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1 - O nacionalismo-patriótico brasileiro. 

 

O processo de expansão da rede de ensino público estadual e municipal, na Parahyba do Norte, intensificou-

se a partir da consolidação do regime republicano, ou seja, mais precisamente no início do século XX. Com a 

publicação do Decreto nº 6 de 19 de novembro de 1889 que foi declarado eleitores todos os brasileiros, no gozo de seus 

direitos políticos e civis, que soubessem ler e escrever. Era o sufrágio universal adotado pelo novo regime, embora 

restrito ao voto masculino.(Reis Filho, 1995: 20). 

 O dado acima nos parece interessante porque se contextualizarmos esse dispositivo legal e par com o 

discurso liberal e positivista, tão em voga naquele momento histórico, podemos inferir que o Estado republicano iria 

apontar para a necessidade de ampliar o número de cidadãos votantes, necessariamente alfabetizados, deveria, 

naturalmente, aumentar a oferta de instrução pública escolar.  

No plano do Governo Federal, Afonso Pena, em 1906, no seu “manifesto inaugural”, destacava que “Nas 

democracias, em que o povo é responsável pelos seus destinos, o esclarecimento e educação do espírito dos cidadãos 

constituem condição elementar para o funcionamento normal das instituições”.3  

 
No entanto, para Lopes (1987: 451), no Estado da Parahyba do Norte  

“Algumas das reformas decretadas no século passado [século XIX] não tiveram maior repercussão nas 
nossas atividades educacionais, mesmo porque a precariedade de recursos financeiros não possibilitava 
uma substancial transformação na sala de aulas. Isso só ocorreria a partir de 1911, no governo de João 
Machado, graças ao trabalho do Professor Xavier Júnior como Diretor da Instrução Pública.”(grifo meu). 
 

Nos discursos subseqüentes as lideranças políticas mantiveram as mesmas desculpas, quais sejam, as de que 

uma das principais causas da precariedade da organização do ensino público na Paraíba se dava pela escassez de 

recursos que eram liberados nos orçamentos aprovados pelo legislativo. A escassez de recursos por sua vez provinha da 

queda de arrecadação provocada pela seca. 

Em torno dessa problemática temos, por exemplo, a fala do Governador da Parahyba do  Norte, em 1909: 

“Infelizmente não dispomos de meios sufficientes para attender de prompto a todas necessidades 
reconhecidas nesse importante departamento da administração. (referia-se a Diretoria da Instrução Pública). 
Agora mesmo estamos atravessando uma crise economica que tem produzido natural decrescimento nas 
rendas publicas, em consequencia da falta de inverno em grande trecho de nosso territorio”. (grifo meu)4 
 

Entretanto, apesar de todas as dificuldades apontadas pelos gestores do Estado, a problemática educacional, 

no seu sentido mais amplo, foi ganhando, paulatinamente, durante toda a primeira república, (república velha ou 

oligárquica) maior centralidade5 política.  

Essa centralidade política na educação, verificada nos discursos analisados, foi sendo elaborada a partir do 

ideário iluminista e liberal, que propugnava a instrução escolar como meio de se alcançar a “igualdade”, a “liberdade” 

e, conseqüentemente, o desenvolvimento e consolidação da república. 

Logo após o Marechal Deodoro da Fonseca ter assumido a presidência da república, em 1899, na mensagem 

encaminhada ao Congresso Nacional, para a abertura do Congresso Constituinte, ressaltou que um dos caminhos para 

“conservar e engrandecer” o novo regime somente seria alcançado através do “aperfeiçoamento da educação popular.”6  
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O idealismo dos republicanos era ambicioso, uma vez que, como assegura Reis Filho (1995), a educação se 

constituía em um “instrumento de reforma política.” Ressaltemos que alguns agentes políticos também compreendiam 

a educação como fator geo-estratégico, que funcionava como propulsor do desenvolvimento e fortalecimento do Estado 

e da Nação. Esse aspecto foi salientado, por exemplo, pelo governador do Estado da Parahyba do Norte, em 1906: “da 

instrução do povo, dependem em magna parte a prosperidade e a grandeza do Estado”.7 

Alguns gestores do Estado chegavam a orientar ações pedagógicas a partir das quais os professores deveriam 

desenvolver, no interior da escola, o sentimento de nacionalidade e de amor a república brasileira. Observemos: 

“As vossas convicções republicanas, a vossa cultura juridica, a responsabilidade de immediatos 
representantes do povo parahybano, vos aconselharam o que de mais opportuno se possa conseguir nesse 
sentido. 
Alguma cousa vae-se alcançando nessa orientação com o ensino civico, mediante o culto da bandeira 
nacional, os canticos e hynnos patrioticos a commemoração das datas e dos feitos patrios, este anno mais 
decididamente postos em pratica especialemente por intermedio da mocidade escolastica desta capital, que 
tão vivas e sinceras demonstracções costuma dar nestas occasiões. 
Para isso entendi associar as escolas primarias e secundarias ás manifestações da nossa vida civica; adquiri e 
fiz ensaiar os hynnos patrioticos, entoados em côro, ao celebrar as ephemerides nacionais. 
Este precedente, caso firme em nossos costumes, de muito servirá para avivar na infância e na juventude o 
amor á nacionalidade.”8 
 
 Em 1918, o governador do Estado da Parahyba, afirmava que “um dos seus propositos que trouxe para a 

administração do Estado, foi o de ser util a intrucção publica, por comprehendel-a como o único ponto de partida para a 

bôa e definitiva organização de uma sociedade.”9 Em seguida salientava a necessidade que todo homem público 

deveria assumir o compromisso de honra de combater o analfabetismo. 

Onze anos depois, ou seja, em 1929, o discurso da necessidade do Brasil e especialmente da Parahyba em 

superar os altos índices de analfabetismo dava o tom para as campanhas eleitorais bem como para as metas a serem 

alcançadas nos planejamentos dos gestores públicos. 

João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, Presidente do Estado, assim resumia, em mensagem encaminhada à 

Assembléia Legislativa paraibana: 

“Se não nos é dado, de momento, proporcionar, em todo estado, outro gráo de cultura, devemos, pelos 
menos, desanalphabetizar o maior numero, desbravando assim, as intelligencias para os conhecimentos mais 
necessários à vida e para um posterior desenvolvimento, conforme as aptidões individuaes. O mais pratico de 
alcançar esse objetivo multiplicar as escolas rudimentares por todos os recantos, até os centros ruraes e 
subvencionar, com criterio, o ensino particular.”10 
 
Na medida em que as forças produtivas capitalistas ampliavam-se e a república brasileira consolidava-se, o 

discurso do nacionalismo-patriótico ia sendo cada vez mais enfatizado pelos gestores do Estado brasileiro. No Estado 

da Paraíba, por exemplo, em 1924, em mensagem do Governador do Estado encaminhada á Assembléia Legislativa, 

encontramos o seguinte discurso: 

“É necessário que a escola forme o homem, tendo em vista os interesses superiores da patria. Afastada desta 
finalidade, enfraquecida por esse criminoso lesser aller (...), ella será um elemento de desorganização 
nacional, a cujo influxo se processará o descredito da nossa cultura e, quiça, a perda da propria posição que 
ocupamos entre os povos semi-cultos da America do Sul. 
A escola primaria é, mais do que o curso secundario, um elemento de primeira ordem na formação mental e 
moral da nacionalidade.”11 
 

A fé que intelectuais, professores e gestores do Estado depositavam na escola como espaço de difusão dos 

ideais nacionalistas e republicanos não se restringia ao mero discurso político-ideológico. Essas idéias foram pouco a 

pouco se materializando no interior da escola, no cotidiano da sala de aula. Um dos mecanismos adotados pelo poder 

estatal foi o de normatizar os “currículos”. Um exemplo desse fato foi à criação através do nº 1.529, de 29 de setembro 
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de 1928 da cadeira de Educação Cívica, inicialmente implantada na Escola Normal e Lyceu Parahybano para, em 

seguida, fazer parte também da estrutura curricular dos grupos escolares. 

 
2. História pátria e o ensino de história da Paraíba. 

 

A idéia de se implantar no Brasil uma educação de caráter nacional referenciava-se na perspectiva de criação 

de um sistema educacional, que abarcasse todo o território nacional, e aos conteúdos ideologicamente comprometidos 

com a construção da nacionalidade republicana brasileira. Muitos foram os intelectuais que deram relevantes 

contribuições nesse sentido, entre eles, destacamos: Miguel Alves Feitosa, João de Barros e os dois paraenses que 

ganharam projeção nacional - Lauro Sodré (1858-1944) e José Veríssimo Dias de Matos (1857-1916) com as suas 

obras Crenças e Opiniões e A Educação Nacional, respectivamente. Esta última foi publicada no Pará em 1890 e 

republicada no Rio de Janeiro, pela Francisco Alves, em 1906.12 

Não podemos, todavia, desarticular as propostas para construção de uma educação nacional sem levarmos 

em consideração a produção científica que fornece elementos, informações, conteúdos para serem trabalhados no 

interior da escola. Apesar da história ensinada nas escolas brasileiras terem sofrido uma profunda influência da 

produção histórica, inicialmente européia e posteriormente norte-americana, já na primeira metade do século XIX a 

intelectualidade brasileira preocupou-se em escrever a história do Brasil, afinal “a produção do conhecimento histórico 

tinha uma íntima ligação com a formação das nacionalidades, das identidades nacionais e, conseqüentemente, com os 

Estados Nacionais.”(Dias, 1996:29). 

Com a instauração do regime republicano a necessidade de criação de um novo universo simbólico foi 

exigido pela elite política, econômica e intelectual brasileira. O seu objetivo era de dar legitimidade ao novo regime e 

para tanto “ foi elaborado um calendário cívico, datas dignas de comemoração que tentavam demonstrar a evolução do 

Brasil para esse regime sem solução de continuidade.” (idem:32). 

O Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (1838) incentivou a “ fundação de Institutos Históricos e 

Geográficos locais com o objetivo precípuo das produções de histórias regionais e catalogação de fontes para percorrer 

o caminho de volta (ao IHGB) e contribuir para a formulação da história geral do Brasil” (idem:33). Na Paraíba, em 

1905, foi fundado o Instituto Histórico e Geográfico Paraibano (IHGP).   

Ao mesmo tempo que esses institutos contribuíam para a construção do sentimento de nacionalidade também 

contribuíam, ou foram os grandes responsáveis, para a invenção das idéias de pernambucanidade, paulistanidade, e, 

naturalmente, paraibanidade.  

Os membros do IHGP, segundo Dias (1996), entenderam que era necessário além do projeto de mapeamento 

do processo histórico paraibano, “ reunir pessoas para recordação de fatos ou para eternizá-los. Isolando o fato, 

caracterizando-o como digno de recordação, comemoração e, portanto, de sua inclusão na historiografia”. (p.46).   

Em síntese, para que fosse construída a identidade do homem e da cultura paraibana era necessário, acima de 

tudo, resgatar os seus heróis, as datas e os fatos que marcaram a sua história, além das especificidades culturais 

(musicais, folclóricas, etc.), o perfil dos “grandes educadores” e  os  feitos do povo paraibano. 

Nos anos que se seguiram a 1905 ocorreu uma significativa produção acerca da história paraibana.13 Em 

1913, o Presidente do Estado da Parahyba informou, através de mensagem encaminhada à Assembléia Legislativa, 

sobre a distribuição gratuita do livro Epitome de Historia da Parahyba.14 A elaboração dessa obra foi solicitada ao 

Dr. Manuel Tavares Cavalcanti objetivando sua adoção nas escolas destinadas à instrução primária,15 o que 

efetivamente foi seguido durante toda a administração de Castro Pinto (1912 a 1916).   

Na Parahyba do Norte foi regulamentado através do artigo 90 do decreto nº 873 de 21 de dezembro de 1917, 

que 
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“ O professor que houver produzido alguma obra ou inventado aparelho ou método de ensino que seja 
considerado de real valor didático, a juizo do Conselho Superior de Instrução, terá o direito à publicação 
gratúita na Imprensa Oficial ou divulgação dêles, e o govêrno os fará adotar nas escolas púbicas.”16 
  
Em 1922, um outro livro de história destinado ao ensino primário público foi adotado na Parahyba do Norte. 

No documento expedido pela Diretoria de Instrução Pública, em 7 de março de 1922, assim manifestava a importância 

da publicação da obra de Eudésia Vieira: 

“ Considerando que há conveniência para o ensino da história pátria nas escolas primárias do Estado, da 
adoção de um livro que relacione os fatos da história nacional com os da história local; considerando que os 
livros didáticos devem ser a baixo prêço a fim de não sobrecarregar as depêsas das classes desfavorecidas da 
fortuna, e tendo em 1vista o parecer unânime do Conselho Superior de Instrução, aprovado em 3 de março de 
1921, relatìvamente aos “Pontos de História do Brasil” da sra.d. Eudésia Vieira, professora pública da 11ª 
cadeira mista desta capital, resolve recomendar aos senhores professores, o aludido livro, que preenche 
muito bem a finalidade a que se destina e àqueles requesítos.”17 
 
Eudésia Vieira era diplomada pela Escola Normal da Parahyba do Norte, membro do Instituto Histórico e 

Geográfico Paraibano e médica formada pela Faculdade de Medicina de Recife. A sua obra, Pontos de História do 

Brasil, consideramos um marco na história do livro didático na Paraíba, uma vez que se trata de trabalho que apresenta 

características do que hoje chamamos “livros didáticos,” fugindo, por conseguinte, das características dos clássicos 

compêndios. O livro é pequeno,18 em quase todos os “pontos” encontramos gravuras, normalmente tratadas no texto. 

Entretanto, o que há de mais importante é a permanente articulação dos acontecimentos - os “fatos históricos” - 

ocorridos na Paraíba com história brasileira ocorrido em outras regiões, províncias/estados. Assim, por exemplo, ao 

tratar do bandeirantismo paulista salienta os movimentos de interiorização ocorridos na Paraíba. Algumas páginas são 

destinadas a participação dos paraibanos nos movimentos de 1817, 1824, 1848-49. Quando focaliza a Proclamação da 

República destaca a leitura de Aristides Lobo (que era paraibano) quanto a forma como o povo brasileiro havia 

“recebido” o novo regime. Finaliza o livro enumerando os feriados nacionais e os locais. Em seguida endereça algumas 

palavras às crianças: 

 “representais o futuro da humanidade, o progresso na senda das artes das ilustrações e do patriotismo. 
Cuidando do vosso evoluir físico, moral e espiritual prestamos à pátria o maior dos benefícios porque lhes 
preservamos dias bonançosos de paz e de luz. E é bem conhecendo as páginas da história, os surtos do 
valoroso altruísmo dos nossos avós, a abnegação e o denodo de nosso exército, que podeis vos tornar 
grandes e bem vos compenetrardes dos deveres que vos cumprem como brasileiros”. (Vieira, 1956:175-176). 
 

Estas últimas palavras, endereçadas às crianças paraibanas, ratificam a ideologia da necessidade da difusão, a 

partir da educação escolar, dos sentimentos ligados aos ideais nacionalistas, os quais irão perdurar por muitos anos no 

Brasil. 
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