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Algumas palavras iniciais: 
 

O presente trabalho em vias de desenvolvimento está vinculado ao Grupo de Pesquisa em 

História da Educação no Nordeste Oitocentista/UFPB e faz parte do projeto de Iniciação 

Científ ica/CNPQ 2010/2011 sob a orientação da Professora Dr. Cláudia Engler Cury. Como o 

próprio título do trabalho já nos informa a temporalidade a ser trabalhada é o da transição do 

regime monárquico para o republicano, e qual a importância relegada à educação nessa nova 

feição pretendida para a educação. Para nos ajudar nos caminhos introdutórios dessa pesquisa, 

se faz necessário umas revisões da historiografia acerca do período estudado, observando quais 

autores trataram da temática, e tirando dos mesmos as suas contribuições, para o 

aperfeiçoamento deste trabalho. No transcorrer deste artigo, observaremos, na perspectiva dos 
discursos oficiais, as transformações referidas anteriormente e qual o posicionamento da Paraíba 

do Norte com relação aos acontecimentos em nível nacional. Em um segundo momento, serão 

analisadas as mensagens enviadas pelos presidentes de província, e seu posicionamento com 

relação à instrução paraibana, e como a mesma estava sendo observada nos periódicos que 

estavam em plena circulação. 

 

Revisitando a historiografia: 
 

Nosso estudo, em algum momento pode até demonstrar um aspecto introdutório, o que não o 

torna de menor relevância, uma vez que o mesmo se encontra em estágio inicial , o que demanda 

muito mais aprofundamento, mas deixemos de lado as justif icativas e vamos ao que interessa. Na 

perspectiva de transição do Império para República, observado a partir da educação, temos 
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trabalhos bastante signif icativos, como a tese do Professor Antônio Carlos Ferreira Pinheiro, que 

discute os motivos que levaram a substituição das cadeiras isoladas pelos grupos escolares, nos 

colocando questões acerca do período que estamos estudando. O autor indica a situação da 

educação e os problemas que envolviam o envio de verbas por parte do governo central, que 

estavam constantemente utilizando a desculpa de que estavam enviando recursos para as 

pessoas que estavam sofrendo com as secas, e afirma que os discursos de reforma do ensino 

eram muito mais na teoria do que na prática.  Outro trabalho que também traz a sua parcela de 

contribuição para o período estudado é o artigo intitulado, “A legislação da Educação Pública no 

Estado da Paraíba. 1889-1970. Pr imeiros apontamentos” (ANANIAS, 2007). Nesse artigo, a 

autora discute, sobre a legislação educacional paraibana contrapondo-a a outros documentos 

como as mensagens dos presidentes de província, mostrando que estes reclamavam mudanças 

na legislação educacional. O artigo desenvolvido por Lima e Pinheiro (2006), sob o título de “O 

Ensino Publico na transição do Império para a República: ‘a educação popular’ e a ‘educação para 

todos’, tem sua contribuição no sentido de mostrar que a educação fazia parte de todo um projeto 

político de fortalecimento por parte do regime republicano. Os trabalhos citados juntamente com 

as suas discussões e questionamentos nos dão um panorama da situação em um per íodo 

conturbado da vida polít ica brasileira - de transição de forma de governo. Essas mudanças de 

caráter polít ico afetaram a educação brasileira e paraibana.     

Com a proclamação da República em 15 de Novembro de 1889 a historiografia tem indicado um 

investimento de caráter simbólico na construção do imaginário republicano. Como bem 

exemplif ica José Murilo de Carvalho (p.55; 1990):  
 
A luta em torno do mito de origem da República mostrou a dificuldade de construir 
um herói para o novo regime. Heróis são símbolos poderosos, encarnações de 
idéias e aspirações, pontos de referência fulcros de identificação coletiva. São por 
isso, instrumentos capazes para atingir a cabeça e o coração dos cidadãos a 
serviço da legitimação de regimes políticos. 
 

A mudança de regime no ideário popular não poderia ser feita de uma hora para outra, visto que 

havia a necessidade de toda uma construção de símbolos e heróis que legit imasse o novo regime. 

Partindo desse pressuposto a melhor forma para se trabalhar as mentalidades naquele per íodo 
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era a partir da instrução, conforme nos informa Lima (p.2 2006): 
No novo projeto político apontava a educação que contribuiria para o 
fortalecimento da república. Entretanto, esse fortalecimento somente poderia 
ocorrer, efetivamente, se estivesse assentada nos preceitos positivistas de “Ordem 
e Progresso”. Essa doutrina difundia entre outros aspectos que cada coisa tinha o 
seu lugar e deveria estar ordenada de forma a preparar o progresso, que só 
poderia ser alcançado com o conhecimento científico, o que inevitavelmente 
levaria ao progresso da nova nação republicana. 

 

Como o povo não havia participado da proclamação da república, então como aceitar esse novo 

regime que nem ao menos a grande maioria sabia do que se tratava. Partindo dessa afirmativa a 

instrução se tornava a mola propulsora que iria garantir a aceitação ao regime, pois toda a 

simbologia proposta pelo positivismo seria colocada em prática exatamente no local onde as 

pessoas (no caso as crianças), já iriam crescer com o sentimento de ser um cidadão, e não ser 

um súdito e tornar - se um cidadão, ou seja, o que se pretendia no âmbito da escola era a 

consolidação de todo um projeto.  

 
A educação através das mensagens dos presidentes de província. 
 

A partir da documentação analisada acerca da transição império-república observamos sempre a 

exaltação ao novo regime. No que concerne à educação, vamos ter a permanência de um decreto 

do período imperial, datado do ano 1886, e que ainda vigorava no ano de 1892, ano da 

mensagem analisada, quando o presidente à época Venâncio Neiva, reconhece que o mesmo é 

resultado de grande esforço, mas que não condiz, naquele momento com as necessidades 

existentes, ou seja, o novo tipo de regime político – trazendo apenas algumas modif icações, o que 

demonstra uma permanência em relação ao regime anterior, confirmando que a mudança 

pretendida não se faria de uma hora para outra. Podemos perceber que existe a intenção de 

melhorar a educação, na prática nem sempre ocorre da mesma forma, quando comparamos com 

os textos jornalísticos a situação se agrava ainda mais como nos informa Oliveira (p.27, 2010): 
 
Algo muito interessante nesta matéria é o relato que mesmo nesse estado de 
abandono são apenas os fi lhos de famílias ricas os atendidos pela instrução, 
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ficando os mais pobres alheios a tudo isso.  Nesse ponto, temos que os cidadãos 
ocupantes de cargos de destaque são originários de berços nobres. Se os mais 
abonados estão entregues a este tipo de instrução qual seria a sorte da grande 
parcela da população?  Segundo os documentos analisados estão entregues a um 
letramento na melhor  das  hipóteses  deficitário,  com  uma educação que não 
traz benefícios. 
 

Tal afirmação contribui para fortalecer o quadro de inoperância com relação à Paraíba, nos anos 

f inais do regime monárquico, e não vai ser diferente no início do regime republicano, uma vez que 

quando se demandava auxílios para a educação, na primeira oportunidade se cortavam tais 

verbas, como foi nos casos em que a seca assolou a Paraíba do Norte nos anos iniciais da 

república como bem exemplif ica Pinheiro (p.69; 2002): 
 
O quadro da educação escolar paraibana, nos primeiros anos do século XX, era 
realmente bastante precário, uma vez que, segundo dados oficiais, "somente 
7,53% (da) população em idade escolar freqüentaram as instituições officiaes de 
ensino primário” (Parahyba do Norte, Estado da 1909,p.27) em 1909. Para 
justificar tal situação o discurso official reiterava sempre a mesma tese, qual seja: 
a do "flagello das secas que freqüentemente assolavam nosso território e que 
estão fora do alcance da influência exclusiva" (Parahyba do Norte, Estado da, 
1909, p.27) dos poderes constituídos. 
 

Ao observarmos estas duas afirmações, veremos que em duas décadas de transformações em 

nível nacional, as justif icativas para os parcos recursos destinados à educação permaneciam os  

mesmos, pois os conteúdos das mensagens dão conta de que os recursos até existiam, com 

mostra uma Mensagem de 1892, que recursos estavam sendo despendidos no sentido de reparos 
no Liceu Paraibano, só que na primeira necessidade de outro setor da receita, esses recursos 

eram cortados. 

 

Considerações finais: 
 

Por se tratarem de resultados bastante parciais, mostrando mais um estudo de caráter 

introdutório, estamos convictos de que com o avanço das leituras das mensagens, bem como dos  

jornais, uma vez que existe um material bastante vasto, novas questões vão surgir para a 

pesquisa por meio do confronto de fontes indicando novos caminhos para a pesquisa. Nessa 
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direção, a leitura que f izemos de Oliveira (p.28; 2010), podemos dizer que:  
 
Os jornalistas do próprio Jornal da Paraíba dizem nas páginas do periódico que 
são fi liados a determinados grupos políticos, ressaltando que mesmo possuindo 
essa postura político-partidária seus comentários não devem ser confundidos com 
uma simples oposição, mas sim uma cobrança por melhorias na instrução pública. 
 

Ao observar tal afirmação f ica muito claro que o diálogo entre esses dois tipos de fontes deve ser 

feito, uma vez faz-se necessário analisar se esses jornalistas eram tão imparciais quanto 

afirmavam, ou se em seus escritos sobre a instrução havia o partidarismo, favorecendo ao seu 

grupo polít ico, bem como verif icar se as mensagens referentes à instrução eram divergentes ou 

não, do que se falava nos jornais sobre a instrução  

Desta forma, podemos dizer que não existia apenas um tipo de posicionamento das pessoas que 

escreviam nos periódicos que circulavam na Paraíba do Norte, mostrando diversas facções 

ligadas aos diversos grupos polít icos.    
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