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TEMAS, PROBLEMAS E SOLUÇÕES NA AÇÃO REFORMADORA DA EDUCAÇÃO 

DOS GOVERNOS DA PRIMEIRA REPÚBLICA PIAUIENSE: elementos para a reconstituição 

histórica da educação pública primária piauiense. 

Antônio de Pádua Carvalho Lopes - UFPI 

 

A análise do processo de constituição da rede escolar piauiense não pode prescindir 

do estudo da ação reformista dos Governos. Todo discurso reformista possuía, inclusa em sua 

proposta de educação, uma visão sobre o Piauí e o piauiense. Desse modo, propor reformas 

educacionais era, principalmente, explicitar uma visão de Piauí e saber como transformá-lo. 

 

Quatro temas estiveram presentes de maneira dominante nos discursos reformistas na 

transição império/primeira república: o docente real e o ideal; a municipalização do ensino; a 

obrigatoriedade escolar e os prédios escolares. Desses temas, trataremos no presente trabalho da 

municipalização do ensino. 

 

1. O município e a educação: financiamento e controle da educação escolar. 
 

Estudar as relações Governos estaduais e municipais no processo de constituição da 

escola pública primária piauiense é compreender um dos pontos centrais do reformismo em matéria 

educacional. No período aqui estudado os governos municipais, acusados de relapsos no que diz 

respeito à educação de sua população, deveriam ser obrigados a dividir financeiramente com o 

Estado os custos com educação. 

 

Ao município já era atribuído, embora nunca respeitado, o fornecimento de material e 

expediente das escolas, enquanto aos professores do interior do Estado competia o pagamento do 

aluguel da casa-escola. O Estado responsabilizava-se pelos salários dos  docentes1. Como nem os 

municípios nem o Estado forneciam material para as escolas estas funcionavam sempre de modo 

precário. 

 

Os municípios, pelo próprio modo de funcionamento da política coronelística, tinham 

garantido na legislação, espaço que, embora pensado como estratégia para o envolvimento dos 

mandantes locais na efetivação da escola no município, terminava por reforçar o controle do poder 

municipal sobre a escola. 
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 O Regulamento de 1890 denominava esta instância municipal da organização escolar 

de conselho de superintendência escolar. Este conselho era composto do presidente da intendência 

municipal e mais dois cidadãos de reconhecida idoneidade, nomeados por ele. 

 

As atribuições desse conselho podem ser dividas em dois grupos:  

a. estimuladora da freqüência da população à escola.  Nessa função competia ao conselho de 

superintendência escolar: 

. influir com o prestigio de sua posição para que freqüentem as escolas todos os meninos que 

existirem no lugar, nas condições de receberem instrução; 

. indicar ao diretor geral da instrução as providencias que lhe parecerem necessárias á generalização 

do ensino na respectiva localidade; 

. agenciar donativos para o fornecimento de roupa aos meninos, que por seu estado de pobreza, não 

puderem freqüentar as aulas. 

 

 b.Controladora do trabalho docente. Como controlador do trabalho docente deveria este conselho: 

. visitar as escolas e advertir os professores do que lhe parecer mais conveniente para a regularidade 

do ensino; 

. Fiscalizar o modo porque os inspetores de ensino desempenham suas obrigações, representando ao 

diretor contra eles, quando por consideração pessoal aos professores deixarem de compelilo-los ao 

cumprimento de seus deveres, impondo as penas de que trata o artigo 39. 

 

Para o Estado, contudo, a ação do município no custeio da educação primária 

continuava inexistente, dado o papel que o mesmo deveria ter. Por isso na lei orçamentária para o 

ano de 1893 o ensino primário foi municipalizado, passando o Estado a repassar para os municípios 

um valor fixo a título de subsídio. Este valor variava conforme o status da localidade: 4:000$000 

reis para a capital; 1 :500$000 reis para as cidades e 1:000$000 reis para as vilas 2. 

 

Esta idéia foi gradativamente sendo constituida nos discurso do governo estadual, 

para quem os municípios deviam responsabilizar-se por policiamento local e instrução primária: 

"Fique o ensino primario a cargo dos municipios, que são os mais competentes para saber de que 

cadeiras necessitam, e escolher os professores que melhor lhes convem, e reserve-se para o Estado a 

tarefa de dirigir e subvencionar o ensino secundario conforme seus recursos lhe permittirem"3. 

 

Isso era pensado como uma prática educativa para as municipalidades que precisavam 

aprender quais suas responsabilidades na nova ordem política e, principalmente, suas 
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responsabilidades financeiras: “é preciso que os municipios, sujeitos à tutella do governo do Estado, 

que só lhes tem dado, com raras excepções, pessimos professores por espirito de patronato,[...], 

entrem na plena posse de sua emancipação, porque só assim podem ter a responsabilidade de seus 

destinos, e compenetrar-se dos deveres que lhes impõe o regime político actual.4” 

 

Solução que tem no fundo o interesse por, não perdendo o controle político da rede 

escolar, responsabilizar o município pela manutenção do ensino primário. Os municípios, 

resistentes à idéia de ter ônus sem poder ilimitado sobre a escola, questionavam, em 1893, se 

podiam ou não demitir os professores de suas localidades, perdendo assim o Estado um dos 

instrumentos de negociação política com o poder municipal.  Em resposta o governador afirmava: 

 

"O Estado, concorrendo quasi que exclusivamente para o custeio das escolas, me 
parece que não se deve dar aos ditos conselhos uma attribuição tão lata, tirando 
assim ao poder executivo a faculdade de exercer certa fiscalização nesse ramo 
importante do serviço público, tão discurado nos tempos que correm, pela falta em 
geral de um pessoal apto para desempenhar tão importante quão delicada missão"5. 

 

 Desse modo, as disputas entre Estado e Municípios precipitadas pela 

municipalização do ensino primário começaram no ano mesmo em que ela foi implantada, o que 

resultaria em sua extinção em 18946. 

 

A nova divisão do custeio da educação dada pelo decreto n° 50, de 1894, 

responsabilizou os municípios apenas pelos custos com o expediente das escolas, retomando o 

Estado a responsabilidade pelos salários dos docentes e material. A situação, contudo, das escolas 

não havia mudado com essa disputa pelo controle e financiamento da instrução primária. 

 

Em 1898, comentando o decreto nº 50 e a lei nº 148, Luís Nogueira, então diretor da 

instrução pública revelou como a manutenção das escolas, principalmente no que dizia respeito ao 

aspecto pedagógico, permanecia abandonada ao afirmar que o Estado nunca deu livros aos alunos 

pobres, nem forneceu o livro onde devia ser registrado o expediente da escola. As municipalidades 

continuavam resistindo ao fornecimento de qualquer material: “continuam as municipalidades a 

negar-se a fornecer os objetos de expediente, apesar dos reiterados pedidos e reclamações que, em 

razão do cargo que exerço, tenho feito”7. 

 

As reclamações com relação a ausência de participação dos municípios no custeio da 

instrução primária permanecem em 1899: “Infelizmente, quase todas as municipalidades, com 

excepção talvez de quatro – que custeiam escolas, não fazem o menor sacrifício pela instrucção 
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pública, recusando-se mesmo algumas dellas ao cumprimento de disposições legaes concernentes à 

simples fornecimento de objectos de expediente8”. 

 

Essa busca por responsabilização dos municípios, depois da tentativa fracassada da 

municipalização, foi retomada com a sugestão de que fossem repassadas para os municípios as 

escolas mistas localizadas nos povoados: 

 

"Urge, portanto, que, pelo menos as escolas mixtas de povoações 
fiquem entregues á competencia dos municipios; cabendo principalmente ao 
Estado a missão de promover, ministrar e diffundir o ensino nas cidades e 
vi1las,cujas escolas possam servir de modelo ás que, de futuro, forem creadas pelos 
poderes municipaes ou pelos particulares, todas, porem, subordinadas ao criterio da 
inspecção official e submettidas ao mesmo regimen de educação"9. 

 

Ao Estado caberia, segundo esta proposta, o urbano; ao município, o rural. Ao Estado 

a montagem de escolas modelos, portanto, escolas mais equipadas e organizadas segundo preceitos 

pedagógicos modernos. Mas, principalmente ao Estado caberia o papel de fiscalização e a definição 

de regras gerais para organização das escolas. 

 

Em 1901 permaneciam as críticas do Estado com relação ao papel dos municípios na 

educação primária, sendo então proposta a criação de uma taxa anual fixa a ser paga pelos 

municípios ao Estado para custeio da educação, já que estes resistiam a responsabilidade completa 

pelas escolas: 

"propocional a esta quota[taxa escolar] deverá ser tambem o número de escolas de 
cada municipio. O Estado não delegará de si a attribuição de superintender, 
regulametar e administrar o ensino primário, de nomear e demittir os professores; 
somente aos municipios ficará o encargo de concorrer com elle para as despesas 
com um serviço que, privativamente, lhes devia estar confiado"10. 

 

   Esta nova proposta demonstrava a luta que se tratava em torno da manutenção e do 

controle das escolas. Para o Estado a taxa escolar era o mínimo que se podia exigir dos municípios, 

a quem devia estar vinculado exclusivamente o custeio total desse nível de ensino. Daí, a idéia de 

manter um mínimo de escolas por localidade, mínimo este cuja ampliação não dependia da 

quantidade da população em idade escolar, mas do pagamento da taxa escolar pelo município aos 

cofres estaduais 11. 

 

Isso mesmo considerando os discursos, posteriores à proclamação da república, 

recheados dos termos povo, cidadão, voto, democracia. Discursos que colocavam como obrigação 

do Governo o "derramento da instrução por todas as camadas sociais", utilizando-se inclusive da 
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obrigatoriedade escolar para coibir resistências ou displicências privadas com a educação das 

crianças. O problema era a quem cabia custeiar esse ônus posto pela forma de governo republicana: 

 

"Os governos democráticos tem como obrigação e como principio fundamental a difusão do 
ensino popular. Em um país regido por instituições livres, em que o governo é delegação 
directa do povo, em que este é a fonte de todos os poderes - o problema da instrucção deve 
merecer dos legisladores a maxima atenção. Si o povo não se esclarece, se não se lhe ensina 
a conhecer os seus direitos, se cada cidadão não sente o que elle vale, o que elle pode e o 
que elle deve – a democracia será uma grosseira ficção" 12. 

 

O discurso procurava marcar a república como ruptura com a situação anterior em 

matéria de educação pelo próprio caráter dessa forma de organização política: "não ha regimen 

representativo possivel onde a instrucção publica se conserve primitiva e estacionaria". Ruptura 

com uma época - o Império - onde a escola pública primária piauiense foi esquecida  

 

Em 1903 o governador Arlindo Francisco Nogueira ainda insistia no que pode ser 

considerada a tríade definidora do fracasso do sistema escolar na ótica do Governo: 

 

"Generalizar, desenvolver por todas as camadas sociaes o ensino primario, é o dever 
máxime dos governos republicanos, mas é obvio que, para conseguir-se este desideratum 
necessario se toma o concurso de fatores diversos. Como sabeis a diffussão do ensino não 
depende sómente dos poderes publicos, mas tambem da iniciativa particular, da cooperação 
dos paes de familia e principalmente de um bom mestre"13. 

 

Sem esses elementos, ampliados com a inclusão da iniciativa particular, a educação 

não se desenvolvia. Como reformas educacionais eram impotentes para criar tais elementos, o 

Governo reconhecia que não mudar a educação não significava criar leis para ela: "Deveria 

suggerir-vos providencias para melhorar este ramo do publico serviço, se não estivesse convencido 

de que a causa de sua decadencia não está nas leis e seus regulamentos"14. 

 

O limite da transformação da ação educacional do Estado não estava, pois, no atraso 

em relação à legislação ou a idéias pedagógicas, conhecidas pelas elites piauienses, mas na própria 

constituição do Estado e da sociedade piauiense. As mudanças legais propostas não tocavam, 

contudo, os pontos básicos dessa estruturação; a municipalização era saída para a ampliação do 

atendimento escolar com diminuição das despesas do Estado com manutenção de escolas. A 

obrigatoriedade escolar, como forma de responsabilizar as famílias pela freqüência escolar de seus 

filhos, inclusive, impossível de ser concretizada pela ampliação mesmo de vagas que ela implicaria. 

 

Assim é que afirmava o governador Arlindo Francisco Nogueira em 1904: 
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"Mantenho hoje, ao deixar o Governo do Estado, os mesmos tristes e dolorosos conceitos - 
que vos externei a respeito da progressiva decadencia do ensino primario - na primeira 
mensagem que vos dirigi sobre o assumpto. Nenhuma alteração sofIreu o regimen escolar 
durante o periodo da minha administração, e aliás não é de reformas que elle carece ou não 
é a mingua das mesmas as causas de sua ruina. Muitas anteriormente se fizeram, todas, 
porem, foram de effeito absolutamente negativo, e - cruel ironia! - a cada reforma - em vez 
de um passo a frente, correspondia, ao contrario, um decesso no nivel da instrucção" 15. 

 

As reclamações acerca do ensino primário continuavam a ser o conteúdo central das 

falas sobre educação nas mensagens governamentais, agora sendo explicitada o limite das reformas 

no que diz respeito à mudança da realidade escolar. Principalmente se esta reforma pretendia tomar 

o município responsável pela manutenção da rede escolar primária: 

 

"N' este assumpto - ao contrario do que entre nós se pratica e se pretende continuar 
a praticar, - o que se vê na grande maioria dos Estados é que a instrucção primaria 
incumbe, de preferencia, ao poder municipal, sendo a acção do governo estadual 
simplesmente subsidiaria. Taes ideas, salvo poucas excepções, não encontram 
guarida no seio das nossas corporações municipaes que, além de manterem-se 
alheias ao desenvolvimento do ensino, - de lhe negarem os mais insignificantes 
subsidios - concorrem para a má applicação do que lhe destina o Estados"16. 

 

Esses discursos comportavam, nas soluções buscadas, concepções acerca dos papéis 

dos municípios e da família na escolarização da população piauiense. Concepções estas que 

procuravam minimizar o papel do Estado pela responsabilização dos municípios e culpalibização 

das famílias pela forma em que se encontrava a educação, definida como fracassada. 
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