.1615, de 09 de Dezembro de 1929, do 

Governo do Estado, integrou o Instituto pedagógico nas prerrogativas da Escola 

Normal Oficial do Estado (LIMA, 2013, p.5). 

 

 

 Conforme Lima (2013, p.5) “[...] em 1929, pelo Decreto n.1615, de 09 de Dezembro 

de 1929, do Governo do Estado, integrou o Instituto pedagógico nas prerrogativas da Escola 
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Normal Oficial do Estado”, sendo assim por muito tempo uma das principais instituições para 

educação feminina no município. Entre as décadas de 1920 e 1930, o Instituto Pedagógico era 

a referência de ensino modernizante, com regras de higiene e padronização do comportamento 

dos alunos (ANDRADE e CURY, 2013). Esse cenário corrobora para participação feminina 

na escola, visto à necessidade de impor à cidade as possibilidades de modernização por meio 

da educação e dos valores femininos. 

 O período auge desta educação concerne com o momento de crescimento econômico 

na cidade de Campina Grande. Na década de 1930, a cidade importava algodão, o que lhe 

rendeu títulos honrosos além da arrecadação de impostos maior que da própria capital, João 

Pessoa. Esse desenvolvimento econômico permitiu a Campina Grande um status 

modernizante frente às outras cidades interioranas. Diante desse auge, a urbanização da 

cidade acelera em passos largos e algumas debilidades passam a surgir no município5. 

 Desse modo, na década de 1950, ainda se observa atitudes clientelistas e patriarcais 

para com a educação. Em um trecho do Semanário Oficial da Prefeitura Municipal, do ano 

1955, ao tratar do ensino primário municipal, se condiz às atividades realizadas anteriormente 

como prejudiciais à educação e que estas seriam resolvidas mediante a contratação efetiva de 

professoras “diplomadas ou não” que “revelarem qualidades e aptidões para o magistério”. 

Conforme apresentado no Semanário Campinense, a cidade possuía um corpo docente, 

que necessitava de aperfeiçoamento através de cursos, o que seria solucionado pela proposta 

de reestruturação do ensino. No entanto, apenas essa medida não foi necessária, essa urgência 

educacional no município se revela, conforme Agra do Ó (2006), mediante a campanha 

eleitoral de 1959, uma história “[...] um tanto difícil de entender, como se à frente de cada um 

se pusesse um quebra-cabeça em que as peças não se encaixavam muito adequadamente” 

(p.87). Nessa campanha, um Plano de Governo por escrito altera todas as motivações 

eleitoreiras e abre discussão para muitas questões, entre elas o projeto desenvolvimentista 

acentuado no programa e a educação “[...] ali percebida como uma das experiências que 

deviam ser repensadas a fim de que se tornassem caminhos necessários para o 

desenvolvimento de Campina Grande” (AGRA DO Ó, 2006, p. 16). 

Em março de 1957, o Semanário exibe a notícia “Reestruturação do Ensino Primário 

Municipal” (CAMPINA GRANDE, 1957, p.1). No discorrer da matéria apresenta-se o curso 

de Psicologia Educacional e Orientação Pedagógica a ser realizada pelas professoras. Fica 

 
5 A cidade não possuía um crescimento continuo, à medida que cresce o seu valor econômico as estruturas 

sociais não acompanhavam o mesmo ritmo, moradias eram insuficientes, saúde passa a ser precária, há o 

problema acerca da falta de água e a educação era concebida ainda enquanto uma concessão, de modo que as 

poucas instituições existentes eram de caráter privado. 
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evidente a necessidade de uma nova posição a ser adotada pelas professoras municipais. O 

governo municipal empenha forças em cursos de formação para as professoras dos grupos 

escolares como medidas de solucionar o mencionado fracasso da educação primária 

campinense (DIÁRIO DA BORBOREMA, 1958).  

A notícia intitulada “Pela melhoria do ensino” destaca a participação do professorado 

primário na semana de estudos pedagógicos “[...] Nada mais oportuno do que esta iniciativa, 

que vem justamente num momento em que todos sentimos a flagrante ineficiência do ensino 

que se ministra as nossas crianças” (DIÁRIO DA BORBOREMA, 1958, p.2).  

Após essas notícias que demonstravam o descontentamento do ensino primário e a 

cobrança para com o Estado em favor da melhoria da educação, é que no dia 18 de janeiro de 

1958, o jornal anuncia, pela primeira vez, o Instituto de Educação: 

 
Instituto de Educação para Campina Grande 

Também dois novos Grupos Escolares – Promete a administração do Governador 

Pedro Gondim voltar as suas vistas para o interior do Estado. 

A reportagem deste jornal acaba de ser informada que um dos primeiros frutos da 

escola do Deputado Antônio Cabral para a Secretaria de Cultura e do escritor Lopes 

de Andrade para o deputado de Educação do estado será a breve construção em 

nossa cidade de um moderno edifício que servirá de sede ao futuro Instituto de 

Educação de Campina Grande, bem assim de mais dois Grupos Escolares, em 

cooperação com Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais. 

Entendimentos 

O Deputado Severino Cabral, presidente do Diretório Municipal do PSD de 

Campina Grande, em entendimento com o Governador Pedro Moreno Gondim, 

manifestou o desejo de ver esta cidade equiparada à Capital do Estado em 

edifícios escolares, salientando o esquecimento a que as sucessivas 

administrações estaduais têm relegado Campina Grande. 

O Chefe do executivo escolheu favoravelmente a reivindicação do deputado 

campinense, autorizando o estudo e o encaminhamento das providências necessárias 

para a concretização daquele empreendimento no prolongamento da Avenida 

Marechal Floriano. 

O edifício do futuro Instituto de Educação será localizado no prolongamento da 

Avenida Marechal Floriano Peixoto em seguida á catedral em direção ao bairro do 

Santo Antônio. 

Os novos grupos Escolares ainda não tem localização escolhida. No presente ano 

letivo funcionará o Grupo escolar Solon de Lucena, construído em 1937 e ainda 

fechado, por falta de autorização para abertura de matrículas (DIÁRIO DA 

BORBOREMA, 1958, n° 87, p.8) [grifos nossos]. 

 

Esse recorte de notícia que evidencia a criação do Instituto de Educação expõe 

algumas análises. De início, destacaremos o papel do governo frente o possível atendimento 

de exigências e cumprimento em zelar mais pelo interior do estado. Em seguida, tem a 

atuação do deputado enquanto filho da cidade oportunizando o crescimento e possível 

equiparação de prédios escolares com a capital, posicionamentos interessantes aparecem 

fortemente nesse trecho, a figura do homem público oportunizando a salvação da cidade 

esquecida por outras administrações, bem como a cidade em crescimento e em comparação 
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com o status de crescimento da capital e ainda o apoio concedido pelo INEP. Pontuamos a 

localização da possível construção do prédio, a Avenida Floriano Peixoto, uma das maiores 

avenidas da cidade que corta o centro comercial, passagem de muitos cidadãos, um lugar 

estratégico para visibilidade da construção de um prédio de tamanho alcance social. 

 A formação para professoras estava destinada as moças campinenses, bem como a 

possibilidade de melhoria do ensino visto à dedicação atribuída a essa profissão. Ressaltamos, 

enquanto pertinente, a ênfase atribuída para a escola que beneficiaria a juventude feminina 

campinense, tratando do benefício o jornal aponta o auxílio que as novas professoras 

manteriam em relação ao ensino primário, concebido nesta matéria enquanto decadente. 

Observamos a referência atribuída aos professores que atuariam na escola, pois para esses 

também é atribuída uma responsabilidade de edificar a formação das alunas, futuras 

professoras do ensino primário. O ensino secundário é apresentado nas páginas do jornal 

como eficiente. Desse modo a criação de mais uma instituição nesse nível de ensino requer os 

mesmos padrões de exigências, sendo assim necessário um corpo escolar bem equipado.  

 

Considerações Finais 

 

Ratifica-se que o jornal evidencia problemas originados enquanto grandes na 

organização e instrução do ensino primário. São destacados problemas como a inadequação 

do ensino a má organização na formação “organização dos estudos normais”   a precariedade 

do salário e as nomeações das professoras, demonstrando falhas desde a incompatibilidade na 

formação, até o provimento das regentes de ensino. Ademais, conforme Agra do Ó (2006, 

p.14) “Percebe-se que a educação, naqueles anos, estava sendo constituída como um espaço 

privilegiado para a consecução de desejos”. Apesar de possuir o ensino normal e o início das 

medidas em reorganizar o ensino, o jornal é bastante enfático nos problemas e delimita 

claramente o problema no ensino primário enquanto oriundo do ensino normal. Indagamos-

nos, teria sido a pouca eficiência no ensino primário a necessidade de se criar uma Escola 

Normal Pública tardiamente? A nosso ver, a educação em Campina Grande não possuía em 

seu sentido primeiro a possibilidade de gerar cidadãos conscientes, letrados e passíveis de 

posicionamento, como mencionado no jornal o ensino não era suficiente, as professoras eram 

mal remuneradas e à escola provavelmente era restrita a uma minoria da sociedade que 

detinha sua função e consecução diante das atividades sociais. 

Nessa perspectiva, acentuamos a educação em Campina Grande como uma concessão, 

sendo privilégios de poucos. A formação docente para o primário apontava inúmeras críticas, 
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em matérias do diário da Borborema, encontramos, no período estudado, notícias que 

referenciavam ser necessário solucionar a decadência do ensino primário. Outras matérias 

evidenciam a preocupação com ensino e motivam por meio de enquetes as soluções desejadas 

pela sociedade. 

Compreender como se determinou a criação de uma instituição escolar, a nosso ver, 

entrelaça as relações sociais e políticas que permeiam essa escola. Nesse sentido, procuramos 

investigar como se deu início a essa formação de professoras em Campina Grande com vistas 

a apreender a necessidade da criação da Escola Normal Estadual de Campina Grande, 

podendo esclarecer que em caráter público, uma vez que a cidade já contava com instituições 

particulares. Para o nosso estudo, as tramas políticas engendram um roteiro instigante e a 

imprensa revela enunciados até a concretização dessa promessa educacional. 
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