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RESUMO 
Este trabalho apresenta recortes históricos do Liceu Paraense ao atual Colégio Estadual Paes de 
Carvalho no estado do Pará, oriundos de pesquisa destinada a composição da monografia do 
Curso de Especialização em Educação Matemática da Universidade do Estado do Pará.  
Destacamos a origem da criação do Berço Cultural da Amazônia e seu precursor, as 
nomenclaturas que esta instituição tomou ao longo de sua história, além de apresentar 
brevemente a importância do mesmo na instrução pública no Estado, considerando que, na época, 
foi à segunda escola estadual a ser erguida no Brasil e, neste sentido, ganha importância por 
impulsionar avanços nos diferentes segmentos profissionais que no Pará se desenvolvera com o 
aprofundamento da educação, além de proporcionar aos estudantes paraenses conhecimento 
intelectual que pouco a pouco foi se disseminando na medida em que o Liceu Paraense vinha 
ganhando um status épico no cenário educacional paraense com seus professores. Em termos 
gerais citamos alguns decretos que foram destaques para que este marco histórico pudesse se 
consolidar mediante as atitudes que o poder público do estado do Pará tomava aos anseios da 
educação nativa gerando em tempos posteriores bons resultados. 
         
 
 
Palavras-chave: Instrução Pública Paraense. Liceu Paraense. Colégio Paes de Carvalho. 
 
 
 
 
 
O LICEU PARAENSE 
 

A cidade de Belém do Pará foi fundada em 1616 por influência dos 

portugueses e, anos depois, nos conventos praticava-se o magistério com 

influências religiosas, tendo em vista que a colonização era tida como simples 

exploração do lugar e das pessoas que ali estavam, constata-se, mesmo assim, 

que a mesma teve aspectos positivos no que se diz respeito ao avanço da 

instrução dos cidadãos paraenses independentemente de desvios que a 

colonização tenha causado. 
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  Fotografia 01: Souza Franco 

 

O destaque inicial se dá ao presidente da província paraense, Bernardo de 

Souza Franco, parlamentar, financeiro e estadista, que no reinado de D. Pedro II, 

fez discutir e votar na Assembléia Legislativa da Província a Lei de N.º 97 de 28 

de Junho de 1841, e com a aprovação desta lei, Bernardo de Souza Franco criou 

o Liceu Paraense, cuja intenção era dar a sua terra natal o concurso de sua 

inteligência e os seus serviços, ele não podia deixar de rasgar a cortina existente 

entre ignorância e o saber, combatendo assim as ambições dos que dominavam e 

dos que queriam dominar além de vencer a maioria da população que desejava 

viver sem as luzes da instrução. O Liceu é considerado o segundo 

estabelecimento de ensino oficial do Brasil e mais, a primeira instituição da região 

Norte e Nordeste a ter reconhecimento, entretanto, o Liceu Paraense foi 

inaugurado aproximadamente um mês depois de sua criação, datando de 28 de 

Junho de 1841. 

 

Bernardo de Souza Franco, entre as diversas obras públicas que 

promoveu, dedicou atenção especial à educação paraense. Dessa maneira, além 

de construir o Liceu Paraense, reinstalou a Casa do 

Amparo das Educandas, que mais tarde daria origem 

ao Internato Gentil Bittencourt no estado do Pará e, 

além disso, forneceu na época crédito educativo para 

que os estudantes paraenses completassem seus 

cursos no exterior, principalmente nos Estados Unidos 

nos ramos da engenharia e na Europa para medicina e 

direito. 

 

Diante disso, percebeu-se o quanto Bernardo de Souza Franco foi 

importante como pensador e organizador de um novo cenário da instrução 

pública, mesmo sabendo que as guerras civis que ocorreram no Pará na época 

de criação do Liceu Paraense perpetuavam em nosso meio e, além disso, ainda 

vivíamos reflexos de uma desorganização político-social-educacional que se 

arrastava desde o período colonial, contudo esse fato não tirou o brilho que esse 
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Fotografia 02: Liceu Paraense 

cidadão, tempos depois se consolidando como Visconde, proporcionou ao cenário 

educacional paraense. 

 

As primeiras instalações do Liceu Paraense foram na antiga 

Independência, antigo prédio de nº 26, do Largo do Palácio, atual praça D. Pedro 

II, depois foi transferido para a Travessa do Passinho, hoje Campus Sales, depois 

à Rua Nova de Santana, atual Manoel Barata e, posteriormente, por volta de 

1862, passaria para o Convento do Carmo e finalmente após trinta anos de sua 

criação, isto é, em 1871 ficou instalado em edifício próprio, no Largo do Quartel, 

onde hoje é Praça Saldanha Marinho. Quando o Liceu Paraense foi criado, talvez 

não se pensasse no efeito que o mesmo daria à instrução pública, mesmo 

sabendo que algo deveria ser feito para que o Estado após a colonização 

pudesse caminhar com projetos internos a fim de elevar ou tentar elevar o grau de 

conhecimento e crescimento intelectual dos jovens paraenses. 

 

Era necessário perceber que a instrução na escola não somente era 

essencial, mas primordial para uma sociedade se desenvolver gradativamente 

nos setores que sustentavam a coletividade humana e sustentariam a mesma 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baseando-se nesse propósito, um dos primeiros passos para este 

progresso foi à organização de um sistema político pedagógico e a efetivação do 

ensino primário aos jovens paraenses, para que assim pudessem amadurecer em 

busca de se posicionarem futuramente nos diferentes ramos da atividade 

humana. E isso inicialmente foi feito por Bernardo de Souza Franco que se 

preocupava em oferecer melhores condições para os estudantes, além é claro de 
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tentar reconstruir a Província do Pará. E com o passar do tempo, de acordo com 

as necessidades locais, se fizeram necessários as criações de cursos para 

exatamente atender as exigências que se estabeleciam em momentos propícios 

do avanço progressivo da sociedade paraense. 

 

Falando um pouco das nomeações do Liceu Paraense ao longo de sua 

história, sabe-se que a mesma passou por diferentes denominações, sejam por 

questões políticas ou não, até chegar a ser chamada, inclusive atualmente, de 

Colégio Estadual Paes de Carvalho, a seguir um fluxograma mostrando essa linha 

de denominações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fluxograma 01: Cronologia das nomeações do Liceu Paraense 

LICEU PARAENSE 

COLÉGIO 
PARAENSE 

GINÁSIO PAES DE 
CARVALHO 

GINÁSIO 
PARAENSE 

COLÉGIO 
ESTADUAL PAES 
DE CARVALHO 

CEPC 

28 de junho de 1841 
O presidente Souza Franco 
tramitou na assembléia legislativa 
a lei N.º 97, criando este 
estabelecimento a fim de regular 
a instrução primária e secundária. 

03 de dezembro de 1855 
O Liceu recebe a denominação de 

Colégio Paraense 

09 de fevereiro de 1901 
O Governador Augusto 
Montenegro decretou este nome 
em homenagem ao médico 
paraense José Paes de Carvalho. 

Ano de 1930 
 

Em decorrência da Revolução 
Outubrina recebeu a 

denominação Ginásio Paraense. 

09 de abril de 1942 
Recebeu a atual denominação de 

Colégio Estadual Paes de 
Carvalho. 
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A importância do Liceu ao Estado do Pará diz respeito à regulamentação 

da instrução primaria e secundária na Província que a partir dessa instituição se 

pôde conquistar. Contudo, desde o ano de sua fundação até o ano de 1855 o 

Liceu atendia somente a estudantes menores, ou seja, de nível primário, a partir 

do referido ano pela resolução de N.º 278 de 03 de dezembro de 1855, a então 

presidência da Província converteu o Liceu Paraense em um estabelecimento de 

educação primária e secundária, já quando o mesmo era denominado Colégio 

Paraense atendendo a clientela de alunos pensionista, meio-pensionistas e 

externos. 

 

 

Após a Proclamação da República em 1889, os representantes do governo 

paraense encontraram o Colégio Paraense com a 

denominação primitiva de Liceu Paraense, que 

em 1901 foi denominado Ginásio Paes de 

Carvalho pelo decreto de N.º 959 de 09 de 

fevereiro desse ano no governo de Augusto 

Montenegro homenageando o Dr. José Paes de 

Carvalho, pois no governo deste (1895 – 1900), o 

Pará teve grande impulso na área da educação e 

muito dos Órgãos que se criaram ocorreu nesse 

período, Órgãos esses que nasceram à luz desta 

instituição, todos com a proposta de manter uma 

estrutura de evolução na educação da sociedade 

do Pará. E ainda para obedecer aos dispositivos da Lei Orgânica do ensino 

secundário, baixado pelo decreto N.º 4.244 de 09 de abril de 1942, recebeu o 

Liceu a denominação de Colégio Estadual Paes de Carvalho, que mantêm até 

aos dias atuais. 

 

 

 

 
Fotografia 03: José Paes de Carvalho 
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Uma medida significativa foi equiparação que o Liceu Paraense obteve em 

relação ao Ginásio Nacional, atual 

Colégio Pedro II no Rio de Janeiro, 

estabelecimento padrão do gênero. Vale 

ressaltar que o Liceu surgiu quatro anos 

após o referido ginásio ter sido criado em 

1837, fato cronologicamente muito 

significativo, pois indica que o governo 

provincial acompanhou de perto a 

iniciativa do governo central no aspecto educacional. Essa medida foi efetuada 

pelo decreto de N.º 1.121 de 01 de Novembro de 1892 do governo federal, onde o 

Liceu Paraense não só cresceu em termos de matrícula como se definiu e se 

projetou nos quadros do ensino público do país. Pode-se até mesmo dizer que 

após sua criação, e de sua mudança para o atual endereço Praça Saldanha 

Marinho, a equiparação foi o acontecimento mais importante na vida desta 

instituição, pois pôde gozar de inúmeras reformas que atendiam diretamente aos 

alunos do mesmo e o credenciamento desta instituição como ascensão da 

instrução dos paraenses. 

 

Pelo instituto, Liceu Paraense, passaram grandes nomes sejam na 

condição de alunos, professores e até mesmo na qualidade de diretores, entre os 

alunos podemos citar Lauro Sodré e Gaspar Viana (Mártir da Ciência), como 

professor cita-se Hilário Gurjão que lecionava Aritmética e Álgebra e na qualidade 

de diretor o Dr. José Veríssimo Dias de Matos, e muitos outros que se 

destacaram nos ramos profissionais, políticos, artísticos, empresariais, entre 

outros. 

 

Contudo, não apenas como sementeira de figuras ilustres que o Liceu 

Paraense avulta na história do ensino no Pará. Com sua criação, operou-se a 

unificação e sistematização do Curso de Humanidades, que até então era 

ministrado isoladamente nas chamadas “Aulas” ou “Escolas” de gramática latina, 

Fotografia 04: Ginásio Nacional, 
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de filosofia racional ou moral, de retórica, de língua francesa e de geometria, 

sendo que as duas últimas não chegaram a funcionar no Pará. 

 

Também entraram no currículo do Liceu novas matérias, a começar por 

Contabilidade e Escrituração Mercantil, que pela primeira vez passaram a ser 

lecionada no estado do Pará em um curso regular de ensino. Foi João Batista de 

Figueiredo Terreiro Aranha, a lente desta matéria no Liceu, que elaborou a 

primeira obra da matéria na Amazônia e uma das pioneiras do gênero no Brasil. 

Intitula-se a obra “Elementos do Comercio”, publicada pelo filho do autor no ano 

de 1872, no estado do Maranhão, talvez por encontrar lá maiores facilidades de 

impressão. O mesmo aconteceu com as matérias de Pedagogia e Agrimensura 

que no Liceu também foram lecionadas pela primeira vez no Pará, com caráter de 

matérias curriculares do ensino primário. Com o desdobramento das matérias 

acima citadas, e adjunção de outras, as mesmas passaram a constituir 

posteriormente cursos à parte, como o Curso Comercial, o Curso Normal e o de 

Agrimensura já citado, em nível médio e secundário, todas ligadas ao Liceu. 

 

Seguindo com a história do Liceu Paraense, abrigaram-se em suas 

dependências, originariamente ou não, cinco estabelecimentos de ensino, sendo 

dois de níveis superiores, uma Escola Normal, hoje Instituto de Educação do Pará 

- IEP, e o Liceu de Artes e Ofício Benjamim Constant. Outros estabelecimentos 

que também funcionaram nas dependências do Liceu foram o Instituto Cívico 

Jurídico Paes de Carvalho, a Faculdade de Odontologia, a Faculdade de 

Medicina, além de dois corpos legislativos, estes Assembléia Provincial e Senado 

Estadual, além de dois órgãos administrativos, este Conselho Superior de 

Instrução Pública e a Biblioteca Pública, uma Instituição Científica na época 

chamada de Museu Paraense, hoje Museu Paraense Emílio Goeldi, e por fim uma 

Instituição Cultural chamada Instituto histórico e Geográfico do Pará, esses de 

conhecimento de nossas pesquisas. Porém, alguns desses estabelecimentos 

tempos ficaram em suas dependências, em outrora tiveram autonomia em prédios 

separados, mas que não deixaram de se organizar em função do Liceu, o atual 

CEPC. 
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Fato curioso nas palavras de Moreira (1980), quando aponta que mesmo 

depois de alguns órgãos ou instituições se desligarem do Liceu Paraense, os 

mesmos continuaram submetidos a sua atração e desempenho tanto que 

voltaram a se vincular ao Liceu, como aconteceu com a Escola Normal que 

chegou em 1885 a se fundir com ele, por força evidentemente pela Lei Provincial 

de N.º 1.124 de 03 de dezembro do referido ano. Moreira (1980) até como folclore 

que assim julgamos cita: 
“E quem nos dirá que a extinta Academia de Belas-Artes e o antigo 
Conservatório de Música, que outrora funcionaram ao lado dele, no 
prédio hoje ocupado pela Academia Paraense de Letras, não se 
localizaram aí por efeito dessa atração.”  

(MOREIRA, 1980, p..)      

Frisando novamente os cursos que no Liceu se estabeleceram no caso 

específico o curso de Humanidades e o Comercial, ambos no conjunto de suas 

disciplinas, encontravam-se matérias envolvendo a matemática, e nesses cursos 

se tinha a Aritmética, Álgebra e Geometria como matérias padrão dentro das 

mesmas. O avanço que o Liceu sofreu tempos depois de sua criação e 

inauguração foi historicamente inesquecível, porém ressaltamos que os 

estudantes paraenses demoraram um pouco para se adaptarem aos novos 

tempos de estudo nas escolas, a matemática como sofrera adaptações já que se 

começou a ter um professorado eficiente e capaz, deu margem para que muitos 

alunos não conseguirem chegar ao final do curso, motivos diversos, seja pelas 

dificuldades, pelas desistências, ou mesmo pela adaptação. Em nossa visão, uma 

consequência natural na medida em que a cultura educacional na escola do povo 

paraense ainda não era satisfatória e com insistência ao longo das décadas os 

rendimentos foram melhorando e a procura pelos cursos foi sofrendo uma 

elevação a cada ano, isso favoreceu e muito ao apogeu do Liceu Paraense. 

 

 

O COLÉGIO ESTADUAL PAES DE CARVALHO 

 

Destacamos esse ponto em função de algumas considerações que 

julgamos ser de relevante abordagem, ou seja, esta nominação, Colégio Estadual 

Paes de Carvalho (CEPC), foi última denominação do Liceu Paraense e, além 
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disso, é a denominação teoricamente mais conhecida pelos paraenses, o que nos 

leva a caracterizá-la em um momento destacado, apesar de ser a continuidade do 

Liceu. Outro fator interessante que julgamos, diz respeito ao ano em que o Liceu 

Paraense foi definitivamente denominado CEPC, isto é, em 1942, o que nos 

permite traçar aspectos mais próximos da nossa atualidade. 

 

Neste ano, 2010, o Liceu Paraense, o atual Colégio Estadual Paes de 

Carvalho (CEPC), esta ilustre 

instituição formadora de 

cidadãos paraenses, irá 

completar em 28 de junho do 

referido ano, 169 anos de 

história na instrução pública, 

guardando consigo inúmeras 

idealizações e consideráveis 

transformações na cultura 

educacional paraense, 

encontrando dificuldades de transição em diferentes épocas que passou o Pará, 

formando grandes nomes no cenário estudantil paraense, proporcionando grande 

atração por outros estabelecimentos, seguindo as suas metas, que como falamos 

se serviram muitas das vezes de suas dependências. A sede do estabelecimento 

foi totalmente reconstruída em 1967 guardando as linhas arquitetônicas do prédio 

original, do qual dispomos hoje em Belém do Pará, a seguir uma fotografia do 

atual Colégio Estadual Paes de Carvalho, antigo Liceu Paraense. 

 

A partir de 1942, o CEPC não mudou mais de nome e continuou sua 

caminhada, trilhando novos cursos, trilhando novos horizontes para se adaptar a 

outros momentos históricos que o Pará viveria posteriormente.  

 

Uma mudança considerável ocorreu pelo decreto de N.º 5.300 de 25 de 

novembro de 1966, o CEPC após tantos anos de autonomia e formalização de 

seus próprios regulamentos passou a fazer parte da Fundação Educacional do 

Estado do Pará (FEP) com os cursos ginasial, clássico e cientifico. Mais adiante, 

 
Fotografia 05: Colégio Estadual Paes de Carvalho 
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a implantação da Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971, fez com que no CEPC 

começassem a funcionar os cursos de Construção Civil, Administração e Saúde. 

A partir de 1980, o mesmo inicia uma nova fase funcionando apenas com os 

cursos de Habilitação em Saúde e com isso se fizeram adaptações no colégio 

fazendo com que os alunos também passassem por tal adaptação. 

 

O CEPC passou a ser um campo de estágio, aberto aos alunos da Escola 

Superior Magalhães Barata e UFPA, além de oferecer cursos de aperfeiçoamento 

na área de chefia e liderança e primeiros socorros, além de manter ativa a 

participação nas campanhas de saúde pública. Durante esse período, os alunos 

se destacaram em concursos culturais em níveis nacionais e estaduais. Com 

essas pequenas reformulações algumas dificuldades foram sentidas, tais como: A 

falta de embasamento do aluno que ingressava no 2º grau, dificuldades de 

engajamento no campo profissional e grande evasão dos alunos da 3ª série para 

cursos preparatórios de vestibular. 

 

Com a Lei 7.044 que retirou a obrigatoriedade do ensino profissional nas 

escolas, a direção do CEPC devido à solicitação do corpo docente e discente, fez 

opção pelo ensino de Educação Geral, passando a funcionar assim com os 

cursos de Ciências Humanas e Ciências Biológicas, aumentando ainda mais os 

horizontes do colégio, apesar de cada mudança ou alteração ou ainda criação, se 

dava uma nova adaptação.  

 

Notavelmente no CEPC foram se formalizando novos cursos e as opções 

para os estudantes paraenses logicamente também foram sofrendo variações e 

adaptações ao longo da caminhada deste colégio. Entretanto não sabemos se o 

enérgico e eficaz regulamento continuou sendo força motriz da instituição, onde 

todos, todos os membros do CEPC tinham suas funções definidas e vistoriadas 

segundo nossas fontes. Apesar de todas as dificuldades que as escolas passam 

atualmente no cenário brasileiro como um todo, é sempre bom poder resgatar um 

marco histórico para potencializar novas idéias a fim de buscar novamente uma 

estrutura pedagógica forte aliada a “modernidade” que vivemos atualmente, por 



VII  E P A E M 
Encontro Paraense de Educação Matemática 

Cultura e Educação Matemática na Amazônia 

ISSN 2178 - 3632 
08 a 10 de setembro de 2010 

Belém – Pará – Brasil 

- 11 -

isso o Liceu Paraense, o atual Colégio Estadual Paes de Carvalho, faz um papel 

motivador para novas transformações. 

 

        Este recorte vem contribuir como registro de um dos maiores marcos 

históricos educacionais do estado do Pará, o Colégio Estadual Paes de Carvalho.  

Lamentavelmente a atual direção da instituição e as autoridades educacionais do 

Estado abandonaram o acervo do CEPC que hoje se encontra em total estado de 

degradação e do parte documental num estado irrecuperável.  Na monografia 

apresentada ao Colegiado do Curso de Especialização em Educação Matemática 

da Universidade do Estado do Para constam maiores detalhamentos e 

aprofundamentos sobre esse tema. 
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