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RESUMO

A secularização da instrução pública na província da Parahyba do Norte, entre os anos de 1867

e 1902, tem aqui sua perspectiva analisada, a partir de análise teórica do fenômeno, enquanto

construção de um habitus sociocultural, bem como sua manifestação na administração pública

local. A condição de sua captação, as representações adaptativas, e os choques ideológicos,

entre Igreja e Estado, delimitam o pano de fundo de uma relação que tem como um de seus

fronts a Educação, em suas mais diversas disposições, entre as duas últimas décadas do Império

e os primeiros anos da República.



ABSTRACT

The secularization of the public instruction in the province of Parahyba do Norte, between 1867

and 1902, has its perspective analyzed both starting from the theoretical analysis of the

established phenomenon at the public administration and its respective development between

Republic and Empire. The documental analysis, and respective problem of the transition

between reports, manuscripts, and journals is conducted based on the bureaucratic procedure of

the transition between the 19th and the 20th centuries, as well as the symbolic manifestation of it

in the public instruction.



“Querem que nossa nação seja poderosa e pacífica. Que
a lei do Estado comande a religião”.

Voltaire

“Pois seja qual for a verdade que aprendemos por clara
descoberta, do conhecimento e contemplação de nossas
próprias idéias, sempre serão mais infalíveis a nós que
aquelas transmitidas a nós pela revelação tradicional.”

Locke

“Em política desestabilizando toda a vida pública e
jogando os homens em luctas ferozes em torno do poder
pelo poder, preparados pelo laicismo corruptor da escola,
da família, dos tribunaes e dos quartéis. E assim por
deante. É o trabalho silencioso dos cupins, que operam
na sombra. Sem mesmo ter consciência do mal que estão
causando”.

Tristão de Athayde
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Introdução

A transição na trama histórico-educacional

Os marcos divisórios, e as teias das continuidades, que delimitam as “mudanças

temporais” e suas respectivas manutenções, constituem em becos obscuros a quem os

historiadores dão atenção, conscientes de suas complexidades. Quando Hobsbawm (1999,

p.23) especifica que, no que diz respeito ao século XIX, este seria “estendido”, ainda, até o

ano de 1914, podemos começar a inquirir sobre o quão movediço vem a ser problematizar

sobre os marcos na transição do tempo.

Principalmente, para nosso objeto de estudo, que é a secularização da instrução, sem

deixar de pensar “as seqüências elementares parecidas”, como diz Elias (1998 p.11-12).

Seqüências ou continuidades nos períodos de passagem de um momento histórico para

outro. Problematizações que podem dar respostas sobre tramas histórico-culturais

profundas.

Específicas e antigas estruturas, que perpassariam uma temporalidade, uma esfera de

símbolos fixos, que, não obstante, em dado período se abririam à transformação via

adaptabilidade. Processos complexos de simbiose ou negação mútua. Arroubos

autoproclamados do devir, pleno em reordenamentos, adaptações e resignificações.

Pensamos em poder estender essa reflexão aos novos e velhos processos e

conjunturas, no limiar das reelaborações políticas, sociais e educacionais. Estas últimas,

para Skidmore, (2000, p.45), advindas da lenta crise instalada dentro do Brasil Imperial, na



segunda metade do século XIX, e que se descortinam como objeto de nossas

problematizações.

Quando pensamos a projeção que teria a elaboração de uma sociedade como a que se

produziu no final do Império, plena em ambigüidades e recheada de vicissitudes chegamos

a inquirir em quais espaços aquelas simbologias de “adaptabilidade” e “negação” se

descortinariam no paradoxo da passagem ou manutenção entre os dois mundos.

Inquirimos que o modelo pedagógico constituído a partir de recortes temporais e

historiográficos advindos de uma alegada “ruptura” no campo do evento e do

acontecimento, identificado como “laicização instrucional a partir da secularização”, possa

ser problematizado se objetivarmos analisar alguns aspectos pertinentes.

O sentido do “deslocamento cultural” e temporal, enquanto representativo da

existência ou não de alguma mudança social e cultural atingiria a normatização da

instrução?

Não deixa de fazer sentido, uma realidade da modernidade que é por nós entendida

como fenômeno possível de ter seu discurso postulado na longa duração: a secularização e

seus meandros aplicados à realidade educacional.

De outra maneira, o aprofundamento no “reconhecimento” de elementos-chave na

percepção de manutenções, de atitudes sociais presentes no espaço escolar, nos quais se

refletem os “quadros mentais”, tanto do arcabouço tradicional, quanto do novo simbolismo,

contido nas transições e modernidades, é significativo.

É importante pensar que os períodos de transição se amontoam sobre camadas

espessas de lentidão ou rapidez, desalinho conjuntural e ordenamento nas mudanças, entre

elas, as educacionais.



São entraves, substituições abruptas, disputas adaptativas. Algumas mudanças, e

quase redefinições nas conjunturas que perfazem a trajetória histórica das relações de

ensino e aprendizagem. Continuidades e descontinuidades.

No momento em que pensamos as passagens entre conjunturas, podemos mesmo

esbarrar na idéia de modelos escolares donde são manifestadas exatamente as discussões

que corroboram a manutenção ou negação de um aparato socioescolar.

Para Elias (1998, p.13), quando se pensa no “tempo das transições” enquanto

categoria ou ferramenta para a identificação de mudanças, que parecem afetar a educação,

as transformações assumem formas e modelos tendo como pressuposto as relações, em

contrapartida, no sentido dos imbricamentos: “[...] Esses modelos, que incluem o retorno de

seqüenciais elementares parecidas, se não idênticas, servem então de referências

padronizadas que permitem comparar, indiretamente, a seqüência da primeira sucessão de

eventos [...]”.

Devemos inferir se o âmbito da educação religiosa, e de sua transformação ou perda

de espaço perpassaria uma realidade de seqüência mantenedora ou de rompimento com

modelos contemporâneos.

Se entendermos que a problematização, na esfera da carga simbólica contida na

secularização, produz exatamente querelas ainda não sanadas 1, estaremos às voltas com

um processo que se mostra não só apegado a uma discussão imantada ao século XIX, e XX.

2

1 São claras as disputas e discussões, sobre a legitimidade da secularização da escola pública, nas atuais circunstâncias
levadas à cabo por países como a França por gestos coercitivos, quanto à profissões religiosas.
2 Na escolha de nosso crivo epistemológico, mesmo recuando nosso olhar para o passado, está como sólida a atual
discussão que se eterniza no Brasil, das questões que envolvem o postulado da legitimidade. Legitimidade que gira na
esfera da instrução religiosa como disciplina do curriculum e da secularização como fenômeno imbricado nas discussões
sobre laicidade da escola pública.



O que fizemos foi, tentar recuar para o passado, na tentativa de observar, olhando

para a memória educacional, como efetivamente se fomentou a secularização da educação

nas disposições do Estado.

Sempre podemos lembrar que os eventos, sobretudo os que são identificados como

aportes para a instituição de novos quadros políticos, vinculados à educação, 3 constituem

campo aberto para problematizações que possam incidir sobre as efetivas transformações

de uma dada ordem educacional.

Se atentarmos que esta ordem possui fios que estão ligados, como nos informa Lopes

(2004, p.83), a: “[...] conjuntos de ações sociais e políticas, a seres humanos ativos e

passivos, às instituições e às organizações que deles dependem [...]”, perceberemos que no

caldo de imbricamentos e múltiplas temporalidades postas por Braudel (1992, p.48-49), as

referidas estruturas da secularização na educação perpassariam marcos que parecem ter

sido cristalizados pela historiografia.

Entre eles, o que aponta para um avanço entre os mecanismos da secularização no

Brasil: a laicização da instrução. Ora, principalmente quando se pensam transições numa

“conjuntura de lentidão nos ritmos de mudança, prisões de longa duração” da qual nos fala

Braudel (1992, p.50), podemos intentar na elaboração de certas ressalvas.

Haveria um largo espaço, para se pensar as continuidades, em conjunto com as

descontinuidades nos modelos instrucionais. Efetivamente, quando se pensa uma

abordagem histórica da secularização/laicização da educação, podemos, ainda, remeter a:

Certas estruturas, por viverem muito tempo, tornam-se elementos estáveis de
uma infinidade de gerações: atravancam a história, incomodam-na, portanto,
comandam-lhe o escoamento.Outras estão mais prontas a se esfacelar.mas todas
são ao mesmo tempo sustentáculos e obstáculos. (BRAUDEL, 1992 p.49-50,
grifo nosso).

3 Entre eles, o da feitura da primeira Constituição republicana brasileira, que previa a laicização do ensino (1891).



Não seria, de certa forma, um pecado inferir: as seqüências culturais e de contribuição

da tradição para as demais gerações (ELIAS,1998,p.17). Esta se alastraria por uma

“temporalidade dilatada”, apegada à prática de manutenção da educação dogmática e

jesuítica no Brasil?

A secularização dos espaços escolares teria sido “consumada”, e, ao mesmo tempo,

“cristalizada” de qualquer maneira, como um dado, independentemente das realidades

locais que ratificam outras respostas? Preferimos nos ater à cautela que se manifesta dentro

das respectivas conjunturas que se apresentam complexas na trajetória que nos interessa.

Estas mesmas conjunturas “mal alinhadas” que, mais especificamente, no Brasil,

tomam formas singulares se comparadas às respectivas transformações, advindas dos

Estados modernos Europeus, em ritmo de secularização das instituições.

Certos olhares sobre a documentação alusiva à secularização podem dar outras

respostas. Sempre se partindo das eminentes perguntas a serem feitas, e teorizações

elaboradas sobre novas análises.

Não deixa de ser também elucidativo reconhecer, no ofício dos historiadores e demais

pesquisadores, os prováveis ditames das ambigüidades que os impelem a tentar olhar para

certo prisma do passado. Interesses que os fazem tentar especificar os cordames que

interligam as continuidades e rupturas que investigam. Nada fácil.

Assim o historiador é também, um pássaro de minerva: passa a noite
reexaminando o dia. Por outro lado, não tem certeza de que pode conhecer o
passado dia, pois a noite presente em que ele está é o lugar do sonho. Ao
tematizar o dia, ele o conhece ou o imagina? (REIS, 2000, p.8).

Em nosso trabalho, pretendemos, dentro de um processo histórico específico, analisar

o que teria sido a secularização/laicização do ensino, mais especificamente na Parahyba do

Norte na transição do Oitocentos para o novecentos.

Tal estudo pretende representar base inicial, na possibilidade de identificação da

discussão em torno do laicismo na educação. Nesta perspectiva, partimos do princípio de



um fenômeno que toma corpo na Europa e que se manifesta sob determinadas esferas locais

entre as quatro décadas finais dos oitocentos.

Tentamos recortar e selecionar alguns aportes que implicam nas querelas da mudança

e/ou continuidade dos aspectos normativo-pedagógicos. Assim, acabamos por discutir uma

caracterização simbólica, donde a representação do processo de secularização social e

institucional representaria um importante aspecto da transição entre a realidade

confessional e laica. Queremos entender que este evento adquire cores efetivamente

díspares, quando observado a partir de suas especificidades.

Também representa uma base investigativa a tentativa de entender certos aspectos

constitutivos da mentalidade pedagógica que se descortinava com o fim do Império e o

início da República. Seus entraves, seus avanços. Simbioses e cortes abruptos. Para tanto,

dividimos nossa análise sob três capítulos que se complementam.

Num primeiro momento de nossa dissertação, nos debruçamos sobre a

problematização teórica do que viriam a ser os fenômenos da secularização e laicização.

Aspecto de embasamento, em si, já delimitador da respectiva analise: qual a “forma”

historiográfica que pode tomar a secularização da educação?

Afinal, o impacto das idéias pedagógicas seculares e modernizadoras no Brasil da

transição Império/República e a contínua problematização das transformações na realidade

instrucional da Província da Parahyba do Norte, digerem e emitem os mais variados

sentidos, tomados para a secularização.

Entendemos, neste momento, como de importância perceber este processo apegado ao

debate em torno de uma dada modernidade e de seus aportes constitutivos nos séculos XIX

e XX. Buscamos uma “arqueologia do fenômeno”, vinculada ao que pensamos ser sua

arremetida oitocentista, vinculada a processos e temporalidades específicas.



O “tempo do homem” a que remete Marramao (1994, p.15) e à qual está ligada uma

“ordem mundana” que se apresentava em curso 4. De outra parte, também esperamos

delimitar uma identificação mais específica de como as representações em torno da

instrução se manifestaram na querela cultural da transição espaço-tempo entre os

respectivos séculos.

Foi necessária, para o segundo capítulo, uma prospecção dos últimos anos do

império. Na perspectiva de enquadramento cronológico, acabamos por recuar nossas

atenções para aquele período. Isto porque entendemos ter sido lento (BRAUDEL, 1992,

p.51) o processo de constituição de um quadro eminentemente republicano (NEVES, 2003,

p.19) e, efetivamente, de amplidão e ruptura conjuntural nos momentos iniciais da primeira

República.

Apesar do recorte temporal historiográfico sobre a secularização sempre preferir

apontar as discussões para a República e o “molde cronológico” constitucional que laiciza a

educação em 1891 5, nos debruçamos sobre este fenômeno tendo por retaguarda o processo

de transformação e discussão sobre a “modernização na instrução” ainda no Império.

Outro prisma é como se dá a sua repercussão na Província da Parahyba do Norte,

aspectos deste processo, acreditamos, instalados a partir de meados da década de sessenta e

início dos anos 70, do Oitocentos.

Para este específico capítulo, se tornaram especiais uma gama de documentos

primários que acabaram delimitando um quadro elucidativo de como a secularização se

manifestava a partir da oficialização da Igreja católica, ainda no Império.

São esses documentos que explicitam o locus social e político em que se assentava e

se sedimentava: uma espécie de secularização via-Estado.

4 Pensamos o final do século XIX e as implicações do fenômeno cientificista na instrução pública e privada. Como e
quando uma temporalidade secular se instaura no Brasil afetando os modelos pedagógicos.
5 Fazemos alusão á certa historiografia que se debruça sobre a perspectiva jurídica da secularização, a partir da instância
oficial implantada pela primeira Constituição republicana.



Tentamos, a partir da análise e observação sistemática dos trâmites de nomeações

oficiais de professores, no período Imperial, dar vazão á maneira como a simbologia das

relações administrativas e burocráticas ratificavam o aprofundamento das “pertenças entre

as ordens sociais” sem deflagrar rupturas.

Foi a partir do contato com estas fontes que pudemos identificar, já dentro do

processo de embate das forças políticas liberais e conservadoras, no final do século XIX

(NEVES, 2003, p.20), alusões as mais diversas sobre uma das perspectivas que se

relacionam à problemática do laicismo.

A saber: a modernidade, e a forma como a ciência e a filosofia eram vistas pelos

educadores religiosos e intelectuais do Oitocentos. Estes, se não envolvidos em querelas

pedagógicas, como é o caso da Parahyba do Norte dos anos sessenta, ao menos dispostos a

discutir, teoricamente, novas bases para a instrução.

Discursos esses, identificados por nós, a partir de categorias como: instrução

profissionalizante, liberdade de ensino, livre iniciativa profissional, papel do Estado na

instrução publica, instrução popular não-confessional, entre outras.

Perspectivas da mundanização das relações sociais, advindas da secularização,

proponentes de uma crítica, cada vez mais efetiva da sacralidade do espaço escolar.

Gostamos de pensar que não seria coerente esquecer o avanço do ideal liberal de

educação (desejado por alguns teóricos como secular), e a discussão sobre a continuidade

do método de ensino instituído pela Igreja 6, aspecto este, inclusive, como tentamos

problematizar, convivendo entre o embate e as descontinuidades do império à República.

(ORO, 2005, p.434).

A escolha, no segundo capítulo de nossa dissertação, dos trâmites burocráticos e

administrativos do Estado imperial para a problematização da secularização, é evidenciada

6 O Ratio Studiorum, método jesuítico caracterizado pela normatização de uma postura contemplativa do ensino, pautado
pela memorização, disciplina ascética e defesa dos dogmas cristãos.



a partir da idéia de um tipo de “secularização de Estado”, já referida acima. Esta

secularização, efetivamente, como propugnada pelo mesmo, à medida que dispunha a

submissão da esfera eclesiástica à estrutura planejada juridicamente como secular.

Ambiguamente, é no trâmite cotidiano do aparato de instrução estatal que a carga

simbólica do peso e da profundidade da secularização “permitida pela igreja” se constitui.

Daí a importância dos ofícios, editais, relatórios e falas dos presidentes de província, em

nossa prospecção e problematização documental, que são efetivos suportes remetendo à

carga simbólica de um Estado oficialmente secular.

No que diz respeito a este primeiro suporte documental, trabalhado localmente 7,

colocamos como aporte de nossa abordagem, sinteticamente, as pistas documentais

referentes ao que poderíamos observar como uma das esferas da “gênese da secularização”

na Paraíba a partir da instrução.

Enfatizamos, principalmente, as primeiras identificações de um discurso, ou a

captação de repercussões da secularização, tanto do ponto de vista de sua internalização nos

trâmites burocráticos do Estado quanto de sua respectiva adaptação ao tecido da estrutura

institucional dependente da “malha” hierárquica e letrada do clero.

Na terceira parte de nossa investigação, à medida que também observamos,

documentalmente, a passagem para a República, se percebe que a disputa entre as esferas

educacionais a serem monopolizadas, também arrefeceu. Se, nos primeiros momentos, a

laicização oficializada pelo novo regime político não foi criticada frontalmente, acabaria

sob o crivo de uma nova realidade, passados alguns anos de relação entre Igreja e Estado

republicano.

Notadamente, serão outras as simbologias apegadas ao “processo secular”: 1) a partir

dos republicanos, divisando os “agentes clericais” não mais como base moral para a

7 Fontes constituídas e recortadas a partir de uma análise da presença clerical na instrução e do embate jornalístico anti-
clerical no final do século XIX e início do XX.



instrução, 2) do método confessional de instrução, visto como atrasado e conservador e 3)

da reação católica à presença da laicização nas escolas públicas. Boa parte dos jornais

pesquisados para fundamentação deste capítulo acabaram delimitando novos espaços de

problematização.

Ainda no século XIX, mais especificamente na década de 1990, já marcante laicismo,

de certa forma até anti-clerical, se manifestava nos periódicos, também há de se notar a

ambigüidade da presença eclesiástica nas estruturas de Estado, entre elas, a instrucional.

A documentação observada neste tocante, de nomeações a partir de leis e regimentos,

aponta exatamente para as mais diversas dissonâncias. De padres lentes a concursos

ratificados simbolicamente pelas instâncias religiosas, sendo o aparato administrativo

republicano.

De um outro prisma, podemos divisar que é também nos periódicos de finais do

século XIX que encontramos os mais irresolutos postulados opositores da secularização e

de sua respectiva manifestação via-Estado.

Será dentro das prerrogativas de negação e combate às “modernidades” que a faceta

de resistência clerical se mostrará muito mais aguerrida e arraigada ás tradições do ensino

jesuítico que, segundo os discursos, era a única maneira de formar a juventude para as

novas relações, preocupação, inclusive, premente a ser projetada na transição entre os dois

mundos, mundano e confessional, que se avizinhava.

É também constante no disposto pelas fontes oficiais da Igreja de que nos valemos,

entre jornais e cartas pastorais, a percepção da postura oficial do clero.

Pudemos também divisar, nas admoestações encaminhadas pelas lideranças

eclesiásticas, o alinhamento doutrinário da respectiva cúpula local católica com os preceitos

institucionais do Vaticano, fator que em si se manteria por anos, representando querela que

transpõe o período estudado por nós nesta Dissertação.



Na significação e interpretação que tentamos levantar sobre as fontes estudadas, à

medida em que as idéias de ensino ou instrução secularizada permeariam cada vez maior

espaço no cotidiano católico, as teorizações permaneceriam, por parte dos seus respectivos

intelectuais, ainda mais centradas no âmbito pernicioso da secularização a ser “retirada” ou

“extirpada” do espaço escolar com certa urgência.

Eminentemente, ao julgar a maneira como, comparativamente, dispomos as fontes, é

da década de 1890 do século XIX e dos primeiros anos do século XX, a disposição da

Igreja para a “guerra teológica” que teria como alvo a secularização.

São dessas fontes eclesiásticas oficiais os mais efetivos esforços no sentido de

organização da hierarquia eclesiástica na Parahyba do Norte, na delimitação das estratégias

simbólicas a serem resgatadas em nome do ethos católico.

No terceiro capítulo ficam as representações sobre a instrução, tributárias de anos de

tensão no centro de um concílio e de uma querela imantada nas fontes que chegamos a

abordar.



Capítulo primeiro

1.ALGUNS ASPECTOS HISTORIOGRÁFICOS DA SECULARIZAÇÃO

Pois seja qual for a verdade que
aprendemos por clara descoberta,
do conhecimento e contemplação
de nossas próprias idéias, sempre
serão mais infalíveis a nós que
aquelas transmitidas a nós pela
revelação tradicional.

Locke

1.1. Secularização: uma epistemologia de significado e gênese.

Os processos de toda ordem, 8 que constituem a chamada modernidade, no que tange

à elaboração de práticas instrucionais, por exemplo, entre o final do século XIX e o início

do XX, ainda merecem as mais diversas análises. Os aspectos culturais e históricos que

distinguem elementos constitutivos deste aparato conjuntural, enquanto deslocamento do

sentido de mundo (CHARTIER, 1988, p.44), e nos interstícios das mudanças e

continuidades de suas específicas tramas, podem ser observados cuidadosamente a partir

de uma longa duração. (BRAUDEL, 1992, p.58).

Todo um arcabouço social produtor de significados será justaposto às representações

que fugirão precipitadamente, ou muito limitadamente, do controle eclesiástico.

Incorrendo deste fato o desprendimento da secularização enquanto trama urdida nos

8 Pensamos aqui como uma “modernidade” que se instala a partir de variações as mais diversas. Velocidades de tempos
os mais ambíguos quando pensamos o Brasil e a realidade que queremos problematizar: mais especificamente a
secularização das instituições de instrução na Paraíba do Norte.



espaços leigos, aspecto que modificaria a sociedade européia ainda no baixo medievo. 9

Estaria, inclusive aí, uma “malha de sentidos” costurada por postulados aquém do

monopólio confessional nas diversas esferas e instancias.

À medida que nos aprofundamos na observação dos fenômenos desta secularização,

engendrados nas relações políticas e sociais, principalmente aqueles que se manifestam na

órbita ou no interior dos espaços escolares, divisamos algumas características marcantes

que ajudam a nossa respectiva análise das continuidades e descontinuidades, produzidas

ao longo da história. Para a sociedade que se reordenaria na transição que tentamos

observar, a do oitocentos para os novecentos, esta secularização é, no mínimo, ainda

passível de outras análises.

É inegável que possamos então perceber que a secularização seria muito mais

complexa, (ORO, 2005, p.435) principalmente em se tratando de transformação estrutural

de uma dada época e de um dado tempo. Se não parece ter sido construída um consenso na

sua representação historiográfica (ORO, 2005, p.436), dificilmente, não obstante, ao

pretender entende-la, estaríamos desatando um evento sem as especificidades pertinentes:

construção da cultura individualista, hedonista, antropocêntrica, bem como uma ordem

cultural cada vez mais cimentada pela razão.

A secularização, propriamente dita, em suas mais diversas facetas, teria “capturado”

o Ocidente nos contrafortes de uma outra transição, esta do século XV e XVI, 10 se

cristalizando no século XVIII. Não deixam de ser realmente outras as condições sociais

9 Entre os espaços intelectuais das universidades do século XIII, segundo LE GOFF (1985) seriam abertos profícuos
debates sobre a legitimidade do monopólio eclesiástico sobre matérias de fé e razão.
10 Uma parte das obras e autores que se dispunham a observar as relações políticas pelo crivo antropocêntrico já havia
deslocado os debates das instancias confessionais às mundanas, como é o caso de Nicolau Maquiavel, com O Príncipe, e
Thomas Hobbes com O Leviatam.



que desembocam na orquestração de mentalidades advindas tanto da Burguesia cortesã

quanto dos novos gestos e olhares tributários de uma modernidade oriunda do que Elias

(1994, p.94) chama de “processo civilizador” ou civilité.

Tal processo teria conduzido, entretanto, lentamente às modificações que

distinguiriam os mundos em cheque à medida que também ainda estariam seus signos para

serem referendados. Quer fosse pelos Estados modernos e seus partícipes ou, pela

disposição das relações que se manteriam contínuas a partir de então. 11

Certamente, a secularização da qual nos falam Pierucci (1998, p.23), Marramao

(1999, p.15), e Zagueni (1999, p.45) e que se instituiria durante séculos no Ocidente,

parece fazer parte do hall dos respectivos fenômenos 12 que delimitariam a passagem das

esferas do que chama Eliade (1996, p.345) de: “[...] mundo sagrado ao profano [...]”.

De um outro prisma, esta secularização também vem a ser pensada enquanto

elemento norteador de certo “sentido” tomado e construído para a modernidade. Sentido

de mundo e habitus que não deixa de configurar a passagem da cultura transcendental á

materialista e individualizante, própria das eras revolucionárias e das tensões nas

passagens de uma conjuntura à outra.

Se pensarmos, a partir da idéia de que habitus representa um sistema de orientação,

uma matriz cultural, (SETTON, 2002, p.20) chegaremos à mensuração de práticas de

sociabilização que se transfiguram em específicas condições de percepção, e decodificação

11 Os Estados constituídos na chamada “modernidade clássica” eram estruturados a partir de forte centralização política
que tornava a administração secularizada a medida que as instancias clericais se submetiam
12 Como já fizemos referencia, entendemos a secularização como um fenômeno inserido na longa duração,
especificamente no que diz respeito aos processos de internalização dos modelos pedagógicos.



das relações. Em dado momento, dentro de estruturas sociais tradicionais de um habitus

que recebe novos códigos, se dá uma transformação também encetada pelas manutenções

que redimensionam os sentidos e significados, da política às disposições educacionais.

O que seria uma educação secularizada, por exemplo, será um espaço em que este

habitus moderno terá múltiplas configurações. Manterá a tradição escolástica ao mesmo

tempo em que encaminhará as novas condições de progresso na educação.

Progresso este entendido aqui pelo abandono de disposições confessionais na escola

e em outras instituições. Aspecto que, se observado, representa categoria imbricada com a

conceituação de secularização, necessária para uma melhor análise da própria

modernidade.

Aliás, a partir daí, toda uma esfera de sociabilização pode ser analisada pela

manifestação de um corpus político que responderia a uma ordem diversa de

relacionamento. Ordem social e cultural, em que:

O habitus é uma subjetividade socializada. Dessa forma, deve ser visto como
um conjunto de esquemas de percepção, apropriação e ação que é
experimentado e posto em prática tendo em vista que as conjunturas de um
campo o estimulam. (SETTON, 2002, p.20, grifo nosso).

Nunca é demais lembrar que a dinâmica das transformações que levariam à

reordenação social e cultural, signos secularizantes, no final dos oitocentos, é perceptível

impreterivelmente nos espaços instrucionais. Ora, se entendemos que o habitus social e

cultural é sociabilizado dentro de significados e transformações simbólicas, esta

ferramenta conceitual parece ser pertinente.



Da mesma forma, este habitus, enquanto disposição teórica serve muito bem à

problematização das manutenções e continuidades que uma sociedade protagoniza.

Não são as práticas e estratégicas dos partícipes de uma sociedade, em vias de se

transformar, em dada época, que agem para sempre romperem com estruturas sociais

tradicionais. Um corpo rígido de signos e ordens fixas sempre estaria à espreita. Podemos

também divisar seus respectivos imbricamentos que podem coexistir.

Para a idéia de habitus, tão cara à Bourdieu (1996) uma sociedade também seria

profícua em rearticulações, sociabilidades individuais e coletivas (SERTON, 2002, p.65).

Pensamos assim, à medida que passaremos, nas paginas seguintes, a identificar alguns

postulados historiográficos que ajudaram a tecer a idéia de secularização.

1.2.Certos olhares dicotômicos: mundo providencial e mundo secular.

A tentativa de problematizar o significado do que vem a ser secularização 13 ,

perpassa a referência para a existência de alguns aspectos específicos de problematização.

Identificamos um que se torna imprescindível para a análise da secularização: a

interpretação da existência de uma dicotomia, entre os âmbitos do mundo confessional e

do secular, entendidos como esferas em processo de colisão, cisão que evolui desde a

passagem do medievo para um mundo reordenado nos séculos XV e XVI (MENOZZI,

1999, p.12).

13 O termo derivado é do latin saecularatio. Faz referência para o direito canônico na especificação de um clérigo que
optava pela mudança de uma ordem religiosa para o clero secular ou a destinação lícita de bens eclesiásticos para fins
profanos. Securaitzichaft no termo empregado por WEBER.



Em outra referência neste âmbito, podemos lembrar que parte da historiografia sobre

o processo de secularização aponta para sua respectiva culminância nos séculos XVIII e

XIX, processo que, referendado pelo empirismo e pelo cientificismo, atacava, sem

condescendência, a natureza de ordenação instrucional, principalmente a clerical.

Certamente, uma interpretação reduzida ao escopo “mais à vista” da complexidade do

respectivo fenômeno.

Alguma crítica historiográfica também é constituída para entender a secularização

como contraponto na ordem do aparato político-ideológico, já no século XIX, constituindo

momento de efetivo ataque à ordem clerical. Para estudiosos como Menozzi (1999, p.6), a

secularização designa rompimento, fenômeno que constrói uma representação de vitória,

de um mundo sobre outro.

A palavra adquiriu valor político ideológico, passando a indicar a vitória da
razão sobre o obscurantismo do governo clerical [...] estendeu-se a um plano
cultural mais genérico, definindo a emancipação de todos os setores da vida
humana da subordinação ao mágico ao religioso, ao sobrenatural ao cristão,
como também se confundiu com outro substantivo, secularismo, utilizado par
definir a ideologia segundo a qual era mister abater todas as religiões e Igrejas.
(MENOZZI, 1999, p.6-8, grifo nosso).

As referências são para a existência de uma descontinuidade que se reflete enquanto

marco de um novo momento para o significado das relações sociais, as mais diversas,

incluindo aí o âmbito educacional. Daí uma espécie de ótica de alguma ruptura efetiva em

certas abordagens. No bojo dos processos de mudança, que guiam as análises de estruturas

que se constituem, enquanto elaborando ordens que não se reconhecem e, portanto, se

combatem.

É contundente que, na construção de uma cultura historiográfica, cunhada à sombra

da teologia, esta também representando uma análise do que significaria os marcos

divisórios do tempo estes, difíceis de serem mensurados, são instaladas nuanças

interpretativas de mentalidades que, de alguma maneira, se estranham.



As interpretações que se encaminhariam a partir da teologia cristã, seriam arraigadas

aos fatores de transformação das relações sociais e culturais presentes com e na

secularização. Seria até válido justificar as respectivas reações, se encaminhadas para

observar e barrar quaisquer avanços do mundo secular.

Dentro desta concepção teológica, são tomadas interpretações como as de Zagenni

(1999, p.45). Este, como boa parte da teologia católica e protestante atuais, define certa

negatividade e justificativa para a reação cristã à secularização: “[...] Restava, porém, uma

oposição básica entre Igreja e sociedade liberal, porque havia no sistema liberal, algumas

características que só podiam gerar incompreensão, pois contrastavam com o pensamento

e a praxe que ela até então vinha seguindo. [...]”.

É também nítida a presença de uma problematização da secularização partindo da

anulação do sentido providencial de mundo. Discutida por leigos, seria condenada por

certos estratos sociais, como os eclesiásticos, no caminhar da modernidade oitocentista.

A observação dos “descaminhos cientificistas do século XIX” representaria uma

ameaça repudiada tanto por católicos, quanto por protestantes, sendo a abordagem desta

corrente cristã fortemente representada muito mais contundente na teologia da Europa

central (MARRAMAO, 2000, p.29).

O secular fragmentaria e golpearia o embasamento cultural religioso que ainda dava

as cartas naquele século. Um juízo pessimista quanto aos imbricamentos socioculturais

estaria presente enquanto faceta da secularização.

Não obstante, é também efetiva uma delimitação crítica, para esta secularização,

como fenômeno teleológico urdindo o escopo da sociedade que se estabelecia sob outras



estruturas e simbologias num arcabouço teórico de “finitude” das estruturas confessionais.

Assim, são prementes também, correntemente, visões de uma sociedade secularizada a

partir do século XIX, demarcada por tessitura marcadamente e, homogeneamente,

secularizada.

Para tal visão, a trajetória das marcas ou, como chama Giddens (1999, p.12) de

“fichas da simbólicas da modernidade” 14, que se incidiriam naquele período, demarcariam

o sentido pernicioso, e danoso, do devir histórico disposto sempre como marca

“desestabilizante” do habitus de uma dada realidade social que se avizinhava.

Se lembrarmos, que a “visão escatológica”, postulada pelo cristianismo ocidental,

sempre estaria às voltas com a idealização das transições entre os séculos como momentos

de crise dos valores, temos um quadro que se mostrará profícuo na produção de visões das

rupturas simbólicas, incluindo as que a secularização produziria.

Basta observar as reações conceituais na ordem teológica, encaminhadas pelo

Vaticano na transição do século XIX para o XX, a partir de sucessivas encíclicas, que

afetariam e/ou opinariam sobre o conceito/fenômeno. Algumas com similares reações no

Brasil, e nas províncias, como veremos no próximo capítulo. 15 Na ótica de Marramao,

(2000, p.32) uma questão de teorização sobre a secularização, necessariamente, pode

também observar duas esferas imbricadas:

A tese da secularização pode servir perfeitamente tanto para formular um
juízo otimista quanto um juízo pessimista sobre o presente; tanto para
exaltá-lo em detrimento de um passado de fanatismo e obscurantismo
felizmente superado, quanto para denegri-lo enquanto resultado de uma
tradição que, em sentido, é considerada melhor do que um presente

14 A idéia de Giddens (1990, p.12) é a de que uma sociedade produz “fichas simbólicas” representativas de disposições
socioculturais profundas, retificadoras de significados para ordens materiais e imateriais. À medida que os grupos sociais
se relacionam dispõem representações distintas de seus credos, gostos, conceitos, preconceitos, e posturas conforme
signos distintos, individuais e coletivos.
15 Em artigos publicados pelo órgão de divulgação oficial da Igreja na Paraíba, chamado A Imprensa, no início da
republica.



absolutamente desprovido de possibilidades positivas. (MARRAMAO, 2000,
p.32-33, grifo nosso).

De toda maneira, se é perceptível na historiografia, apegada a problematizações

sobre a secularização, distinções de facetas negativas e positivas desta, temos aqui uma

das variadas ambigüidades que perpassem a perspectiva de localização e delimitação

semântica, de um fenômeno que afeta as relações entre Igreja e sociedade civil, mas que

dificilmente é compreendido em sua totalidade.

Haveria uma necessidade de reconhecimento da mudança, por parte dos agentes da

trama histórica. Ora, dentro do que se identifica como postulado da cristalização dos

acontecimentos, (DOSSE, 2003, p.170) estes se justificariam no âmbito da construção de

uma trama.

Trama esta que teceria respostas interpretativas para a mudança, que seria ordenada

pela transformação e designação do quando e como se constituiria o novo momento das

relações eclesiásticas e civis, reconhecido por uma parcela dos intérpretes da secularização

pelo prisma da ruptura. Na problematização de Dosse (2004, p.170) é importante a

trajetória que tomam os acontecimentos, e daí seus significados elaborados pelos

discursos:

Os acontecimentos só são descobertos a partir de seus traços, discursivos ou
não. Sem reduzir o real histórico a sua dimensão linguageira, a fixação do
acontecimento, sua cristalização, efetua-se com base em sua nomeação. Ele
constitui, pois uma relação essencial entre linguagem e acontecimento.
(DOSSE, 2004, p.170-173).

Em outras análises que apontam os significados, que sistematizam a ordem da

mudança, é percebido um encaminhamento de designação, da ordem do particular, aquilo

que representa ação do homem na Terra, desvinculada da “mão de Deus”, a partir de seus



representantes: a Igreja estava em trajetória de “desincorporação”, (GIDDENS, 2000,

p.74) do seu respectivo trâmite civil. 16

Neste âmbito, as problematizações são da ordem de identificação da ruptura.

Podemos entender que a tessitura do conceito de secularização apreende o sentido e a ação

histórica, a partir da complexidade, 17 de seu significado. Sendo assim:

Todas essas correntes contribuem para lançar as bases de uma semântica
histórica. [...] A constituição do acontecimento é tributária de sua colocação
em intriga. Ela é a mediação que assegura a materialização do sentido da
experiência humana no tempo. (DOSSE, 2004, p.172, grifos nossos).

Outro sentido semântico e histórico, da intriga, na ordem das interpretações

dicotômicas, estaria vinculado à afirmação de alguma ruptura já consumada,

representativos de uma transitoriedade específica do final do século XIX. (MARRAMAO,

1999, p.34).

Aspecto de um sentido que não demandaria retomada do sagrado como base unívoca

das relações cotidianas e, acreditamos, nas interpretações do mundo. Pelo contrário, ao

cristão restaria conviver com algum entendimento da secularização ignorando, se possível,

os elementos da ordem mundana.

Uma ruptura pelo auto-reconhecimento do secular, que isolaria a fenômeno da fé

pela possibilidade de aceitação da vitória de um dos aspectos da modernidade: a

secularização. A autonomia da cultura cristã no século XIX já estaria presente enquanto

pertencente à mesma esfera de relações seculares. Livre, a fé cristã poderia continuar

“resistindo” em outras esferas, entre elas, a do ensino-aprendizagem.

16 A Igreja, aqui tomada a partir da cúpula hierárquica no Vaticano, disposta a opinar pelo combate sem fronteiras á
secularização, também determinava em que medida este relacionamento se produziria na burocracia do respectivo
Estado secular.
17 Daí o próprio Weber aludir à existência de um sentido muito mais complexo ao se pensar na secularização.



O tempo da ruptura secular despertaria o da manutenção, redimensionando as

querelas. No espaço instrucional as marcas dessas estratégias, às vezes, não se

manifestariam tão facilmente.

O tempo de transição cultural e política, enquanto elemento que sustenta as

tentativas de mensurar e denominar o rompimento, na construção de uma nova realidade,

agora secular, está imbricado com a designação da realidade de mudança. Esta é creditada

como ditame dos discursos que acreditam na ruptura secular.

Dicotomia que é ferramenta pensada enquanto espécie de pinça, resultante o

desencanto aludido por Weber (1906), que corta os interstícios da era cristã.

Temporalidade moral e espiritual que seria espezinhada no século XIX. Um tempo de

progresso, que abre, se não pouco espaço para a imaterialidade dos encargos

providenciais, uma brecha para atacar a “cidadela ferida” 18 do âmbito clerical.

Um diálogo teórico sobre a secularização, como o que aposta no âmbito dicotômico,

se manifesta também a partir um “consenso” quanto a uma “concordata ratificadora” do

mundo secular, intensa, galopante, findada, que encaminharia definitivamente trajetórias

mundanas, liberais e cientificistas entre as nações no final do século XIX.

Seria, inclusive, para tanto, observado um tempo entre duas “eras” para uma parte da

historiografia da secularização, na esfera da fissura confessional, que mudaria de âmbito e,

sempre, impreterivelmente, ordenaria mudança e rompimento. (MARRAMAO, 2002,

p.32).

18 A cúpula da Igreja, em meados do século XIX, reage ferozmente ao liberalismo, este como arma do arrefecimento da
secularização.São do período as encíclicas papais conclamando os católicos a resistirem à tomada de espaço.O tomismo
enquanto re-interpretação aristotélica e metafísica, não mais seria suficiente para abarcar tamanhas mudanças sociais,
culturais e econômicas no século XIX.



Do sacro ao profano, o século XIX e o início do XX, marcariam uma querela

ambígua quanto à manifestação de um ethos totalmente secular, na sociedade brasileira, no

e do transito. Principalmente quando se problematiza os “pontos e signos de rompimento”,

que abordagens como as de Cox, (1962, p.34), preferem não levar em conta. Observemos

esses problemas teóricos num outro momento.

Assim, nunca é demais lembrar, certas abordagens analíticas da secularização

também reconhecem naquele processo uma estrutura de transformação social e cultural

que “rompe constantemente”. Esta interpretação, delimita um caminhar da secularização

disposta, impreterivelmente, pelo progresso.

Enquanto processo, este apontaria para um devir promissor, teleológico, donde os

posicionamentos entre secular e confessional seriam mais fáceis de serem observados de

um patamar de mudança progressiva. A modernidade, enquanto resultado deste processo

tomaria rumo inexorável e inevitável. Para uma boa parte da historiografia da

secularização é imprescindível se pensar na trajetória e impacto a partir deste prisma

teórico:

É no interior desta insuprimível tensão que vem à luz a idéia tipicamente
construtiva do progresso como temporalidade cumulativo-irreversível,
(embora internamente diferenciada e complexa) que representa a dimensão
própria do moderno processo de secularização. O tempo como mudança e
transformação constante, ou seja, como original experiência de aceleração-
torna-se assim a forma por excelência da modernidade. (MARRAMAO, 2002,
p.57, grifos nossos).

Um interessante paralelo pode ser feito quando observamos uma parte da

historiografia sobre a secularização que acaba se distanciando desta perspectiva de análise

teleológica a partir de um corte epistemológico critico. Corte e foco teórico este que tenta

observar características da secularização aplicáveis, ou não, à realidade social e cultural

existente no sistema educacional brasileiro.



À medida que, nas páginas seguintes, nossa explanação for se constituindo, vamos

remeter a qual possibilidade de compreensão da secularização via rompimento, se aplica à

realidade brasileira.

1.2- A descrença no “rompimento secularizante”.

As interpretações da secularização que se apliquem às condições européias de

transformações efetivas do habitus católico, ou mesmo de dicotomias no quadro das

tradições confessionais católicas, certamente permanecem muito mais propensas a

conseguirem analisar a realidade do velho continente.

As categorias e escolas interpretativas da secularização são muito mais profícuas na

historiografia estrangeira sobre o assunto, tanto no século XIX quanto no XX, embora

sejam conflitantes no que diz respeito à sua respectiva manifestação. No Brasil existem

ainda poucos estudos historiográficos sobre as representações da secularização das

estruturas seculares 19, em sua elaboração histórica.

Não quer dizer que toda uma intelectualidade oitocentista já não idealizasse no Brasil

forte sentido secularizante das estruturas sociais via-Estado, e tentasse problematizar sua

respectiva construção local. 20 É inclusive esta intelectualidade que inaugura um corpus

interpretativo da secularização ainda imbuído pelos eventos do transito entre Monarquia e

República.

Ainda no Império, em sua segunda metade, desde Rui Barbosa e seus pareces, e

Joaquim Nabuco e seus discursos parlamentares de 1879, se fazia uma interpretação da

necessidade de rompimento com o habitus católico, (FREYRE, 2004, p.766) bem como o

19 Chega a existirem estudos muito mais avançados do período colonial brasileiro, e suas irmandades leigas, mas nem
tanto do período imperial.
20 Em obra de 1872, o intelectual maranhense Antônio produzia uma forte crítica ao conservadorismo educacional até
então vigente. Sua obra: “O ensino público”, e mais especificamente o tópico, Da secularização do ensino, dão pistas de
uma intelectualidade atenta à possibilidade de transformações na Instrução pública.



encaminhamento da secularização imediata das instituições. Este rompimento significaria

a ratificação e desassociasão do Estado da ordem clerical, oficializada desde 1824.

As implicações contemporâneas das interpretações feitas por esses intelectuais da

secularização, inclusive da educação no Brasil, vão ser fruto da idéia que se produz de um

evento também de “rompimento”, a partir do ato simbólico de passagem da estrutura

imperial de governo para a Republicana.

O crédito dado, por aqueles intelectuais oitocentistas, à possibilidade de mudanças

nas estruturas do “atraso social brasileiro”, a partir da secularização, seria duradouro.

Aspecto, afinal, transferido para a chamada “República Velha” e, encaminhado por

décadas seguidas, até pelo menos a chamada “era Vargas”. 21

É fato que, no Brasil do século XIX, a secularização era expressão de uma sociedade

que se fazia necessária para “afirmar o progresso”. Para a chamada geração de 70, dos

oitocentos, parte maçônica e defensora intransigente do laicismo escolar, que esta

secularização chegasse pelas vias da laicização da estrutura da educação, patrocinada pelo

Estado.

Dentro da ordem que se instalava no século XIX, no Brasil lentamente, este tempo

do progresso era percebido na confluência do novo que se instalava negando ou dizendo

negar as velhas estruturas sociais tradicionais.

É contundente que este postulado analítico vai migrar para certa historiografia, que

observa rompimento por via institucional como um dado secular resolvido (no Império) e

cristalizado com a laicização de alguns trâmites da relação entre Estado e sociedade civil

21 É grande a quantidade de discussões que giram ao redor da esfera de análise e problematização da secularização nas
décadas de 1920 e 1930. São muitas as referencias encontradas, por exemplo, no jornal A imprensa.



22. Também contundente é uma interpretação de que com a República, e com o civismo

laicizante desta, se golpearia fatalmente o poder e a estrutura da instrução religiosa,

arcaica e atrasada.

Um exemplo desse tipo de abordagem se dá, em vários números, na Revista do

Instituto Geográfico paraibano de 1909, em referências que desabonavam as condições de

ensino confessional, que dizia a revista chegar ao fim com o novo sistema político. 23

De toda maneira, já dentro de uma retomada analítica e sociológica das estruturas

educacionais no Brasil, e daí sua respectiva secularização, a historiografia da educação

brasileira24, já começaria a colocar em cheque a idéia cristalizada de secularização como

dicotomia educacional, entre os mundos da tradição e da modernidade, nas relações

sociais e culturais brasileiras.

Podemos apontar o que entendemos como dois marcos nesse sentido que são as

obras A cultura Brasileira de Fernando de Azevedo (1936) e Ordem e Progresso de

Gilberto Freyre.

É Fernando Azevedo, na mais ferrenha concepção escolanovista 25, que destaca a

importância das reformas instrucionais brasileiras no final do século XIX, para depois

destacar em sua obra a solidez das estruturas da tradição escolar humanística-confessional,

e a necessidade de uma análise mais cuidadosa na identificação do tipo de transformação

social e educacional “possível” no Brasil (AZEVEDO, 1963, p.618-619).

22 As revistas produzidas pelos institutos históricos e geográficos, como o paraibano, já elaborariam, a partir da
circulação de seus primeiros números, representações positivas quanto à secularização das Iinstituições e fortes críticas
ao habitus religioso-confessional da escola pública.
23 Esta revista é representativa dos grupos positivistas que tomaram conta dos espaços intelectuais paraibanos na década
de 1910.
24 Embora os historiadores de ofício no Brasil não tenham se preocupado diretamente com a problematização da
secularização e, mesmo hoje, se mantenham de certa maneira, ainda aquém em termos de estudos mais aprofundados
sobre o tema.
25 Em seu próprio contexto, durante a década de 1930, era ainda forte a tentativa que se fazia, por parte do chamado
movimento escolanovista, de criticar a retomada conservadora dos católicos nas esferas políticas e escolares.



Podemos pensar, que também é Fernando Azevedo que tece uma análise lúcida,

daquilo que também pode ser identificado por nós, e que tem um sentido de continuísmo

na estrutura escolar: um habitus social endurecido. Este pelas tradições culturais, parte

ainda coloniais e confessionais, nada propenso a se transformar, tão logo viessem a se

distinguir quaisquer transformações políticas.

Para o nosso olhar sobre a secularização, enquanto aspecto que tem sua manifestação

lentamente conduzida, quando muito resignificada, é importante a descrença nas rupturas

efetivas das estruturas sociais antigas de uma sociedade (AZEVEDO, 1977, p.619).

A própria idéia de secularização institucional republicana, monoliticamente laica,

derrubando a importância confessional na escola pública, encontra pouca repercussão na

maneira como este autor observa a educação pelo crivo cultural. Este prefere chamar a

secularização lenta instituída no Brasil como sendo de uma coexistência “simpática” da

laicidade com as confissões (AZEVEDO, 1977, p. 220).

Não é na constituição de um aparato jurídico laico, que analisaremos a seguir, que se

concentra o olhar de Azevedo, mas nas minúcias das continuidades, das manutenções e da

coexistência entre um mundo que encaminha leis e decretos, dispondo atributos

normativos e que praticamente não se aprofunda em disposições que diluem a

profundidade confessional.

É Gilberto Freyre que, ao analisar a transição entre os séculos dezenove e vinte, e,

mais especificamente a sociedade religiosa e tradicional brasileira, que acaba por nos dar

um aval teórico para os entraves de uma secularização identificada com o abandono das

representações tradicionais e confessionais. (FREYRE, 2004, p. 828).



Para Freyre (2004, p.829) as tradições socioculturais na escola, na estrutura

eclesiástica, e na própria República brasileira, não distinguiriam uma secularização pelo

rompimento ou dicotomia das disposições cotidianas tradicionais cristalizadas nas

transições entre épocas. Mesmo que tenha esta mesma secularização sido usada

momentaneamente para Outro tipo de coexistência seria distinto pela adaptação, um fator

encaminhado por diversas vezes a partir da gestão eclesiástica. 26

Em Ordem e Progresso, Freyre ainda nos fornece uma visão teórica para dispor uma

situação que é a seguinte: uma secularização, nas entrelinhas da transição no Brasil, que

produziria uma dicotomia sociocultural, só pode ser pensada, na verdade, na emulação dos

distanciamentos entre as esferas religiosa e laica. No Brasil uma realidade muito longe de

se configurar.

É de importância analisar até que ponto a secularização enquanto categoria teórica, é

tributária desse continuo transito entre a tradição, entendida aqui como estruturas sociais

mais fixas e uma sacralidade que acaba entravando ou reelaborando mudanças a serem

realizadas ou postuladas em determinada conjuntura.

1.3.Entre o sagrado e o profano: continuidades, descontinuidades e coexistência;

Para Ortiz (2001, p.12) nas elaborações que constroem uma realidade quiçá

“moderna” e assim secularizada, teoricamente, não se representaria uma derrota efetiva

das relações e do primado dos quadros mentais de um habitus social de ordem religiosa.

Assim como os elementos que formam os principais atributos da secularização, das

mais diversas áreas, não deixaria de representar uma efetiva mudança no habitus da

sociedade oitocentista. Não seria coerente negar aqui a instalação de uma substancia

26 Nos colégios católicos, tanto no Império quanto na República, a secularização acabará sendo observada como grande
entrave a ser combatido.



inédita nas relações socioculturais, advindas exatamente desta modernidade (GIDDENS,

1990, p.14).

É necessário, dispor que neste quadro “moderno”, os respectivos quadros mentais da

secularização continuariam vivos, dentro de uma esfera de relações complexas,

(GIDDENS, 2000, p.74) entre a mudança e a manutenção dos mais diversos aparatos

sociais, entre eles, os da educação.

Um outro elemento na realização de estruturas que se encaminhariam a partir de

trajetórias díspares, originárias dessa modernização, seria a observação da secularização

como instância do transito ente o sagrado e o profano, aí residindo exemplos de colisão

entre esferas de posicionamento, entre essas duas concepções culturais, e daí “duas

modalidades de ser no mundo” (ELIADE, 1992, p.20). Consistira em marcada posição de

“estranhamento.” Força distinguida pela opção de ser e estar “no mundo”.

A realização de uma continuidade na manutenção do sagrado representaria manter

vivas as respectivas manifestações cotidianas, ameaçadas pelo transcurso da realização de

“desacralização do mundo”, já em estado avançado de “solidificação” no século XIX. Um

fenômeno análogo à secularização cultural, política e instrucional que afetaria o que

Eliade, (1992, p.23) chama de homo religiosus.

Partícipe aquele, de nichos tradicionais, ou franco opositor das realizações que

transcorressem na fronteira da divulgação de uma moral dessacralizada, fossem os espaços

e/ou instituições quais fossem 27 representaria um monólito na representação das regras,

rituais, e signos a serem mantidos. Não obstante, eterno contraponto às “leituras do

27 Pensamos aqui o espaço escolar com manifestação da querela entre manutenção e transcurso de mudanças nas
interpretações do mundo sacro e profano.



mundo” que não se dispusessem à submissão ao sagrado, mas ao mesmo tempo disposto à

compreensão das novas tramas.

De outra maneira, para Eliade (1992, p.25-26), os elementos dicotômicos no século

XIX existiriam e também seriam observados enquanto manifestadamente residentes na

caracterização de “agentes e atores sociais históricos”, denominados a-religiosos, antítese

da sacralidade das relações cotidianas, até então estáveis.

Na leitura de Eliade (1996, p.165), compreender a secularização como

dicotomização advinda da dessacralização, teria suas especificidades, na medida em que se

observam imbricamentos e correlações entre as realidades socioculturais sagradas e

religiosas no ambiente quiçá “moderno”.

De qualquer maneira, o estranhamento dos partícipes das relações sacralizadas,

incluindo os que atuavam na educação, no que diz respeito à negação da transcendência

das relações, por parte de certo laicato, seria uma marca indefectível de alguma mudança a

ser arquitetada e encaminhada. Por parte destes últimos, ameaçadora hostilidade que

atingiria os espaços de manifestação da modernidade, entre outros a escola.

O homem moderno a - religioso assume uma nova situação existencial:
reconhece-se como o único sujeito e agente da história e rejeita todo apelo
à transcendência. Em outras palavras, não aceita nenhum modelo de
humanidade fora da condição humana, tal como ela se revela nas diversas
situações históricas. O homem faz-se a si próprio, e só consegue fazer-se
completamente à medida em que se dessacraliza e dessacraliza o mundo.O
sagrado é o obstáculo por excelência á sua liberdade. (ELIADE, 1996,
p.165-166, grifos nossos).

É, entretanto, digna de nota a efetiva crítica realizada à homogeneização das

concepções que colocam, única e exclusivamente, no homem do século XIX, uma negação

do sobrenatural baseada na dessacralização ipsis literis de todos os elementos constituintes

das realidades sociais de cunho cultural-religioso.



A questão estaria mais vinculada à separação das instancias apegadas às disposições

históricas do próprio nascimento do Estado moderno, e de suas atribuições laicizantes

instituintes, como veremos em seguida. O próprio Eliade (1996, p.166) reconhece que, nas

querelas em torno das disputas do espaço político e simbólico o espaço do sagrado é

sólido.

O homem profano, queira ou não, conserva ainda os vestígios do
comportamento do homem religioso, mas esvaziado dos significados religiosos.
Faça o que fizer, é um herdeiro. Não pode abolir definitivamente porque
ele próprio é produto desse passado. É constituído por uma série de
negações e recusas, mas continua ainda a ser assediado pelas realidades
que recusou e negou. Pra obter um mundo próprio, dessacralizou o mundo em
que viviam seus antepassados, mas para chegar aí, foi obrigado a adotar um
comportamento oposto àquele que o precedia - e ele sente que este
comportamento está sempre prestes a reatualizar-se, de uma forma ou outra, no
mais profundo de seu ser. (ELIADE, 1996, p.166, grifo nosso).

É importante pensar na ainda forte idéia de dicotomia que se restringe a

“verticalização” da secularização como um corpo singular de idéias que marcham

inexoráveis para a negação de todas as bases fundantes de dísticos e signos antepassados

28.

A realização de tal postulado está vinculada a abordagens que preferem entender a

tentativa de problematizar o fenômeno secular, no ambiente da modernidade, como fator

exclusivamente racionalista, intrínseco à estrutura da sociedade moderna.

Para os críticos desta concepção, pode se constituir um engessamento tanto das

concepções do que é efetivamente quadro mental inédito, específico da modernidade

quanto o reconhecimento da secularização como um fenômeno que em si é múltiplo,

apegado a realidades adaptativas desta respectiva modernidade, como acreditamos ter

ocorrido no Brasil, entre os séculos XIX e XX.

28 Mesmo o iluminismo, enquanto representativa manifestação filosófica setecentista, também se apresentará
“produzindo” teóricos que usam o arcabouço e repertório racionalista à serviço da cristandade, como é o caso de
Espinosa.( )



O próprio sentido da modernidade e secularização, estruturas interpretadas como

imbuídas de avanços teleológicos, imantados a um devir desarraigado de todo e qualquer

sentido do sagrado, é frágil se observarmos a inteligibilidade dos conceitos que esses

mesmos fenômenos carregam.

Já é latente que as abordagens que entendem tais fenômenos como simples mudança

efetiva, do sagrado ao mundano, sem grandes percalços ou cortes, estariam fadados no

mínimo a novas problematizações.

Mesmo discutindo a perspectiva de uma realidade eminentemente já “pós-moderna”,

na obra “Críticas à modernidade”, se observa uma problematização que se atém a certa

cautela epistemológica. Para Touraine, (1996, p.225): “[...] é preciso recusar abertamente a

idéia da ruptura entre as trevas da religião e as luzes da modernidade, porque o sujeito da

modernidade outro não é que o descendente secularizado do sujeito da religião [...]”.

A complexidade da perspectiva secular está eminentemente distanciada da teorização

de todas as instâncias em que ela se manifesta. Se atentarmos para as variantes do

processo europeu, que se transferem para o Brasil, podemos perceber as mais variadas

distinções, como também similitudes quanto ao formato e disposição a que se atém o

processo de secularização. De qualquer maneira, num espaço como o instrucional

brasileiro, são díspares os resultados das rupturas traumáticas entre as esferas do sagrado

como os são do profano.

À medida que passarmos, no capítulo seguinte, a identificar a “simbologia das

representações” que atinge a secularização no Brasil, a partir da instrução, preferimos

designar duas possibilidades para este processo, a título de separação das esferas teóricas.



É possível que aquele processo, tenha se manifestado na Parahyba do Norte da

transição: a) pela representação baseada na coexistência, aparato teórico, inclusive, já

previsto por Azevedo (1977, p.616-618) e, b); pela representação simbólica baseada na

coexistência e ruptura.

As “esferas de coexistência” da tradição e da transformação, que se encaminhavam

como faceta ainda imberbe da modernidade, entre os meandros públicos da administração

imperial no Brasil, ensejariam uma secularização encaminhada pelo Estado.

Uma secularização “permitida” e, num primeiro momento, aceita de bom grado pela

Igreja. 29 Percebê-la diz respeito a uma maior compreensão das disposições da Igreja,

inclusive na Parahyba do Norte, no sentido de se fazer presente nos espaços instrucionais,

“oficializada”, embora submetida ao Estado.

A tradição, dos métodos de instrução, ao corpo docente, no espaço instrucional,

serviria como argamassa solidificadora das relações sociais durante a difícil trajetória de

instalação da instrução pública na província. Resistiria ao final do Império e se

reestruturaria no início da República. Poucas vezes se sentiria ameaçada. As rupturas ou

dicotomias entre as esferas socioculturais, entre o limiar da tradição e da modernidade,

praticamente, se mantiveram hibernando.

Já na perspectiva de “coexistência e ruptura”, também é efetiva uma parcela

representativa de meandros adaptativos. Se uma maior presença secular rompia,

aparentemente, com a influência dos “agentes eclesiásticos” na instrução pública, como o

fez a República laica de 1889, por via jurídica, mantinham as devidas teias da participação

daqueles agentes, mesmo na nova realidade administrativa.

29 Aspecto logo modificado, por ocasião da romanização e do ultramontanismo da segunda metade do século XIX.



Ao divisarmos os elementos da teorização da secularização no Brasil, por via

instrucional, devemos, é salutar, perceber um mundo providencial adaptado, com sua

evidente carga simbólica dicotômica, e, ao mesmo tempo, mundo secular justaposto ás

transformações.

Não obstante, é de certa forma contundente e, muito efetivamente, perceptível que

disposições “profanas”, amalgamadas às tessituras da “tradição”, que a escola no Brasil

encerrará. Principalmente no processo de transição entre os séculos XIX e XX. Antes,

observemos uma das categorias teóricas da secularização que permeariam a construção da

oficialização jurídica da secularização na transição e que nos servirá de base teórica em

nosso terceiro capítulo: a laicização.

1.4. A secularização como devir modernizante e dessacralização.

É importante identificar que a secularização não deixaria de ser vista também como

tessitura de aparatos de deslocamento das construções simbólicas, também pensada

enquanto realidade que corroboraria uma cada vez maior dessacralização das relações

sociais. Estas construções simbólicas acompanhariam todo o século XX e adentrariam o

século XXI. 30

As mais amplas esferas, que vão do novo sentido de tempo, agora profano,

(ELIADE, 1996, p.196), à nova visão não-confessional da cultura (BURKE, 2004, p.34)

emergiriam também como uma ordem de valores de um habitus que certa parte dos

críticos definirá como secular. Valor esse, no cômputo de transformações que se

30 Como os debates ocorridos recentemente, à medida que a França desataria a imprimir uma retomada secularista nos
espaços educacionais. Todo um debate foi orquestrado para se discutir a legitimidade da secularização e da respectiva
laicização dos espaços educacionais daquele Estado.



amontoaram na sociedade européia, a tecer, gradativamente, outro “capital simbólico”

nem tão apegado à transcendência.

Certamente atingiu tal representação de valor cultural, em cheio, a instituição das

práticas educacionais e a normatização da laicidade das mesmas no período que

pretendemos analisar. Quanto à secularização propriamente dita, são imperativas as

ressalvas a se constituir quanto ao que significa como elemento instituinte de uma nova

ordem e de novos processos socioculturais:

Ela é resultado, conseqüência, de certa maneira de um ponto de chegada, uma
conclusão lógica do processo histórico-religioso de desencantamento do
mundo. (...) A secularização, por sua vez, nos remete à luta da modernidade
cultural contra a religião, tendo como manifestação empírica no mundo
moderno o declínio da religião enquanto potência. (PIERUCCI, 1998, p-13-15,
grifo nosso) 31.

Um dos “sentidos” da secularização, enquanto manifestação que atinge os

interstícios simbólicos é a representada pela “historiografia da secularização”. Esta

distingue, no reordenamento das relações sociais e culturais, que incluíam as educacionais,

de maneira mais geral, um amplo espaço de manobra das distintas “relações modernas”

que tomam os mais diversos significados.

A secularização, enquanto signo que atingiu, quer a modernidade clássica, quer a

discussões no entorno da idéia de pós-modernidade, 32 representa uma espécie de “ponta

de lança” na possibilidade de reordenações e rompimentos a serem estabelecidos (as). Para

toda uma cultura historiográfica, principalmente entre sociólogos, em menor número entre

31 É Max Weber, no início do século XX, com a publicação de A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que
vai cunhar o termo designado para se referir ao processo de secularização das sociedades na modernidade, que ele faz
questão de perceber com uma analogia: “grade de aço”, a designar rotas díspares de comportamento em fronteiras
distintas, desvinculadas das instancias sobrenaturais e confessionais.
32 Entre estas últimas, as que discutem a resacralização da sociedade.



historiadores, é importante, ainda hoje, a problematização da captação do respectivo

significado que teve e continua tendo este fenômeno.

Aliás, é Oro (2005, p.433) que chega a afirmar a infindável quantidade de

significados que toma a secularização: “tese”, “teoria”, “paradigma” e mesmo “hipótese”.

Escolhemos distinguir apenas algumas categorias teóricas que nos ajudem a discernir

melhor a que representação serve a realidade local que resolvemos investigar.

Podemos perceber de imediato: boa parte da produção acadêmica que se pretende

crítica da secularização se preocupa com os andamentos das transformações dentro das

resistências e tradições que permearam, e acreditamos, permeiam a cultura secular

instituída. Autores como Pierucci (1997, p.109), ainda permanecem dando crédito a uma

maior cautela quanto a uma secularização “linear e irreversível”. (ORO, 2005, p.434) Esta

vertente, não obstante, ainda está longe de ser hegemônica.

Ainda é forte a idéia que se encaminha para a compreensão da secularização como

um dado discernível, independente de seus condicionantes e estruturas, uma trajetória a ser

instalada num devir irreversível que efetivamente tornaria possível o desencantamento e a

dessacralização das relações socioculturais, desde a instalação da chamada modernidade

clássica européia.

São defensores dessas visões (COX, 1968) (BERGER, 1985), e (WILSON, 1998).

A secularização se encaminhava, portanto, inexorável, quer se instituísse rapidamente quer

em marcha dependente de estruturas mais conservadoras.



Todo um universo inebriado pela objetivação da natureza, pelo avanço no crédito

dado à razão humana, e na crença da perda de espaço da legitimação religiosa e

tradicional, estaria por vencer as resistências. Para estudos como os de (BOLAN, 1972, p-

28), representaria uma esfera de reordenamentos totalizantes e globais:

Secularização é na realidade um fenômeno cultural que abrange a
sociedade globalmente. Não significa investida, intromissão do poder político,
civil. Pelo contrário, quer dizer independência destes dois sistemas de ação
social. O ethos da secularização se relaciona com uma série de valores de
tolerância, no máximo de indiferentismo e nunca de perseguição mútua.
(BOLAN, 1970, p.28-29, grifo nosso).

O sentido tomado pelas relações as mais diversas, no âmbito político ou mesmo

institucional, faria com que existisse uma marcante cristalização do fenômeno secular

como finalização e substituição de esferas rivais, sendo os espaços manifestos de tais

transformações também os escolares. Para Johnson (1997, p.202), no verbete

“secularização” de seu dicionário de sociologia: “[...] Secularização é um processo de

mudança social através do qual a influencia da religião e do pensamento religioso sobre as

pessoas declina, à medida que é substituída por outras maneiras de explicar a realidade e

regular a vida social [...]”.

O sentido tomado pela secularização, do qual uma das marcas é a instrução

(CAMBI, 2003, p.236), é infinitamente fragmentado entre visões que afastam um

postulado definitivo sobre o respectivo assunto e o dinamismo intrínseco à tentativa de se

analisar a amplidão das representações geradas. Gostamos de pensar que a instrução que

permeou o século XIX, mais especificamente em seus decênios finais, era efetivamente

patrocinadora de reformas profícuas de significados secularizantes. Mas, decididamente

não é só.



Do outro lado, entretanto, este postulado não bastaria para se compreender outros

simbolismos, entre os quais a manutenção da tradição, e de seus signos, no espaço escolar,

sendo este o contraponto à secularização. Entendemos aqui tradição como uma série de

representações culturais que se distinguiriam cristalizados nos espaços de sociabilidade,

entre eles os escolares.

Destarte, também já iam longe as explicações do mundo, única e exclusivamente, a

partir do sagrado, ao mesmo tempo em que é difícil problematizar uma profanidade

triunfante. Uma das reduzidas possibilidades de cristalização teórica, no que diz respeito à

secularização, é aquela que é produzida a partir da percepção de deslocamentos na

construção dos signos culturais a-confessionais.

Um mundo regido pelo homem estaria relativamente a se produzir, principalmente

nas marcas de transformação que certa marcha histórica cristã ocidental, até então, vinha

representando. O desencantamento, do qual nos falaria Weber (1999, p.156) entre essas

esferas de deslocamento, permitiria a secularização. Uma perda ou avanço para a religião e

para as sociedades mais religiosas (PIERUCCI, 1998, p.12).

Acreditamos que esta é uma espécie de normatização secular, presença firme e já

avançada no século XIX, ordenadora do corpus das querelas pedagógicas. Representaria a

escola e, os discursos sobre esta, um dos espaços manifestos de resignificações de um

desencantamento, entretanto, entendido enquanto tal também na ordem religiosa.

Fenômeno tributário de uma perda de espaço do âmbito mágico e espiritual nas

explicações do mundo.



Este mundo, cada vez mais, no caminho da dessacralização de suas realidades

constitutivas se derramaria em ataques á transcendência nas mais complexas

manifestações.

Nessa nova visão de conhecimento-processo e produto, realizado pelos e para
os humanos, ou seja, secular, em oposição a uma natureza de dádiva divina,
anteriormente prevalecente sua dimensão empírica (tanto em termos de
observação direta do real como pela reprodução controlada do mesmo, na
experimentação) assume importância capital (NADER, 2003, p.30).

É nítida a existência de uma historiografia que identifica a efetiva marca de

negatividade para certas transformações da secularização, marca esta interpretada pelas

instituições como a Igreja, incluindo o âmbito legal da laicização (PIERUCCI, 1998, p.16-

17), como uma ameaça.

A secularização neste aspecto, sustentaria a estrutura que possibilitaria algum

rompimento na ordem cultural, e de modelos pedagógicos, na base do poder clerical

(NADER, 2004, p-30). Dentre eles, queremos entender o aspecto instrucional.

Afinal, a conquista de espaço, imbricada no cientificismo e 33, que se impregnava nas

escolas tanto na Europa quanto no Brasil, em maior ou menor grau, estava presente e

ameaçador (CAMBI, 2002, p-456). Era a mutação do tempo cristão em tempo do

progresso. Um tempo interpretado por inúmeros estudos como passível de negar ou

ignorar a sacralidade das relações sociais. Existiria uma tomada de espaço do tempo

sagrado pelo tempo mundano.

33 O cientificismo e o empirismo naturalista, assim como uma gama de posicionamentos céticos que acabavam
reconstituindo os quadros mentais inseridos na realidade do ensino e aprendizagem do século XIX, seria fruto da
secularização. Spencer, Darwin e Pestalozi eram só alguns nomes do intricado quadro representativo do avanço
científico no século XIX produtor de um novo habitus.



A transformação de uma sociedade que, há séculos, vinha se encaminhando para

uma cada vez maior dessacralização de seus costumes, também permearia os processos de

ensino-aprendizagem, entre eles os de cunho confessional.

No que podemos também inferir, representando uma tentativa de perceber os

elementos simbólicos, do que chama de habitus (BOURDIEU, 1996), são determinantes

as relações sociais de cunho secular, entre elas as educacionais, que estão vinculadas à

mensuração das ordens culturais identificadas no século XIX. Digam-se, além da

influência cientificista, os discursos modernizantes e a retórica liberal.

Estas, talvez se inserindo, instituindo outros capitais de poder simbólico, guardados

as devidas cautelas quando se quer pensar de que maneira estas ações e mentalidades

seriam possíveis. O Brasil e suas províncias parecem guardar suas especificidades quanto

a tais processos, entremeados por específicas circunstâncias a serem observadas.

O critério substutivo, por exemplo, das ordens profana e sagrada, estas como

também ordenadas localmente, de maneira homogênea, não seriam aplicáveis tão

facilmente. Ainda assim, filósofos como Teixeira (2005, p.45) parecem identificar e

acreditar no fenômeno da secularização, tanto como aspecto vinculado à concepção de

finalização, entre o sagrado e o profano, quanto ao critério de liberalização do homem.

Esta última realidade intrínseca à modernidade. Para Teixeira (2005, p.45): “[...] Esta

passagem do sacro ao secular tem a ver com a busca de auto-afirmação da modernidade,

que rejeita as velhas respostas em busca de respostas mais adequadas, determinadas por

um processo dialético [...]”.



Entendemos o espaço instrucional escolar no final do século XIX, e suas respectivas

estruturas, como arcabouço de simbologias que constituem discursos abertos às retratações

da secularização.

São espaços em que as demandas por metodologias, práticas e discursos pedagógicos

atenderiam à construção de simbologias da modernidade apegadas à expansão da

secularização e laicização da educação. Todavia, este todo de uma secularização

representada como fenômeno homogêneo, em marcha inexorável no encontro da transição

entre dois mundos, duas culturas, a mundana e a sagrada, hoje seria difícil de ser

sustentado.

Primeiro, as problematizações históricas que possam ser feitas a partir de uma

observação dos referenciais culturais, e para uma possível mensuração de uma condução

da secularização como projeto acabado, (TEIXEIRA, 2005, p.45), em vias de vencer o

âmbito do sagrado, representam postulados entravados por algumas questões teóricas.

A Parahyba do Norte, como demonstraremos em capítulo posterior, seria um

exemplo do espaço em que esta difícil concepção denominada secularização estaria

presente às voltas com seus dilemas específicos.

Ainda assim, quando se estabelece uma problematização a partir de manifestação

efetiva da secularização como abandono de um ethos tradicional, é creditada ao fenômeno

uma marca de luta entre os postulados do “novo” e do “velho”. Estes conceitos, diga-se,

como categorias familiares à discussão da modernidade.



É Ainda Teixeira (2005, p.47) que discute a quais perspectivas teóricas servem as

respectivas categorizações: “[...] Este novo não é simplesmente transformação de

costume, mas ruptura nos confrontos das fundações clássicas, ou seja,

substancialmente rejeição da metafísica.Neste sentido surge a exigência de uma nova

fundação[...]”.

É exatamente na possibilidade de problematizar esta referida “nova fundação”, em

que se inserem outros modos de sentir e ler o mundo, que percebemos as idiossincrasias

desta secularização a serem observados. Entre esses modos, os que se adaptariam às novas

contingências de representação, como é o caso das realidades localizadas, que temos como

objetivo observar.

Num segundo aspecto, o habitus distinto, do qual estaria tomada a secularização,

como fenômeno instituinte, faria parte de efetivas marcas de ordenamentos a serem

captados, nas mais diversas formas, dependendo de quem ou de como se daria esta

apropriação e efetiva cristalização. Reconhecemos que divisar, em parte, a complexa teia

de estruturas culturais, sociais, políticas e instrucionais, envolvidas nos processos

históricos e, entre esses processos, o de secularização das relações nos espaços

educacionais, pode ser de grande valia para a teorização que é necessária.

1.5.Habitus confessional, cultura secular: De volta a algumas cautelas

epistemológicas.

Assim, a partir de certa cautela na problematização, e a respeito desta gama de

transformações que pudessem ser implementadas, enquanto representativas da



secularização e laicização dos modelos pedagógicos, podemos chegar a entender também

o secular como um aparato ou sistema de produção de símbolos tributário da

modernidade.

Ao “nascer”, ou passar a ser postulada por uma cultura historiográfica, a

secularização incidir-se-ia, no habitus de um grupo social, de fora para dentro, nos

rompimentos, tanto simbólicos como materiais, e de dentro para fora, nas releituras, e

especificidades, tornadas, com efeito, ajustadas, e ou cooptadas, em determinada

conjuntura 34. Achamos que não seria incoerência denominar esse efeito de um

paralelismo que é possível no Brasil dado as condições do transito que resolvemos estudar.

Melhor dizendo, a secularização é mais bem entendida desde que vista em sua

sistematização multifacetada, dificilmente ordenada pela idéia de que conteria um gérmen

alimentador da finalização de uma leitura de mundo. Ao mesmo tempo, designação

sempre disposta a compor certa mudança. Para a análise que pretendemos desenvolver:

nunca sentido de pleno “fechamento”, “fronteira” de “sentidos e práticas ancestrais”,

negados nas representações de uma época.

De outra maneira: as ações efetivas de transformação dos espaços escolares, seriam,

ao mesmo tempo, importantes fronteiras em que os conflitos de legitimidade, significado e

ruptura se desenrolariam em partidas, ou “jogos da sociabilidade”, inseridos no que chama

Bourdieu (1998, p.13) de “capitais simbólicos”, de cada interesse de grupo e instituição.

34 Para nosso estudo, as fronteiras entre os sistemas políticos, nem sempre representariam uma fronteira nítida entre as
estruturas culturais correspondentes.



Decididamente, tudo dependeria de um intricado sistema de interconexões avesso à

fixidez das relações das sociedades, urdido nas disposições da individualidade e de

coletividade na produção, e expansão, de sistemas simbólicos por seus agentes partícipes.

A partir desta primeira compreensão podemos perceber a secularização a partir de

um corpus simbólico produzido e constituído dentro de uma extensa teia social. Assim

sendo, também um sistema ordenado para fazer-se existir, dentro de uma malha de

significados em que:

Os sistemas simbólicos distinguem-se fundamentalmente conforme sejam
produzidos e, ao mesmo tempo, apropriados pelo conjunto do grupo ou, pelo
contrário, produzidos por um corpo de especialistas e ,mais precisamente,
por um campo de produção e de circulação relativamente autônomo.
(BOURDIEU, 1998, p.12, grifo nosso).

Se observarmos que, a partir daí, se manifestaram ao longo da história processos

instrucionais que se integrariam, entre esses especialistas, tanto dentro de um sistema

simbólico de cunho sagrado quanto no de cunho secular e laico, poderemos, ainda, pensar

nos encaminhamentos de defesa, captação, reordenamento e negação num mesmo âmbito,

encaminhados pelos especialistas-educadores.

Processo de convívio e recusa no e com o instituinte, este fenômeno no trânsito dos

séculos XIX e XX, que, como tentaremos observar, obedeceria a trâmites diversos.

É sempre importante, entender a trajetória de construção das relações no em torno

dos respectivos sistemas simbólicos, tanto do ensino religioso, quanto do ensino

secularizado e laico, por exemplo, como um sistema tributário de um habitus que se faz, e

refaz, dentro de rompimentos muito mais limitados, e nas estruturas tradicionais de



manutenção de seus mais fixos signos. No Brasil, e em suas realidades locais, parece que

esta última assertiva faz sentido.

Quando pensamos na trama histórico-educacional brasileira, que em 1891 é

protagonizada pela separação das esferas estatais e eclesiásticas, por via jurídica,

distinguimos a necessidade de uma representação cultural da secularização observada

justamente pelos partícipes e ideologias dispostas em lados que não romperiam sempre, e,

acreditamos não intentavam estar em posições totalmente opostas.

Efetivamente, podemos também, nos “ajustamentos”, “simbioses” e “trajetórias

díspares” das disputas simbólicas, pelos respectivos espaços escolares, identificar o quanto

é limitado perceber uma dicotômica da secularização dentro de um corte epistemológico.

Ao identificar quadros em que estivessem dispostas duas alas de protagonistas,

padres e professores leigos, por exemplo, que só pudessem romper com os sistemas sociais

que os colocavam na situação de antagônicos, a secularização seria, enfim, um fenômeno

bem mais simples. Aspecto que a historiografia não estaria disposta a reconhecer.

A disputa por sistemas, por outro lado, não representa a total ausência de paralelismo

e coexistência. Paralelismo este reconhecedor do rompimento, e da manutenção, da

continuidade, e das descontinuidades. Alguma dicotomia, mais ampla, dentro de certos

limites deve ser sempre identificada.



O que é limitada é a distinção desta disputa, e da própria secularização, como

“desvio” que não articularia sistematizações “flutuantes” entre a negação da modernidade,

por exemplo, e a sua assimilação.

A partir do momento em que é vista teoricamente, a secularização, como um habitus

à deriva de rupturas entendidas como, por exemplo, totais e, permanentes, estaria muito

mais ajustada à realidade brasileira. Seria coerente pensar que: a idéias de monopólio

cultural, e educacional, podem ser vistas a partir de especialistas que estrategicamente se

dispõem a se regular, conviver, observar-se.

Um adendo, muito mais profundo, é o disposto pelas falas, discursos e ideologias

que sempre parecem conseguir armar seus quadros nas ações de grupos sociais definidos,

que se arrolam de porta-vozes de uma interpretação da sociedade. Sendo assim:

As ideologias devem a sua estrutura e as funções mais específicas às
condições sociais da sua produção e da sua circulação, quer dizer, às
funções que elas cumprem, em primeiro lugar, para os especialistas em
concorrência pelo monopólio da competência considerada-religiosa, artística,
etc-e, em segundo lugar e por acréscimo, para os não especialistas.
(BOURDIEU, 1998, p.13, grifos nossos).

É reconhecível uma trajetória histórica das disputas que inauguram a tentativa de

monopolização dos modelos instrucionais. Muitas se enlanguescem com a passagem dos

séculos. Podemos colocar, por exemplo, que estaria em jogo exatamente a disposição dos

não-especialistas leigos, e os confessionais (Neste caso padres). A secularização, não

obstante, é que permaneceria sendo colocada como patamar de isolamento entre essas duas

categorias.



Por ora, podemos começar a inquirir, entretanto, se não poderia ser, por exemplo,

um engessamento teórico problematizar a partir deste enfoque a secularização como um

fenômeno tributário da idéia de sentido teleológico da história. Sentido teleológico esse

que encaminharia separações entre as realidades sagradas e profanas tendo como

arcabouço teórico a idéia de apartamento das ordens sociais teocentristas, de visão de

mundo cristão, de um devir de progresso negador da transcendência.

Entendendo a realização de uma representação historiográfica simplista de clérigos

como especialistas, e professores laicos como não especialistas leigos, e, assim, ambos em

confronto direto pelos espaços instrucionais produzidos por uma secularização dicotômica,

chegaríamos a sérios impasses.

Parece ainda ser prudente ver a presença do sagrado e do secular como efetivas

esferas materializadas num mesmo dado tempo. Atento a como e quando seus respectivos

poderes se instituiriam e formando espaços efetivos de manifestação do capital simbólico.

Ainda para Bourdieu (1998, p.14): “[...] O poder simbólico como poder de constituir o

dado pela enunciação, de fazer ver e fazer crer, de confirmar ou de transformar a visão de

mundo e, deste modo, ação sobre o mundo, portanto o mundo [...]”.

O que nos parece ser pertinente, é identificar a pertença das respectivas esferas de

embate entre os modelos instrucionais no âmbito das relações histórico-culturais, que

delimitam e ampliam o próprio sentido do que vem a ser a realidade material e imaterial,

na explicação de mundo a ser cristalizada.



Autores como Chartier (1988, p.31-38) gostam de remeter a conceitos estabelecidos

pelos aparatos que são tecidos pelas ordens seculares, entre elas as escolares, como

culturais. Para este autor, uma dada realidade cultural se constitui enquanto força

representativa, das ações sociais dos mais diversos grupos.

Estão em jogo a “utensilagem mental” e conceitual, representações da totalidade e

estruturas de pensamento que, de alguma maneira, interiorizados, ratificariam a

observação da secularização, e da laicização da instrução, como tributárias de reais

transformações.

Também assim, a representação da totalidade do desenvolvimento de práticas

pedagógicas seculares pode ser pensada como espaço-manifestação de urdiduras e

antíteses de ordens culturais móveis (CHARTIER, 1988, p.38).

Ordens de manutenção que são frágeis perante a complexidade dos fenômenos

particulares que não são universalizados ou o são a sua maneira, particularizados pelas

mais diferentes conjunturas históricas.

A secularização e a respectiva laicização dos relacionamentos sócio-educacionais

obedeceriam a tais ressalvas teóricas de cunho culturais. De toda forma, é também

coerente, quando se quer perceber como se institui a crença coletiva em determinadas

visões de mundo, certa cautela ao se observar a secularização:

A história (...) não deve cair na armadilha das palavras que podem dar a ilusão
de que os vários campos de discursos ou de praticas são constituídos de uma
vez por todas, delimitando objetos cujos contornos, ou mesmo os
conteúdos, não variam, pelo contrário, deve estabelecer como centrais as
descontinuidades que fazem com que se designem, se admirem, se admitam e



se avaliem, sob formas diferentes ou contraditórias, consoante as épocas, os
saberes e os atos. Grifos nossos. (CHARTIER, 1988, p.65, grifos nossos).

Ora, entre vários intelectuais, historiadores e cientistas sociais, deve a secularização,

atualmente, ser interpretada enquanto delimitadora de novas relações, exatamente na área

dos aparatos sociais e culturais. As descontinuidades seriam, exatamente, tributárias dos

sentidos ambíguos que são elaborados para a secularização nas disputas por nichos de

poder, entre as diversas ordens.

Sendo assim, caminharia a secularização entre inúmeras vias transformadoras,

sempre, a partir de estruturas de significados e mentalidades intricadas nas conjunturas que

são de longa duração, ainda mais quando protagonizadas localmente. 35

Grosso modo, para cientistas sociais como Glasner (1996, p.679), a secularização

significaria elemento de uma ordem cultural transformadora entendida como

multidimensional. Estaria este processo entremeado no bojo de categorias como as

institucionais, normativas, ou cognitivas. Já na visão de Wallerstein (2003, p.124), seria a

secularização elemento constante do desenvolvimento.

Além disso, para este autor seria importante dimensionar o caráter substutivo dos

elementos culturais filosóficos de ordem secular pela materialização da secularização

cultural racionalizante.

35 Na Parahyba do Norte oitocentista, as disposições de mudanças advindas da secularização, vão sempre merecer as
devidas ressalvas, particularmente quanto à forma que tomam nas realidades tradicionais e confessionais dispostas
mesmo na escola pública.



É perceptível, na atual problematização teórica, no entorno do sentido que toma a

secularização, a percepção de movimento, este designador de esferas socioculturais que, se

não avançam rápido, se dirige em marcha de transformação:

A secularização da sociedade, um traço constante do desenvolvimento do
sistema-mundo moderno, encontrou expressão no mundo do conhecimento
como um processo em dois tempos. O primeiro foi o da rejeição da teologia
enquanto modo de conhecimento exclusivo ou até dominante. A filosofia
substituiu a teologia. (WALLERSTEIN, 2003, p.124, grifos nossos).

Gostamos de pensar em duas vias pouco traçadas e problematizadas que podem nos

levar a uma maior compreensão do que se passaria no espaço instrucional, lugar em que

tais representações se fariam ou não presentes. Num dado espaço, o fenômeno

“secularização”, às vezes, interpretado como ferramenta-chave de uma porta para o

transcurso antropocêntrico e cultural, já presente desde a Renascença36, e que seria marca

de incontestável vitória e instalação.

Hoje, é coerente para inúmeras abordagens da secularização o reconhecimento e a

cautela para a análise de um todo cultural secular que fragmentaria e tolheria o sagrado,

embora tenha nascido de suas entranhas 37. Faz sentido mesmo observar se tal fenômeno

desconectaria os homens de seus condicionantes no sobrenatural e daí ordenaria novas

relações no espaço instrucional.

Em outro olhar interpretativo, via ou esfera de descrença na homogeneização do

transcurso secular, é que devemos realizar nossas inquirições. Como problematizar

36 O fenômeno de tomada de espaço da secularização é marca do novo homem renascentista que se constituiria na Europa
moderna.
37 As referencias para a secularização estão contidas a partir das mais variadas definições.



rupturas, avanços, e descontinuidades, quando a normatização do sentido mundano do

secular está sendo encaminhado por certa parte da igreja?

1.3.3-Tradição, desencaixe, fichas simbólicas, e interconexões.

Outra disposição de análise, a ser revista, do conceito e significado que toma a

secularização, é a que remete a idéia de “tradição” que é desestabilizada. Quando se fala

em “tradição” aqui, se remonta às mentalidades, sistemas simbólicos antigos e

sociabilidades educacionais dentro de quadros católicos, defendidos estes últimos por

respectivos agentes sociais.

A secularização aí inserida seria interpretada, segundo uma visão teórica também de

tipo dicotômica, quando se enxerga uma “inédita” realidade disposta, alterando estruturas,

redimensionando normas e práticas.

Toda uma historiografia, 38 delimita certa forma de observar a secularização como

ordem de “desnivelamento” e “deslocamento” das estruturas sociais tradicionais, em

vários níveis, como se a secularização: 1) golpeasse a tradição eliminando efetivamente os

quadros mentais anteriores, já dentro de uma realidade “pós-tradicional”, 39e 2) houvesse

uma “vitória fácil” da secularização sobre o tradicionalismo (inclusive o da instrução).

Estes são dois aspectos teóricos que, já sabemos, nem sempre se constituem

facilmente identificáveis no limiar da modernidade. Principalmente se pensarmos que

38 Principalmente a historiografia teológica que continua observando a negatividade do sentido tomado pela
secularização em níveis considerados ameaçadores, mesmo hoje, para o cristianismo ocidental.
39 Conceito análogo à idéia de sociedade “pós-moderna”, que é destrinchada por Giddens (1990, p.13) quando este quer
avaliar, discordando, do encaminhamento das distinções deflagradas na modernidade, como sendo de uma nova ordem.
O autor admite, no máximo, uma extensão da modernidade.



muito do que uma sociedade tradicional postula em dada temporalidade, mesmo com

transformações permanece firme.

Na visão de Certeau, (2002, p.47-48), elementos sociais muito mais profundos e,

mesmo, difíceis de serem deslocados para uma realidade totalmente desvinculada da

anterior, sempre se manifestariam duráveis: “[...] trabalho dos mortos que, por uma

espécie de energia cinética, se perpetua, silenciosamente, com as sobrevivências de

estruturas antigas, [...] Em sua operação as permanências ocultas e as rupturas

instauradoras formam um amálgama [...]”.

De um outro prisma: há bases seriam bases psíquicas, e não declaradas, de

permanência, da qual nos fala Giddens (1997, p.84). Realidade imaterial e certamente

mais complexa.

O âmbito, por exemplo, do chamado ensino tradicional, engendrado na rusga da

secularização/laicização, entretanto, denunciaria a simplificação teórica produzida como a

que vê apenas um enfrentamento de “visões de mundo”. Aspecto que certamente

representaria a fórmula “Tradicional versus moderno” de uma abordagem da secularização

que não se sustenta.

As mesmas “disputas” devem ser observadas como tecidos sociais que se

“amalgamariam”, usando o termo de Certeau (2002, p.47) e se desconectariam

ambiguamente, enquanto vínculo “direto” com a modernidade, e com as expressões da

tradição.

Idealizar uma tradição descaracterizada, eminentemente, pelos ares que a

secularização traria, como, por exemplo, individualização, e antropocentrismo, inclusive



para as formas tradicionais de educação, não faz jus a complexidade dos trânsitos

adaptativos da própria tradição (ELIADE, 1990, p.2).

Nesta(s) tradição(es) é inegável, que muitas características estariam ordenadas, com

uma série de permanências e descontinuidades. Principalmente, se observarmos as

realidades, as mais diversas, quando se pensa no que vem a ser tradição, ou , quando se

querem observar improváveis colapsos nesta, de posturas particulares da educação, a partir

da modernidade.

Pensamos que nunca é demais ver a Educação enquanto ordem de sociabilidade e de

manutenção, deslocamento de idéias num mesmo espaço-tempo. Lugar de fixação de

posturas, conceitos, legitimação social, decorrendo, sua respectiva estrutura, de graus não

pequenos de tradição a ser transferida, retomada, distendida, reincorporada a significados

distintos.

Logo, entrando a secularização, a dispor outro “sentido de mundo”, se desenrolaria

esta numa gama de signos e bases culturais mais passíveis de serem assimiladas do que

totalmente negadas.

Ao mesmo tempo, pensando em Giddens (2002, p.43), vemos o quão distinta é a

tradição como espaço de “desencaixe de posturas e interpretações”. Ao entendermos

“desencaixe” como atributo de reestruturação de um meio, 40 de uma cultura que passa à

uma outra condição, nem mais tradicional, nem menos moderna, passamos à outro

patamar de observação da secularização.

É o mesmo Giddens (1990, p.30) que postula este “desencaixe”, lento ou rápido,

ávido de sentidos e representações, a emitir “fichas simbólicas” que seriam como

40 O próprio Giddens, em “Reflexões sobre a Modernidade” (1990), distingue desencaixe como movimento de mudança
que não é propriamente só rompimento, mas também distinção de deslocamento que a modernidade produz.



estandartes da novidade, das marcas do “inédito” que desponta “moderno”, máquina de

signos distintos a também produzir o que seria um “intercâmbio”.

Intercâmbio, tanto entre ordens, múltiplas de interesse e significado, a serem

moldadas como estímulo à modernização das sociedades sem, todavia, renunciarem a

condicionamentos tradicionais. Fichas simbólicas que podem seguir tecendo rumos

modernos sem dispor de significados e mecanismos antinômicos com as estruturas antigas.

A secularização, principalmente, como veremos, a que ocorreu no Brasil, parece ter

produzido fichas simbólicas fruto de um desencaixe que, acreditamos, não rompia mais se

colocava paralelo, coexistente.

Afinal, quanto de definitivamente “desencaixada” é uma tradição educativa, ou um

habitus social, enquanto sociabilidade valorativa, imprimindo ritmos de comportamento

moral, interpretações de mundo, entre outros artifícios formativos.

Preferimos identificar que estes questionamentos podem ser respondidos como muito

mais tributários da manutenção e, ao mesmo tempo, ambiguamente, da trincheira

modernizadora, no avanço do novo e da transformação.

A tradição e a continuidade das gerações que estão inerentemente ligadas entre
si.(...)Uma geração é uma coorte ou ordem distinta de parentesco que
coloca a vida do individuo dentro de uma seqüência de transições
coletivas.(...).Nos tempos modernos, contudo, o conceito de geração cada vez
mais só faz sentido contra o pano de fundo do tempo padronizado.(...)A
sucessão temporal nesse sentido retém muito pouco da ressonância dos
processos coletivos de transição característicos de eras
anteriores.(GIDDENS,2000,p.136-137, grifos nossos).

É sintomático perceber que as realidades que comporiam “novas realidades

culturais”, entre elas as que afetariam a instrução pública, nosso objeto de estudo,

detentores de significados de mudança, acabem também retendo relações complexas, bem



além de serem definidas como simples fruto de antagonismos, entre visões de mundo em

xeque-mate.

A transitoriedade, também produtora de fichas simbólicas, que marca certos

referenciais para entendermos as mudanças históricas, sempre constituiria um dado na

observação de certa fragilidade e obscuridade na interpretação dos significados desta

mesma transitoriedade. Por exemplo: da tradição como sendo exclusivamente manutenção,

ou negação do novo.

Os reducionismos na trama das relações históricas, relações inclusive de

reciprocidade, seriam um desserviço à problematização da secularização. Assim, podemos

indagar se não seria necessário, e improvável, nos remetermos, para entender as

respectivas passagens dos modelos pedagógicos, à própria experiência do trânsito.

Dependeria de destingirmos nitidamente na época do transito o que estivesse
nele, mas não fosse dele, do que estando nele, fosse realmente dele. Sendo a fase
de trânsito o elo entre uma época que se esvaziava e uma nova que ia se
consubstanciando, tinha algo de alongamento e algo de adentramento.De
alongamento da velha sociedade que se esvaziava e que se despejava nele
querendo preservar-se. (FREIRE, 2003, p.56, grifos nossos).

Decerto, uma transitoriedade temporal que, vinculada a quadros mentais

educacionais, se constitui em sólida instância para a problematização de um dos sentidos

da passagem de uma época á outra. Um sentido de mobilidade e estagnação que perpassa o

âmbito instrucional e da secularização.

Tradições de cunho pedagógico que se amalgamariam no limiar das passagens

temporais no Brasil e seriam tributários da realidade de transitoriedade. Manutenção, mas

também mudança. Realidades tão díspares quanto cúmplices na constituição da

sociabilidade educacional.



Temos como exemplo a constituição e manutenção do tempo de Deus 41, no século

XIX, identificado na e com a Igreja, que ainda mantinha os seus respectivos aportes

instrucionais intactos, mesmo com a tomada de espaço do âmbito jurídico do laicismo 42 ,

como veremos.

Importava gerir a modernidade que vinha avançando e atingindo as escolas públicas

e/ou sendo identificada como necessária, na segunda metade do século XIX.43. Momento

importante que se deu contemporaneamente à fase final do império brasileiro e que

repercutiria nas suas respectivas províncias.

O próprio sentido do que certa historiografia 44 constitui como sendo uma

especificidade da modernidade, enquanto nova ordem, imprimindo um novo ritmo, nas

relações sociais e culturais, nos interessa particularmente.

Não podemos deixar de pensar também que a secularização encaminhada como

estruturação de quadros instrucionais, conforme parâmetros racionalistas e por tabela já

desvinculados, de alguma maneira, das questões de ordem sobrenatural, e tradicional,

permanece na esfera do que se convencionou chamar de realidade moderna “triunfante”.

Aquela que seria postulada por certas alas iluministas como retificadora das ações

justificadoras da secularização e laicização instrucional via Estado.45

41 Referencias que podem ser feitas à Agostinho (1999) ou à Aquino (1998) que, mesmo passados séculos de um lento
processo de secularização, fundamentam para os católicos a resistência às transformações científicas, sociais e políticas
no século XIX.
42 Desde a Revolução Francesa (1789-1797) e de suas conquistas e atribuições instrucionais, o Estado vinha tomando
espaço na efetivação da realidade de laicização.
43 Em documentação observada por nossa pesquisa, é referendada nos discursos oficiais dos sucessivos presidentes da
Província da Parahyba do Norte, forte sentido reformista das estruturas educacionais. Estas eram identificadas como
sendo necessárias enquanto forma de levar, parte da população da província, ao que chamavam de “civilização”,
Conceito este restrito à condicionantes patrimoniais, civis e jurídicos específicos.
44 Entre os que discutem as questões vinculadas a modernidade e tradição enquanto aspectos de embate e estão Durkhein
(1889) Alam Parsons (1977), Certeau (1978) Anthony Giddens, (1997), e Bauman (1999), entre outros.
45 É Touraine, (2003, p.16) que, por exemplo, distingue uma modernidade que se dispõe, e, segundo ele, consegue
romper com todas as tradições, inclusive as educacionais.



No tocante a esses critérios, se divulgavam, já no século XVIII, as possibilidades de

implementação desta modernidade arraigada a uma concepção teórica de sentido

teleológico, que só conseguia ver a secularização como uma espécie de devir eminente,

consolidada de véspera, em direção à ruptura com a tradição.

Tradição impressa nos modelos, até então, presentes na instrução jesuítica,

eminentemente de cunho religioso. Uma ordenação das práticas na esfera da secularização

se faria presente nos mais diversos escritos.

Em discordância com a idéia de permanências, atribuídas a uma secularização que

não produziria fichas simbólicas ambíguas e, sim determinantes, de uma tradição

agonizante, já morta pela mão dos símbolos da modernidade, estariam os escritos de

Touraine (2003):

Pode-se perceber aí uma ruptura com a tradição, um pensamento da
secularização e a destruição do mundo sagrado; porém mais profundamente, é
preciso ver aí uma nova e poderosa tentativa para manter uma cultura
efetivamente secularizada a união entre o homem e o universo. (TOURAINE,
2003, p.31,grifos nossos).

Lembremos que seguem os debates, por exemplo, acerca da modernidade enquanto

fenômeno produtor, ou não, de mudanças efetivas na trajetória das mais diversas

realidades culturais e tradicionais nas conjunturais do Ocidente.

O significado de permanências, que fossem possíveis com a secularização,

entretanto, definitivamente não é um consenso, e mesmo, que esta não tivesse produzido

só rompimentos. De qualquer forma, a perspectiva teórica de “finalização da tradição”,

que são chaves importantes no pensamento de cientistas sociais como Touraine (2003,

p.23) permanece exercendo forte contribuição no debate sobre o tema.



Na esfera instrucional secular, esta que entendemos ser um dos trânsitos simbólicos

da chegada do moderno, podemos inferir se seria prudente determinar aspectos tangíveis

da modernidade enquanto esfera cultural que acabaria produzindo modelos de instrução

postulados para romper.

Tentaremos problematizar estes trâmites num próximo momento. No Século das

Luzes, sobremaneira, a temática, por diversas vezes, foi central no conjunto da

problematização da “instalação do progresso educacional”, entre os mais diversos

Estados. 46 Seria pertinente pensar em intencionalidade e projeto

Aquele período pode ser identificado pela presença de símbolos modernos que

remeteriam à presença marcante do Estado gerindo a instrução, vista como um dos

critérios de instalação do referido fenômeno da modernidade. Dentre estes modelos, os

que se ordenariam no Brasil do Oitocentos e na província da Parahyba do Norte só a partir

de 1870.

A modernidade passa a ser tangível, quanto a elementos que norteiam algum habitus

do ensino laico, que se fazem presentes nos discursos dos mais diversos agentes do Estado

monárquico Brasileiro, em finais dos oitocentos.

É de grande referência que a esfera do ensino tradicional e religioso, capitaneada

pelo que Giddens (1997, p.83) chama de “guardiões da tradição”, esperava ainda se

manter como norteadora da moralidade da comunidade cristã, antítese do escopo

individualizante iluminista e moderno, uma das molas na projeção do futuro.

Ambiguamente, a instrução religiosa esperava contribuir na e com a marca da

modernidade: continuar presente como argamassa solidificadora da ordem no turbilhão de

46 Debates estes que estão contidos em obras dos mais diversos intelectuais entre eles Rousseau(com Emílio)John Locke,
e Kant.



informações, no avanço e monopólio do que mesmo Giddens, (2000, p.35) alerta como

sendo uma “apropriação reflexiva do conhecimento”. Faz sentido para as instituições

desviar a transformação de uma trajetória de mundo individualizante, no retorno lento,

mas presente, à realidade comunal da moralidade cristã.

Um mecanismo que em sua trajetória, vinculada às instâncias de poder, está se

fomentando à medida que se adapta (CAMBI, 2002, p-123). Afinal, “os planos” da

moralidade cristã, e do ensino religioso, estão em crise. Manter a tradição de ensino,

também cristão, é a norma do Ratio Studiorum.47

Não é impensável, sobremaneira, distinguir que a tradição enquanto ethos presente

na e para a manutenção, também não pudesse dispor de níveis mínimos de abertura para

experiências distintas. O que norteia a problemática do habitus tradicional da

secularização, inclusive educacional, é até que ponto este se manifesta.

Para autores como Giddens (2002, p.141-142), uma pista para análise da secularização

e da modernidade, inserida aí a questão dos aportes fixos de uma sociedade, é entender não

só o desencaixe das relações tradicionais, mas sua perspectiva de reflexividade.

Tomemos reflexividade (GIDDENS, 2002) como o atributo de uma ordem (que

também é pedagógica) já eminentemente influenciada pela realidade instrucional de escolha

do eu, individualizante, na segunda metade do século XIX, que se integra e muda as

instâncias, as mais diversas, de tempo e conjuntura política, do tradicional. Este deve ser

resignificado a partir de outros símbolos que se interrelacionam. Padrões que se deslocam e

que são emblemas do novo e do progresso de uma dada sociedade.

47 Mesmo com a expulsão dos jesuítas do Brasil, em 1754 permaneceu o método jesuítico de ensino como referência
ainda no Império e República.



À medida que, se dimensionam as sociabilidades nos espaços escolares, as ordens

em que são categorizadas as transformações, inclusive as pertinentes à secularização, às

vezes não se encaixam de maneira firme nas análises, a não ser a partir do paralelismo e

coexistência dos padres, “guardiões da norma rígida da ortodoxia católica” e dos agentes

leigos que poderiam mesmo imprimir ritmos de mudança à tradição.

Em Giddens (2002, p. 141-42) “reflexividade” e “vigilância”, são sinônimos,

respectivamente, de espaço propício à secularização e manutenção pela tradição.

De maneira particular sob forma de codificação da informação ou do
conhecimento envolvidos na reprodução do sistema, os mecanismos de
vigilância, separam os sistemas sociais de seus referentes externos ao mesmo
tempo em que permitem sua extensão para setores cada vez mais amplos de
espaço tempo. Vigilância mais reflexividade significa aplainar as diferenças
de tal forma que o comportamento não integrado num sistema, torna-se alheio e
isolado. (GIDDENS, 2002, p.141-142, grifos nossos).

Interessa-nos, problematizar sobre uma realidade vinculada ao arbítrio de certa

abordagem da secularização enquanto mudança e permanência ou, como queremos inferir, a

manutenção das duas perspectivas. Pensamos a tradição e a ruptura como imbricados.

A mudança, longe de ser só e unicamente imaginada, é presente: o processo de

reordenação da educação, e sua secularização na transição do Império para a República, no

Brasil. Ainda assim aquela manteve suas peculiaridades.

O que podemos mensurar é como este processo é representativo também da disputa de

modelos instrucionais como diagnóstico dos trilhos de certa modernidade que, lentos,

perpassariam a província da Parahyba do Norte, por exemplo.

Trilhos manifestos e trajetórias proclamadas, nem sempre materialização de efetivas

mudanças nos aparatos da modernidade que laicizava a instrução pública na Europa, mas

que no Brasil mantinha suas peculiaridades.



Ainda, a partir do questionamento do que vem a ser uma cultura moderna, em

contraponto a uma que fosse homogeneamente tradicional, podemos inferir

problematizações a partir da ótica da história cultural: Ao mesmo tempo, como o tradicional,

preocupado com a gerência da modernidade não recua, e permanece fixo em artérias

dispostas a se auto-reproduzirem.

Afinal, mesmo nas modificações de ordens as mais diversas, a tradição enquanto

elemento na ordem da longa duração, persistiria. (BURKE, 2005, p.40).

Consentindo a modernidade sob vigilância faz-se uma “[...] mistura consciente ou

inconsciente, [...] síntese das crenças e valores [...]” (BURKE, 2005, p-39). O rumo de

colisão e/ou adaptação dos modelos pedagógicos, principalmente os mais especificamente

ligados ao campo instrucional do século XIX e meados dos XX, acreditamos moldados a

uma conjuntura a ser repensada.

As mesmas tradições que, também constituídas enquanto realidade de uma complexa

teia de ordem cultural e política, norteiam a cultura do moderno que é fomentado, em

detrimento dos velhos ares que são repensados.

A tradição vista em meio a interconexões, de signos, posturas, e representações é uma

possibilidade quando pensamos especificidades secularizantes. Estas, encetadas num caldo

de correlações que denotariam uma marcha, por vezes lenta, no rumo do mundo moderno.

No Brasil, lentidão que perfaz uma realidade fomentadora de manutenção, e de rapidez

nas mudanças, num mesmo espaço-tempo, assim como de certos aportes da tradição, que

acabam transmutando-se em rupturas efêmeras. Uma cultura que perfaz ambigüidades

quando pensada enquanto um corpus de reais mudanças. É Pertinente, não obstante, e

mesmo provável que:



A idéia de cultura implica a idéia de tradição, de certos tipos de
conhecimentos e habilidades legados por uma geração para a seguinte. Como
múltiplas tradições podem coexistir facilmente na mesma sociedade, laica e
religiosa, masculina e feminina, da pena e da espada, e assim por diante.
(BURKE,2004 p.40).

Alguns aspectos nos fazem tentar inquirir: que elementos efetivamente rompem as

estruturas mentais, quando estão ligadas ao que entendemos como sendo as continuidades.

O próprio sentido que toma a efetiva transformação histórica, de uma época à outra, é

reconhecida como uma problemática de difícil mensuração (LE GOFF, 2003) e

(HOBSBAWN, 1999,p.14), se pensada enquanto finalização efetiva de todos os processos

que ligam os tempos.

As esferas culturais cristalizadas de um povo, de maior presença na esfera religiosa,

por exemplo, bem como as respectivas respostas no âmbito da instrução pública, vinculadas

àquelas cristalizações, levantam outras possibilidades. Os espaços da tradição de certos

tipos de instrução se manteriam na transformação muito solidamente. Dentro de uma

perspectiva teórica de contraponto, lembremos Giddens (2000, p.89-94) que assevera,

incrédulo quanto à transformações ilimitadas de uma realidade sociocultural:

O passado continua vivo, mas, em vez de ser reconstruído de modo ativo de
acordo com a tradição, tende a dominar a ação quase de um modo
semicausal. A compulsividade, quando socialmente generalizada, é, na verdade,
tradição sem tradicionalismo: repetição que se põe no caminho da autonomia,
em vez de estimulá-la. (GIDDENS, 2000, p.89, grifos nossos).

Os espaços de uma ordem que se instaura, sob qualquer lastro ideológico, são dos

mais representativos quando pensados a partir da convivência, embora a mudança em si às

vezes já seja reconhecida como vencedora. O secularismo e o laicismo são

reconhecidamente idéias sociabilizadas e cristalizadas como fenômenos construtores da

modernidade. A complexidade da secularização produzida, entretanto, aqui discernida, vai

mais além.



Gostamos de pensar, na possibilidade de uma abertura, bem mais ampla, na

discussão deste “namoro não-declarado com a continuidade e com a descontinuidade”,

elementos incutidos, parece, no interior da secularização.

Identificamos, assim, serem os espaços de instrução ótimos referenciais exatamente

para, a partir do olhar sobre a tradição, se inferir o quanto a secularização produziu, e

produz, de análises controversas.

De um Giddens (1997, p.73) que prefere pensar no fenômeno secular, enquanto

fruto de uma sociedade “pós-tradicional”, sem rompimentos traumáticos, articulada por

fichas simbólicas, que se redimensiona, se chega a um Touraine (2003, 21-45), que prefere

a substituição profunda das simbologias. Simbologias que atravessariam para este último, a

fronteira moderna.

Resta ainda passar a problematizar de que maneira uma simbologia em torno do

sagrado, instaurada na instrução, foi mantida ou negada. Aliás, como identificar este

processo na perspectiva de se pensar a adaptação teórica de uma instrução religiosa que

transita para os símbolos do civismo, ferramenta do secular, e da efetiva mudança?

A tradição, para os que pensam ainda como Touraine, é a que pode ser “invertida”,

pelo desvio do culto a tudo que representaria o não-providencial, inclusive a instrução

estatal que agora é livre, laica. Seriam elementos que se universalizariam. Uma sociedade

que se re-elaboraria no que o autor chama de “modernidade triunfante”.

(...) a rejeição de toda revelação e de todo princípio moral criou um vazio que é
preenchido pela idéia de sociedade, isto é de utilidade social. O homem é
apenas um cidadão. A caridade torna-se solidariedade, a consciência passa ser
o respeito as leis.Os juristas e os administradores substituem os
profetas.(TOURAINE, 2003, p.38, grifos nossos).



É contundente observarmos a relevância de se compreender os espaços como

cindidos pela via dos quadros mentais culturais diversos, mas inchados pelas

ambigüidades dos elementos históricos que ainda ficam a desejar. Quadros retificadores de

objetivações, mesmo na tensão do convívio 48 .

Por ora, podemos perceber que seria importante entender a que secularização

estamos por observar: aquela que estaria em “menor condição” de ser percebida,

específica e tolhida por aparatos não-modernos, delineados por outros aportes formativos

do fenômeno. De uma outra maneira: não é a que, “cozida”, pelo Estado, seria aceita pela

instância clerical num primeiro momento. Talvez uma terceira observação fosse pertinente

já a partir daí.

Uma secularização atrofiada em seu nascedouro, presente e ausente. O sagrado e o

profano, em declarada disputa, optariam pelo convívio. Para Reis (2005, p.25) a

problematização da coexistência entre os âmbitos mundano e sagrado só permaneceria a

partir de um difícil relacionamento.

Essas esferas diferenciadas mantêm entre si e com a religião relações tensas.
Elas coexistem, mas sob tensão. (...).O espírito da modernidade é
desencantado, secularizado, racional, imanente, autolegitimado, sujeito de
si, tenso, contraditório.(REIS, 2005, p.25, grifo nosso).

Queremos entender que os espaços educacionais, pelo menos no que diz respeito à

Parahyba do Norte, na segunda metade do século XIX, sempre acabaram dispondo de

48 Efetivamente no século XIX o laicismo havia tomado um grande espaço no ocidente, e ao mesmos tempo conviveria
com traços do tradicionalismo educacional.



condições para um relacionamento que produziria um corpus social na justa medida entre

as respectivas tensões justificadas, mantidas, negadas, justapostas, e aquelas simplesmente

imantáveis no desdobramento da história da Parahyba e do Brasil.

Por tabela, uma secularização que parece ainda não ter sido totalmente divisada em

suas entranhas, aspecto que ainda se dispõe. Devemos observá-la a partir de suas

respectivas simbologias. Entre elas a construção dos espaços tradicionais de instrução no

Império e aqueles que se constituíram ao final do período.

1.3.laicização e secularização: distinções e convergências teóricas

Que todos os eclesiásticos sejam
submetidos em todos os casos ao
governo, porquanto são súditos do
Estado.

Voltaire 49

A Igreja não pode, de maneira
alguma, estender-se a negócios
civis. Porque a Igreja em si é uma
coisa absolutamente distinta e
separada do Estado.

John Locke 50

O longo e complexo processo que está vinculado à realização de alguma

reestruturação nos quadros culturais, advindos da secularização, e da transformação da

presença do braço clerical nas estruturas de poder, atinge, de alguma maneira, o fenômeno

jurídico-social, que se atribuiu como sendo a laicização.

Esta, representada como força maior, de reinterpretação e revisão, nos critérios

vigentes e atributos legais, que regeriam os Estado-Nação moderno. Estado que, ao se

49 VOLTAIRE, Leis civis e eclesiásticas. In: Dicionário Filosófico. São Paulo: Martin Claret, 2003.
50 LOCKE, JOHN. Carta sobre a Tolerância. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.56.



encaminhar para novos códigos de observação, e coerção, da sociedade civil, emitiu

signos, cada vez mais, legitimados pela jurisprudência não-eclesiástica.

É importante, primeiro, distinguir que dificilmente podemos vislumbrar um olhar

sobre a secularização sem observarmos a interconexão desta, exatamente, com o que foi

construído, legislativamente, para absolver o fenômeno no âmbito do Estado.

Da mesma forma, se certa intelectualidade da ilustração 51, passou a direcionar a

secularização, enquanto marca cultural da modernidade, como verdadeira distinção

ideológica, entre as esferas sagrada e mundana, produziu necessidades de interpretação,

dos respectivos fenômenos, na esfera legal.

Urdida, esta última idéia, pelos partícipes da sociedade civil, tornou-se, no

Setecentos, um discurso legista, que afetou a educação (CAMBI, 1999,p.326) ,e no

Oitocentos: fator engajado no franco desencaixe das estruturas confessionais.

As disposições administrativas, vinculadas à legitimidade e jurisprudência, de

assuntos, antes da alçada religiosa, agora da relação entre Estado e Igreja, tomariam um

rumo diverso. Os poderes supranacionais se emancipariam, via-Estado, dos signos

eclesiásticos.

Este mesmo processo que, parece, a partir da historiografia da secularização, ter

transformado ainda mais que a Renascença, a relação entre Estado e sociedade civil, na

transição do século XIX para o XX, é tão complexo quanto à primeira vista possa parecer.

52

51 Intelectuais do “século das luzes”, tais como John Locke, davam crédito à necessidade de atribuições jurídicas por
parte do Estado, na “gerencia” cotidiana de assuntos pertinentes ao mesmo. Negava, efetivamente, a possibilidade das
confissões religiosas submeterem o Estado. Uma das suas principais obras abordando o assunto é Carta sobre a
tolerância, publicada em 1689.
52 Mesmo o termo, por exemplo, laicismo é usado nos países de língua latina, enquanto, nos de cultura anglo-saxônica,
inexiste a denominação. Aliás, este significado, estaria ligado á uma espécie de intransigência na relação entre os meios



Podemos, rapidamente, lembrar de alguns aspectos filosóficos e políticos que se

encontravam na Europa abertos a esta perspectiva: O Estado-nação moderno se constituía

e, de pronto, certo liberalismo configurava-se na sua faceta de crítica irrestrita a todo

capital de cunho simbólico confessional. A Revolução Francesa só teria radicalizado esse

processo nos setecentos, e a ideologia triunfante, na opinião de historiadores como

Hobsbawm (1999, p.255), era a laica.

Durante, e, ainda, décadas após a chamada “era napoleônica”, principalmente após

1870, por exemplo, era praxe para Estados recém fundados, como a Alemanha, a

normatização das relações e trâmites que legitimavam as disposições de soberania das

instituições. 53 De importância é lembrar que, ambiguamente, a laicização das relações

sociais foi uma das questões que migraram da própria Igreja, nos trâmites que se

desenrolavam dentro de esferas civis, no trato com as questões não-eclesiáticas.

Todo um aparato designador de que maneira a legitimidade entre as instancias leigas

e eclesiásticas se desenrolariam era previsto por códigos intricados. O Estado-Nação

moderno, 54 produziria uma versão civil da legitimidade disposta pelos eclesiásticos a

serviço Deus. Evidentemente estas são cristalizações que são contestáveis se tentarmos

observar algumas questões teóricas.

O próprio sentido do que viria a ser laicização, ainda permanece como um postulado,

quiçá do âmbito da secularização (ZANONE, 1999, p-690), a ser observado quanto às

reais perspectivas de mudanças na estrutura de funcionamento da malha burocrática e

administrativa do Estado e /ou províncias.

religiosos e leigos, o que, na acepção da palavra, não corresponderia a laicização, que seria a gerência dos meios
religiosos pelo Estado.
53 Aspecto já presente de maneira contundente na França revolucionária e pós-napoleônica.
54 No Brasil imperial, se este processo pode ser identificado já a partir dos intelectuais que discursavam em prol de sua
efetivação, também não poderia ser entendido como normatização efetivada do laicismo pelo Estado, aspecto nem
mesmo consumado de todo na instalação da República.



Importa, para as nossas inquirições, como viemos discorrendo, as mudanças nas

relações sociais, culturais e políticas, principalmente as que se abateram sobre a esfera

educacional. A laicização é vista como um provável sentido tomado por essas

transformações específicas. Uma provável categoria do “todo secular” que avançava, e que

demandava, nos quadros de modificação das estruturas na relação entre Estado e sociedade

civil, símbolos representativos 55.

O referido sentido da laicização, que afeta a remodelação sóciocultural da instrução,

presente já no século XVIII (CAMBI, 1999, p.327), começaria a ter feições, no

Oitocentos, de uma “ferramenta funcional-normativa” do Estado.

Uma verdadeira ação de legitimação coercitiva, da presença centralista do Estado,

agindo na esfera dos habitus religiosos cristãos, incluindo as perpetradas pelo magistério

eclesiástico, à medida que os colocava sobe jurisdição.

A instrução religiosa, enquanto espaço de sociabilidade escolar, seria exposta a duros

percalços pela laicização. Igualmente, lembremos que os “tentáculos normativos” do

Estado acabariam como signos de mudanças a serem encaminhadas, ou capitais

simbólicos, no sentido do que nos informa Bourdieu (1996, p.234), a serem produzidos na

malha estatal.

Fundo ideológico e político, inclusive, de um futuro republicanismo mundial,

norteador dos espaços em que a formação do indivíduo estaria sendo disputada, tanto pelo

próprio Estado secular, quanto pela Igreja. 56

55 Desde o século XV que, efetivamente, a liberdade civil, enquanto aparato jurídico, já era uma teorização defendida
entre os mais diversos eruditos. De Maquiavel a Hobbes.
56 No Brasil, fenômeno que se arrastaria entre o Império e a República. Estaria, marcado por conflitos que se instalariam
nos jornais e demais meios de divulgação, como veremos nos próximos capítulos.



A laicização, historiograficamente, também é vista como uma ferramenta de querelas

que se arrastam como uma marca de sabor amargo no bojo das mudanças da modernidade.

Também “ficha simbólica” (GIDDENS, 1991, p.12), de nefastas conseqüências para as

estratégias da Igreja no quadro educacional e nas relações de cooptação que os Estados

tinham como estratégicas. 57

A marca cultural de desenvolvimento das correntes filosóficas iluministas e

imanentistas representariam exemplos desta presença laica, a marchar na direção da

transformação do espaço instrucional.

Ao mesmo tempo, segundo Broblio (2000, p.420-421), poderia ser um acentuado

reducionismo à ordenação da laicização como encerrando em si todo um significado de

antítese a toda e qualquer convivência com o sagrado, ou sentido religioso, que acabavam

manifestados na escola. Este autor prefere lembrar que ambas as lógicas interpretativas do

mundo, laica e confessional, constituiriam estratégias para referendar suas respectivas

existências enquanto verdadeiras e legítimas.

Torna-se então evidente a inutilidade de classificar rigidamente os sistemas
jurídicos das relações Estado-confissões religiosas , ou de transformar os
conceitos políticos de separação, confessionalismo ou aconfessionalismo,
laicidade ou não laicidade, nos arquétipos jurídicos
correspondentes.(BROBLIO,2000,p.420-421,grifos nossos).

A categorização do laicismo como anticlerical, ou anti-religioso, também

representaria um entrave na problematização dos critérios que representariam o âmbito

governamental e administrativo do mesmo. Basta lembrar que existe uma diferenciação

entre o que se constituiria como laicização, “corpus estruturante” na relação de Estado,

inclusive com efeito dialógico frente aos trâmites eclesiásticos, e laicismo, fenômeno

57 No processo de resistência ao liberalismo europeu estava presente o magistério como arma no combate do clero às
transformações na instrução pública, incluindo sua laicização. Os Estados modernos erradicariam, entretanto,
lentamente, a presença confessional, por via jurídica, na escola pública.



endurecido de efetiva ameaça aos espaços da “sacralidade institucional”. (ABAIGAR,

2004, p.2).

A própria Igreja Católica oitocentista delimitaria a necessidade de reconhecimento

dos interstícios que cabiam ao Estado, ressaltando aqueles que ameaçavam a instituição

(ABAIGAR, 2004, p.3). Alguns “modelos cívicos” do Estado eram, por outro lado,

preteridos como espaços necessários de manutenção do ethos católico e de suas

manifestações, inclusive as institucionais.

O significado político, deste aspecto das relações entre Estado e Igreja se constituiria

a partir de como esta laicização se conduziria.

Esta cuestión nos Ileva a clarificar las posturas de fondo que se escondem em
el debate sacar a la luz los modelos de convivência y de presencia de la igreja,
entendida no sólo como jerarquia institucional sino, además, como sociedad
civil. (...) em realidad con la distinción entre laicidad y laicismo lo que se
pretende es deslindar el grado de laicización de las instituiciones que la igreja
católica está disposta a aceitar. (ABAIGAR, 2004, p.13, grifos nossos).

Ora, a “convivência” e “aceitação” na gestão das relações civis se constituíram na

“pedra de toque” das disposições entre as instituições, principalmente no decênio final do

Oitocentos.

A instrução pública, certamente, seria um espaço a ser discutido como de

representação desta jurisdição. Haja vista o tipo de secularização ligada à realidade que

queremos observar: a brasileira. Realidade em que qualquer exemplo de laicização, como

a que se manifestou na Europa, entra em sério entrave teórico. Deixemos esta

problematização para outro momento.

Efetivamente, uma cristalização historiográfica contundente é a que dispõe a

laicização na esfera de fenômeno tributário, ou imbricado, na secularização. Estão entre os



ideólogos dessa idéia: (CAMBI, 1999), (HOBSBAWM, 1999), e LLORENTE (2003).

Não obstante, qual seria a diferença entre secularização e laicização! Para uma abordagem

mais detalhada, e cautelosa, deste fator simbólico na manifestação da secularização, temos

hoje, um aspecto bem mais esclarecido: Esta produziu a laicização, e não o contrário.

Delimitou primeiro, culturalmente, a possibilidade da mudança nos quadros do

relacionamento entre Estado e demais instituições. Aspectos que foram levados à frente

legalmente.

Enquanto processo, a secularização, representa o esteio cultural que fertiliza as bases

intelectuais dos habitus sociais e políticos, a laicização representa o meio pelo qual, esta

mesma secularização, vai chegar a ser “implantada” pelo Estado.

De qualquer maneira, sempre foi corrente uma observação, e confusão teórica,

quanto à laicização representar a radicalização da secularização. O laicismo, por exemplo,

tributário da laicização, como um fenômeno de maior ênfase no papel do Estado nas

arregimentações legais, acabou também visto como sinônimo de ataque indiscriminado, a

toda religião e seus condicionantes sociais. Entre eles o ensino religioso.

Atualmente existem outras possibilidades de interpretação para o laicismo: Para

Não sendo adversário da religião, o laicismo defende sua separação do
Estado, sem contudo hostilizá-la ou condená-la em quaisquer de suas
manifestações. O termo laicismo, de modo amplo, indica a separação entre a
religião e o profano. E de maneira restrita designa o afastamento do Estado no
tocante aos assuntos religiosos, uma vez assegurada completa independência a
todos os sistemas religiosos e a todas as Igrejas. Isso não significa que o Estado
venha a ignorar o fato religioso pois é de sua responsabilidade garantir a
tranqüilidade pública que possibilite a prática de qualquer religião.(AZEVEDO,
1999, p-272,grifo nosso).

A não adoção, por parte dos Estados, de um único credo confessional, estaria mais

coerente com o que pensa Zanone (1999, p.23), representar o cerne do problema do



laicismo: ao Estado, não caberia a condução do culto 58. Esta instituição determinaria a

existência de duplas competências, autônomas e distintas.

No Brasil imperial, pelo contrário, a instância jurídico-constitucional, tomada a partir

de 1824, conferia o reconhecimento da religião católica como oficial, ficando longe a

adoção daquela concepção de dupla competência.

A secularização presente na condução administrativa do clero não chegava a

delimitar o “laicismo”, pelo menos até 1870, até porque o próprio Estado

circunstancialmente mantinha aquele estrato político-social sob sua respectiva jurisdição.

Serão alguns postulados teóricos dos intelectuais do final do século dezenove que deixarão

antever o que se cristalizaria no devir republicano. Questão que abordaremos no segundo

capítulo.

Ainda para entender outra problematização, da categoria teórica da laicização,

também podemos observar, segundo Zanone (1999, p.670), que este mesmo Estado

Moderno não se aperceberia como instrumento de um dado laicismo radical. Não estaria

presente, no corpo teórico da laicização, a eliminação de todo um específico quadro

cultural religioso.

Uma parte da historiografia da secularização, que hoje problematiza a laicização,

possui um olhar mais cauteloso na análise deste fenômeno:

A laicidade, ao condizer com a liberdade de expressão, de consciência e de
culto, não pode conviver com um Estado portador de uma confissão. Por
outro lado, o Estado laico não adota a religião da irreligião ou da anti-
religiosidade. Ao respeitar todos os cultos e não adotar nenhum, o Estado
libera as igrejas de um controle no que toca à especificidade do religioso e se
libera do controle religioso. Isso quer dizer ao mesmo tempo, o deslocamento
dos religiosos do estatal para o privado e assunção da laicidade como um
conceito referido ao poder de Estado. (CURY, 1999, p.4, grifo nosso).

58 Todo um corpo de intelectuais, por exemplo, protestante, acabaria apoiando a insurgência do laicismo no espaço
instrucional, marca que vai conduzir uma parte da ação instrucional desta vertente cristã, durante o século XIX.



As escolas, e seus modelos pedagógicos, seriam espaços privilegiados na disputa

pela construção das características da nova ordem modernizadora, no fim do século XIX.

Disputas que ganhariam cada vez mais espaço, quer por via direta, com a modificação de

currículos escolares, por exemplo, quer na normatização de decretos instituindo a

separação dos espaços de pertença do poder instituinte.

Todavia, seria marcante a continuidade de certos aportes do sagrado mesmo com a

presença cada vez mais ativa da laicização. Afinal, a carga simbólica das relações de

cunho tradicionais no Brasil, e em províncias como as da Parahyba do Norte, pode ser

vista como duradoura. Acreditamos no continuum das relações de base confessional e

secular, que chegariam a entravar um aprofundamento da laicização.

Um dado palpável, é que elementos de uma trama da secular, via laicização

também acabariam por influenciar o Brasil, e mais especificamente a província da

Parahyba do Norte, ainda tardiamente, no final do século XIX. Sob algumas ressalvas se

pode pensar na laicização como idéia projetada.

Diríamos que, efetivamente, se deve observar que a constituição de uma separação

do Estado e da Igreja não eximiria a convivência a partir da tolerância de certos signos da

tradicional cultura religiosa, de um habitus católico, guardados os devidos limites.

Inclusive, a laicização acabaria por não ferir de morte o ensino religioso, um dos

elementos de sociabilização do ethos católico. No mais afastá-lo-ia do espaço público

dicotomizando, de maneira limitada, as respectivas esferas: religiosa e profana.



A primeira, transformada pela “transmutação” de signos católicos, em signos

republicanos, a segunda, dinamizando a respectiva transferência da jurisprudência entre

Estado e sociedade civil.

O caráter propriamente burocrático, de cerne e “espírito laico”, seria prescrito pelo

que Giumbelli (2001, p.29) chama de: “definição jurídica de um domínio específico” 59 .

De qualquer forma, a laicização, um “vir a ser” da cultura laica, peça já filosófica, em

termos de concepção de burocracia de Estado, já tecia intricadas relações a serem

instauradas com os Estados e suas propostas modernizantes.

No que diz respeito ao fomento na pedagogia do laicismo e na instauração de uma

prática autodenominada laica nos espaços escolares, Cambi (1999, p.328) observa que a

repercussão da secularização acabou propiciando um discurso auto-proclamado laico.

Desenvolveu-se uma imagem nova da pedagogia moderna: laica, racional,
científica, orientada para valores sociais e civis, crítica em relação às
tradições, instituições, crenças e práxis educativas, empenhada em reformar a
sociedade também na vertente educativa, sobretudo a partir da vertente
educativa. Grifos nossos.(CAMBI,1999,P.328-340, grifos nossos)

A grande esfera de prescrições instituintes que estariam representadas à sombra do

Estado Moderno, enquanto portador das ações de modernização da instrução, estaria em

marcha já no século XVIII 60 . No Brasil, na segunda metade do século dezenove. Antes, o

laicismo seria uma proposta, muito mais elemento teórico do que efetiva realização

materializada de todo no e para o Estado Moderno. Segundo Werebe (2004, p.1), para se

entender como, em determinada perspectiva, podemos pensar o laicismo: “[...] O laicismo

não foi introduzido abruptamente. A emancipação da sociedade em relação ao domínio

59 Nunca é demais lembrar que, antes de sua presença instituída, a laicização sempre passou por um fomento teórico, na
ilustração do Setecentos, por exemplo.
60 Efetivamente, o século XVIII constituiu um marco na presença do laicismo instituinte, embora não tenha de todo
eliminado a forte influencia do Ratium Studiorum nos colégios franceses. Textos como o Ensaio sobre o governo civil de
John Locke tiveram forte repercussão no fomento teórico da laicização. No Brasil, acreditamos que nem mesmo o duro
golpe reformista pombalino, com a expulsão de várias ordens religiosas, acabou com a presença do ensino religioso e a
importância dos clérigos na instrução.



religioso foi sendo feita progressivamente, ao longo de um processo iniciado na Revolução

Francesa. [...]”.

Quando pensamos o deslocamento dessa presença do braço estatal, que é a

laicização, devemos fazer a devida ressalva ao observarmos como e em que sentido foi

tomado este fenômeno e de que maneira foi apropriado por uma específica ordem político-

social. 61

De pronto, algumas certezas. Entre elas: seria difícil pensar numa perspectiva de

homogeneização, assim como se pensa em relação à secularização, para a prática estatal

laica. O sentido da laicização, por exemplo, estaria vinculado a uma maneira de se projetar

ou pensar uma ordem a se instaurar.

Ordem do e para o Estado, a laicização parece mesmo ser representativa de

postulados liberais e individualistas, fruto de um fomento social que se adaptaria a cada

espaço em que se manifestou. Ainda assim, prefere Abaigar (2000, p.17) observar a

laicização enquanto marca indelével sempre do habitus moderno, representativa da

manifestação dos quadros jurídicos do Estado.

Para Abaigar (2000, p.18), a ordem de tomada de espaço, das esferas instituintes do

Estado, incluindo a instrução pública, esta condutora das aspirações de realização do

progresso nas instâncias políticas, sociais e educacionais é de uma “laicidade triunfante”.

Uma idéia que não deve ser descarta, ao pensarmos em laicização, é a que está

vinculada a evento traumático: a radicalização do espaço instrucional, na composição de

uma mundanização das práticas escolares, visando fomentar representações civilistas,

61 No caso do Brasil, as referencias para a concretude da laicização são sempre para o advento da República, como
possível contribuição no devir de uma sociedade e estrutura política que se efetivaria. A geração de 1870, foi uma das
que contribuiriam com tal mensuração teórica. Com a proclamação e instalação, propriamente dita, daquele sistema de
governo, também começou a ser tecida de fato a laicização, via-legislação. Evidenciar-se-ia sua presença no Brasil do
século XIX, portanto na República, embora tenha sido fomentado no Império.



encaminhada por Estado Revolucionário. Nos eventos de 1789, foram dados passos

significativos, para este tipo de laicização.

De qualquer maneira, fosse pública ou de caráter homogêneo é a laicização de base,

criação francesa. Um encaminhamento dos mais variados projetos nascida dos espaços

estatais. Notadamente, quando remetemos à realidade pública instalada no final do século

XIX, esbarramos com suas especificidades: A Parahyba do Norte.

Na construção instituinte de uma ordem pública 62, base dos Estados modernos, que

pontuaria a afirmação e elaboração do papel social da instrução (CAMBI, 2002, p.340), a

partir dos séculos XVIII e XIX, a laicização é peça-chave e fenômeno particular,

realização estatal.

Um significativo capital simbólico, representativo do papel que a liberdade,

enquanto elemento fundante da livre instrução, teria como presença marcante para o auto-

reconhecimento dos indivíduos partícipes do mundo burguês europeu.

Evidentemente, outros processos constitutivos se realizarão no Brasil, haja vista o

espaço instrucional reduzir-se à parcela livre de uma sociedade escravista 63 e, depois da

abolição, fortemente excludente. Será marcante, lembremos, o discurso da cultura que se

exprime com a dessacralização dos espaços instrucionais, via Estado: uma laicização que

fosse política, portanto, seguiria a sua ordem natural de instalação.

Se incluirmos, nesta perspectiva, o aparato instrucional e suas prerrogativas de

transformação e desencaixe dos símbolos da tradição, tanto a laicização se transformou em

disposição de mudança 64, quanto foi diluída pelo transcurso das adaptações.

62 Na Europa, como no Brasil, em ritmos diversificados.
63 Efetivamente, no Brasil, não se daria uma ordem burguesa como a que tomava o espaço público europeu.
64 Como o que, veremos, se abateu no Brasil pós-Golpe republicano.



Mesmo que pensemos a chegada da República como “normatizadora legal” da

laicização, não seria de todo incoerência pensar que o Império brasileiro, em seu ocaso, já

não estivesse influenciado por idealizações da laicização, ou dos quadros teóricos que

desta se aproximavam.

Aproximação permeada pelo “diálogo” a partir de postos definidos: de clérigos,

bacharéis, e militares. Embate não declarado e, às vezes, não de todo existente, de maneira

direta, entre Igreja e Estado. Este é o caso, ao que parece, a se constituir na Parahyba do

Norte.

Espaço provincial este de esferas administrativas intimamente forjadas entre

sacralidade e profanidade das relações tradicionais e das declaradas como “modernas”,

principalmente nos quadros do funcionalismo burocrático de Estado. A ingerência do

clero, inclusive, com a presença efetiva na instrução, é marca de uma trajetória quase

intacta durante seguidas décadas.

Mas, enfim, como pôde a laicização tomar o rumo que tomou no século XIX e início

do XX? Na perspectiva das circunstâncias de nova difusão do livro, expansão da

alfabetização, criação de órgãos normatizadores da instrução por parte do Estado, e demais

símbolos do “progresso”, que se ordenariam nos espaços públicos, tal fenômeno estaria

cada vez mais presente.

Se observarmos algumas das querelas que tiveram como atores a Igreja e os Estados,

teremos algumas pistas. A esfera do âmbito laico se dilataria, efetivamente, no Oitocentos,

realidade esta associada, pelos agentes do secularismo, entre eles a intelectualidade secular



65, como instância do papel que devia ter a ciência e o progresso, motores de um devir,

guardadas as devidas proporções, libertador.

Ainda, segundo Cambi (2000, p.330), a laicização, é mesmo um atributo da

secularização. Artifício presente a partir de uma insurgente ordem social, 66 que

contribuiria com o aparato estatal e ganharia espaço, em que pesem as diferentes

articulações. Os exemplos estatais são inúmeros: Áustria, Estados germânicos, e Itália.

Elemento, enfim, da ação estatal, a laicização, enquanto fortalecimento das instancias e

dos aspectos de mudança na educação, construtor de uma outra ordem instrucional,

capitaneada pela realidade pública, se encaminharia, inclusive, ao sabor dos processos

revolucionários 67, como já inferimos.

Se observarmos que, a partir de uma perspectiva de longa duração (BRAUDEL,

1996, p.46), podemos entender a diversidade das temporalidades na construção do âmbito

laico, também passaremos a observar a presença de suas intrincadas tramas. Esta mesma

ação que se faz presente na construção jurídico-política, tributária da secularização, e que

se acondicionará na constituição e presença do Estado na condução da ordem e

institucionalização da instrução.

A trama que regia as relações educacionais desde o século XVIII e, na passagem do

XIX para o XX, se constituía na instalação dos modelos pedagógicos modernos, entre eles

o laico, parece ter sido tecida na realização de um habitus cultural que aparentemente ia

65 Entre estas as que compõem a maçonaria e demais segmentos republicanos que produzia um corpus político que pensa
a realização de uma normatização público-estatal que
66 A existência, inclusive, de uma intelectualidade que propunha a laicização das instancias estatais, é fator de
terminante na França desde o século XVIII, com Voltaire e Diderot, e que vai ser também no Brasil do Oitocentos
imperial e republicano.
67 Entre estes processos, o Americano (1776) e o Francês (1789), que instituiriam o ensino público laico, vencidos os
percalços da luta armada.



triunfando (TOURAINE, 1996, p.21). No Brasil, com suas especificidades, as respostas

políticas e simbólicas podem ser outras. 68

A perspectiva de observar, como e a partir de que espaços, se dariam as relações

secularizantes, entre elas as laicas, demanda uma série de problematizações. É necessária

uma inferência particular de como a esfera eclesiástica manteria contato e cooptaria os

espaços nas esferas instrucionais.

Afinal, acreditamos que é neste espaço manifesto que se arregimentam vetores

dinamizadores dos aparatos de manutenção dos capitais simbólicos tanto da secularização

quanto de sua burocratização estatizante, denominada laicização: os padres e os bacharéis.

68 Se esta trama demora a chegar à Parahyba do Norte, não é porque não se postulassem algumas idéias na esfera das
transformações que deviam aportar pelo Império sem maiores rupturas.



Capítulo segundo

2.ENTRE PADRES E BACHARÉIS: SECULARIZAÇÃO E INSTRUÇÃO

PÚBLICA NA PARAHYBA DO NORTE

Sendo a Igreja romana obra de Deus, como é na realidade,
tudo o que ela manda é santo; tudo o que faz é respeitável.
O que ela aprova é bom; o que ela desaprova é mau e
perigoso 69.

Partindo das condições e categorias teóricas explanadas no capítulo anterior, no que

diz respeito à secularização e laicização, temos pistas suficientes para indagar sobre os

condicionantes que propiciariam a manifestação, em maior ou menor quantidade, desses

signos na realidade instrucional paraibana. Principalmente porque entendemos que a

realidade local é profícua em exemplos que remetem à secularização distinta.

Os reordenamentos socioculturais e políticos, pelos quais passaria o Estado Imperial

brasileiro e suas províncias, matéria deste capítulo, na segunda metade do século XIX,

mais especificamente em seus anos finais, 70 também estariam vinculados a uma série de

entraves no relacionamento das respectivas instâncias como um todo, entre elas, as que

afetavam a monarquia bragantina e a Igreja.

Serão, exatamente, os três últimos decênios dos Oitocentos que, marcadamente, nos

legarão uma quantidade de documentos suficientes para se pensar que foi nesta passagem

que se observou emergência reformista e secular, contraponto a tradição confessional.

69 Contida no periódico A Trombeta do Santuário, 15, Fev, de 1852, p. 60.
70 O Estado brasileiro se reordenava dentro de novos parâmetros econômicos, com a presença de transformações
profundas advindas do fim do tráfico oficial de escravos, (1850, Lei Eusébio de Queiroz, de) e por tabela novas
realidades vinculadas à mão de obra livre, também absolvia toda uma estrutura cultural-educacional de cunho francês no
que se encaminhava a presença de modelos pedagógicos modernos.



Estes mesmos eventos e mentalidades, podem ser entendidos(a)s, a partir de espaços

de representação e resignificação de capital simbólico, e, da mesma forma, representativa

gama de transformações no habitus social e cultural brasileiro, dispostas em vias de franco

antagonismo.

São identificados, assim, quadros socioculturais que se manifestaram como um tipo

de secularização que desaguaria na construção da instrução pública no Império. Um

processo lento na tessitura da relação entre Igreja e Estado, donde a instrução seria uma

das grandes peças articuladoras na distribuição dos espaços de pertença e poder de ambas

as instituições.

A transformação dos espaços, todavia, em que tais capitais simbólicos se

manifestariam, não atingiriam, imediatamente, “nichos culturais” monopolizados pela

Igreja. Entre eles, atos cívicos e os mais diversos ritos de passagem: o batismo, o

casamento, o enterro71.

Seria necessário que as décadas finais do segundo reinado se aproximassem de seu

desfecho. Primeiro, é de se pensar que não poderíamos aplicar uma categoria dicotômica

tal como: uma realidade confessional, sempre encaminhada por padres para a instrução, e

seu devir secularizante, disposta apenas por leigos, já que ambos estariam sob um mesmo

habitus: continuidade e descontinuidade em transito.

Afinal, o mesmo clérigo que ministrava os sacramentos era o lente, professor de uma

das cadeiras isoladas espalhadas pela província. A convergência parece ser muito mais que

uma simples hipótese. Por outro lado, a presença de falas nos discursos oficiais e

propostas de efetivação da presença do braço estatal, delimitando aspectos instrucionais,

remetem a algum grau de presença de um algum tipo de habitus secular.

71 Estes, no final do século XIX, uma matéria de franco conflito entre as esferas jurídicas monárquico-estatais e a Igreja.
Fenômeno semelhante ao que se constituiria com a Instrução Pública.



Daí, inclusive, a esfera da instrução, enquanto representante de espaços dos mais

diversos interesses, nortear inúmeras manifestações dentro da conjuntura de

transitoriedade entre o novo e o velho, o moderno e o antigo e, como podemos inferir, a

convivência sob tensão de dois olhares sobre e no mundo instrucional.

Certamente, questões qualificáveis dentro de interconexões entre tradição e

modernidade, “fichas simbólicas” das transformações e das continuidades, entre elas, as

que as são possíveis no espaço instrucional. Basta lembramos de exemplos de onde

partiam os indícios da transformação no século XIX: Azeredo Coutinho e o seminário de

Olinda.

Aqueles, indivíduo e instituição, enquanto exemplos de postura, ao mesmo tempo,

religiosa e racional, realista e utópica, misturando a influência dos filósofos ao

policialismo clerical (SCHWARTZMAN, 1986, p.5). Elementos tributários do poder

simbólico, aludido por Bourdieu (1996, p.15), a ser implantado, guardado as devidas

realidades locais.

Indagamos se a Parahyba do Norte também não apontaria para tais aspectos. Ou

mesmo se foi possível a manifestação da secularização nos espaços instrucionais da

província. Até que ponto estes capitais simbólicos que, acreditamos, correlatos, não se

auto-reconheceram, nem tanto a partir da negação mútua.

Nossa observação começa pela estruturação de uma realidade política que vai afetar,

sobremaneira, a construção dos espaços instrucionais e suas práticas: o corpo simbólico

das idéias que perpassam os agentes envolvidos na trama histórica entre Estado e Igreja.

A mesma trama que vai sendo urdida e que também manifestará presença na

organização da instrução pública. Ordem de uma estrutura política secular nunca de todo

cimentada, ao arbítrio da relação entre Estado e Igreja.



2.1-Beneplácito e secularização: Estado, confessionalismo e instrução pública.

Resolvemos enquadrar alguns desses signos, postos entre a secularização e a efetiva

transformação a partir da recepção das reformas políticas, encaminhadas pelo Estado

imperial, problematizadas pela Igreja. Esta última detentora de grande representatividade

instrucional, bem como força na política de crítica ao avanço da secularização. Entretanto,

podemos certamente pensar no clero como esfera de poder limitado e, ao mesmo tempo,

efetivo, dentro das duas ordens, 72 a que faz alusão José Murilo de Carvalho:

o padre era um funcionário público, pago pelos cofres do governo geral,
não deixava também de pertencer a uma burocracia paralela, uma
organização que ao longo da história se tinha empenhado em longas batalhas
contra o mesmo Estado pelo controle do poder político.(CARVALHO,
2003, p.182,grifos nossos).

Sendo assim, o Próprio “Beneplácito” designava as mercês e prerrogativas do Estado

73, para com os eclesiásticos, no sentido e usufruírem de distinções, subvenções, e

encargos na malha administrativa que, digamos, era, destarte, de um habitus hegemônico

católico. Marca maior deste reconhecimento da instancia eclesiástica passava pelos

atributos constitucionais.

Nesta perspectiva, a secularização das instituições, aspecto que afetaria a relação

entre Estado e Igreja, e este Beneplácito, bem como as práticas de instrução, vinculadas à

este último, denotariam toda uma construção de processos de relação mútua.

São muitos os discursos, com veremos, no tocante à retórica de possibilidades de

reformas que, ao mesmo tempo, lentamente, chegarão a ser efetivados no Brasil imperial

dos oitocentos. Principalmente, a partir da ingerência deste beneplácito que conduzia os

72 Efetivo, a partir da possibilidade de ministrarem os clérigos na Parahyba do Norte na instrução publica, disciplinas
previstas por leis como a de nº20, de 6 de maio de 1837.A mesma faz alusão aos princípios de moral cristã e doutrina
católica a serem ministrados.
73 O Estado brasileiro, literalmente, beneficiava financeiramente os eclesiásticos dispondo dos mesmos enquanto
partícipes nos quadros de lentes. Estas ações dispunham, este mesmo Estado, na qualidade de gestor dos encargos,
títulos, e demais atribuições burocrático-administrativas a que ficavam ligadas as autoridades paroquiais católicas.



interesses do Estado perante o clero. Os espaços de relação política entre leigos e

religiosos, alcançaria uma aparência que tomaria vias de relacionamento entre o diálogo e

o enfrentamento, ao longo das décadas (ANDRADE, 2002, p-125).

Acreditamos que dentro da relação de ingerência estatal, se distingue um Brasil

imperial, que nem sempre a partir da carga de fichas simbólicas representativa das

transformações, advindas de um mundo secular, foi deliberativo de rompimento,

dicotomia entre o sagrado e o profano.

Os projetos, na convergência da implantação de atribuições seculares nos trâmites

educacionais, pertenciam a um quadro complexo. Representava também um dos exemplos

da relação entre o âmbito estatal e clerical, a ser conduzido enquanto debate que pudesse

ser instituinte da secularização das relações sócio-políticas.

É importante lembrar que, com maior ou menor ênfase, na perspectiva social e

política brasileira, a secularização já estava sendo preterida na longa duração, conforme

seja, no centro dos postulados políticos do “despotismo esclarecido”, já nas ações do

Marquês de Pombal no século XVIII 74. Momento em que instituições católicas

portuguesas chegaram a ser ameaçadas pelo caráter francamente hostil à já tradicional

matriz confessional portuguesa.

Efetivamente a secularização nos Oitocentos tinha alcançado outros níveis de

discussão. Discussão esta que demandava outras simbologias na realidade brasileira.

Mesmo com certa oficialização da Igreja católica no século XIX, as tensões sempre

estariam presentes, segundo Pereira (1970, p.93), Schwartzman (1986, p.67) e Andrade

(2002, p.143). Aspectos de mudanças que iriam tomar forma desde o âmbito político até o

cultural-educacional, a partir do final daquele século.

74 O episódio da expulsão dos jesuítas (1753), por ocasião do governo pombalino, representaria uma primeira instancia
de crise estrutural na Igreja brasileira.



As relações entre Estado e Igreja Oficial no Brasil, e do beneplácito advindo desta,

teriam chegado a uma situação de entrechoque definitivo, no final dos Oitocentos, embora

segundo Carvalho (2003, p.182), sempre, a partir dos clérigos, fossem latentes os

interesses eclesiásticos que manteriam sua respectiva ordem interna de poder: “A igreja

conservava sua identidade e o sistema de dupla lealdade era fonte potencial e permanente

de conflitos”.

Em que pesem as inúmeras realidades políticas, entre elas a efetivação do

republicanismo, e da presença de uma nova intelectualidade brasileira, ensejada, entre

outros aspectos por idéias seculares, e até mesmo por um partido, já presente desde 1870,

os anos finais do império ainda veriam contundentes querelas na ordem pública que se

arrastavam desde a fundação do império.

Torna-se importante lembrar que esta intelectualidade, a postular reformas, era

de uma formação específica. Estava vinculada à geração pós-conciliação que tinha sua

formação política ligada aos grandes centros de formação intelectual como, por exemplo,

Olinda e São Paulo. (CARVALHO, 2003, p.80). Se eram aqueles, padres ou leigos,

ligados aos quadros políticos de finais do Império, o eram na condição de Bacharéis em

direito, uma “maioria” esmagadora, segundo Carvalho (2003, p. 83).

É importante, para nossa análise da secularização e laicização da instrução,

principalmente no transito dos séculos XIX e XX, perceber que o âmbito do conflito

Estado/Igreja representaria um dos panos de fundo das relações pelo monopólio dos

espaços de influência, e das “fichas simbólicas” (GIDDENS, 1990, p.13), que ambas as

instituições almejavam reter, embora, estas mesmas instituições não entrassem sempre em

conflito direto. Das querelas podemos perceber as que se vinculavam às reformas na

instrução, se constituindo, estas, exemplos de secularização e delimitação dos espaços da

modernidade, com as quais os políticos leigos e o clero teriam que lidar.



A própria Igreja brasileira estaria imbuída na respectiva luta por estes espaços. Não

era, todavia, esta instituição coesa em suas pretensões políticas e nem as lutas entre as

esferas confessional e secular eram declaradas.

O Beneplácito enquanto ordem política que norteava a ingerência do Estado perante

a Igreja, estaria no cerne de um conflito estrutural, portanto, na longa duração.

Representava uma designação jurídica e política em que se manifestaria a secularização.

Esta, às vezes, representada como um conflito tecido pelas atribuições a que cabiam os

tentáculos do Império ou da Cúria. Desta maneira:

Mais do que um simples conflito de jurisdição o que se disputava era o papel da
Igreja em relação ao Estado, em uma época em que a Igreja, em todo o
mundo, buscava reafirmar sua posição de liderança e autoridade pela
reafirmação de seus valores e conceitos mais tradicionais. (SCHWARTZMAN
1986, p.7, grifo nosso).

O papel da instrução religiosa ou laica demarcava uma trincheira importante no front

das funções culturais de influência cotidiana a ser delimitada pelo Estado. Na respectiva

fronteira, estavam consubstanciadas a lei e a jurisprudência normatizadora de tais relações

atingindo sobremaneira a educação. Como exemplo, temos as ações de divulgação, nos

espaços instrucionais, de toda uma simbologia secular educacional. 75

Não obstante, delimitar exclusivamente ações de enfrentamento teórico-filosófico

irrestrito, entre um liberalismo laico e o tradicionalismo católico, por exemplo, não

ajudaria a problematizar coerentemente as disposições e características das sociedades

civil e clerical do Oitocentos.

75 Simbologia que perpassava os modelos instrucionais e que estava baseada: na instrução livre, na gestão educacional
por parte de profissionais a-confessionais, maior ingerência estatal laica no âmbito disciplina-escolar, forte presença de
republicanos na condição de lentes, entre outros processos.



Devemos sempre lembrar a teia de adaptações teóricas, e de organizações políticas

76, urdidas pelas ambigüidades no Brasil de fins do Império. Senão vejamos. Para Macedo

(1977, p.53), enquanto a liberdade de ensino é considerada uma das maiores querelas do

âmbito teórico liberal e, portanto, ameaça à “formula de instrução” propugnada pela

Igreja, esta também não poderia ser identificada de todo como sinônimo de

tradicionalismo no Brasil. Segundo Macedo (1977, p.53-59): “[...] Importava observar que

nunca houve adesão oficial da Igreja católica a um tipo qualquer de conservadorismo ou

tradicionalismo. Houve sim a condenação de seu contrário, o liberalismo. [...]”.

Se observarmos a postura de intelectuais católicos, tais como Soriano de Sousa 77 ,

que problematizou efetivamente a secularização das instituições públicas, como traço do

âmbito intervencionista do Estado nos assuntos clericais, podemos inquirir de que

tradicionalismo político fariam parte os que defendiam o ataque sistemático ao

liberalismo, ou mesmo a que quadro cultural pertenciam.

Sobre a tradição e a modernidade, e seus respectivos significados, dentro destas

querelas já discorremos no capítulo anterior. Não obstante, quanto ao sentido tomado pela

afirmação do monopólio clerical, como fenômeno de caracterização partidária e

ideológica, é perceptível no transcorrer dos oitocentos, forte trama conflitante entre

continuidades e descontinuidades.

Discordâncias ou ratificações quanto à presença do Estado na gestão da escola, no

Brasil, vindos da Igreja católica, observaram uma criteriosa simbologia reformista, desde

que atenta à ingerência da Santa Sé.

76 A Constituição de 1824, norteadora da primeira e segunda fase da monarquia, fazia referência aos trâmites da relação
entre aquele Estado que se instalava, e a instancia clerical vinculada à Santa Sé. Relação política complexa, sendo a
dinastia Bragança também herdeira de arraigada tendência regalista portuguesa. Concepção política, se não liberal, haja
vista o autoritarismo monárquico, influenciada elo constitucionalismo conservador, limitado à retórica. O Regalismo,
enquanto ação política gestora, de apropriação dos trâmites civis do Estado sobre questões civis, era também defensor da
supremacia do Estado perante a Igreja. Os respectivos monarcas, Pedro I e Pedro II, demarcariam forte postura de
imposição do poder sobre a Igreja. Ao mesmo tempo são inúmeros os padres envolvidos diretamente com a maçonaria,
combatida ferozmente pelo Vaticano.
77 Um dos principais intelectuais do império junto com Antônio de Sousa e Rui Barbosa a problematizarem a questão da
legitimidade da secularização via Igreja, ou via laicato.



O Âmago da questão do tradicionalismo da Igreja no Império, entendido como firme

oposição ideológica ao liberalismo individualizante, não poderia também ser confundido

com a total aversão a alguma reforma, haja vista as posturas, de todo distantes no Brasil,

da ortodoxia clerical que vinha se impondo com o ultramontanismo na Europa.

No que diz respeito à Parahyba do Norte, referência para nosso estudo, as relações

entre Igreja e Estado eram de outra condição. Que pudessem essas reformas ser

encaminhadas como fórmula de mudança, incluindo as que atingissem a instrução, mas

que o fossem propugnadas na fronteira da administração clerical, 78 como veremos, em

tópico posterior.

Assim sendo, é muito mais dadas a manterem clérigos e laicos uma condição de

paralelismo de poder e coexistências nas malhas da instancia estatal do Império.

Efetivamente na Europa, um conflito de grande importância estava armado a partir

da defesa, por parte da sede da Igreja romana, de posturas firmes vinculadas ao avanço da

secularização e do arcabouço de transformações advindas da modernidade 79, posição

imbricada com a crítica ao liberalismo e sua manifestação na secularização e laicização da

instrução.

O respectivo esforço, por parte do pontífice Pio IX, na publicação de sucessivos

documentos atacando as disposições da realidade civil, frente ao que definia como uma

aberração dos tempos era contundente.

Entre as diversas bulas, destaca-se a Quanta Cura, (1864) e, mais especificamente, a

proposição 80, do anexo denominado: Syllabus.80 É marcante que seja elaborado neste

78 O regente Diogo Feijó, (1835-1838) enquanto político e clérigo, por diversas ocasiões, encaminharia propostas de
reformas seculares à Santa Sé, entre estas, o fim do celibato.
79 Teologica e politicamente se constituíam dois partidos: Regalista e Ultramontanista.
80 A respectiva documentação era um ataque deliberado ao que a cúpula da Igreja determinava como urgente: o avanço
do ateísmo e das conquistas científicas patrocinadoras do mesmo. Estas poderiam pôr em risco a presença da Instituição
por todo o globo. Toda uma arregimentação política, dentro dos quadros do Vaticano, determinava um alinhamento
direto com as disposições emanadas da “capital” do catolicismo Ocidental: Roma. A “Romanização” acabou dispondo o
clero conservador a construir uma defesa intelectual teológica de uma ortodoxia cristã, que perpassava os mais variados
âmbitos. Inclusive a escola e as práticas instrucionais.



documento um ataque sem maiores distinções a toda forma de liberalismo, incluindo aí a

perda de condução da Igreja perante a instrução.(MACEDO, 1977, p.55) e (MEZZOTI,

1998, p.49).

Também é importante pensar nas contradições políticas as mais diversas. Não é fácil

identificar uma coesão filosófico-teórica para problematizar a recepção tanto da idéia de

liberdade quanto da defesa arraigada do monopólio sobre a instrução, por parte do Clero.

Para Barros (1997, p.322-323), no Brasil, diferentemente do Velho Continente, as

posturas constitutivas de uma norma católica rígida e de um clero cioso na obediência ao

Vaticano seriam controversas, ao menos no período imediatamente posterior à outorga da

primeira Constituição, em 1824.

De sua parte, o Estado imperial brasileiro, já em seu nascedouro, propugnava efetivo

apoio a muitos postulados seculares, entre eles, os maçônicos, como nos atesta o

manuscrito 81, de 2 de abril de 1825, que chegava à Parahyba do Norte :

Manda sua majestade o imperador pela secretaria de Estado dos negócios do
império remetter ao presidente da Parahyba do Norte os exemplares incluídos
do escripto intitulado vovô maçon, para que espalhando-os pela mesma
província, como julgar mais acertado (mas sem se dizer autorizado pelo
governo)se promova a circulação de sua doutrina, que pode ser de utilidade
aos povos. Palácio do Rio de Janeiro em 2 de abril de 1825. Estevão Ribeiro
Rezende. Cumpra-se e registre-se. Parahyba, 16 de maio de 1825. (MA. CX.07,
1825, grifos nossos).

É importante lembrarmos as participações de parcela significativa do clero brasileiro

em movimentos liberais, entre os quais, os que ocorreriam na primeira metade do século

XIX 82; a fomentação teórica liberal, inclusive, presente nos seminários como os de

Olinda83, capitaneados por figuras como Azeredo Coutinho; a presença marcante na

81 A partir da referida passagem faremos referência aos manuscritos pesquisados na FUNESC (Fundação Espaço
Cultural) pela sigla MA-CX.Ano.Além da especificação da FUNESC, seja observado a respectiva caixa e ano.
82 Respectivamente o movimento pernambucano de 1817 e a chamada confederação do Equador de 1824.Na década de
70 reagia contrária à secularização dos cemitérios, e perda de espaço nas atribuições paroquiais.
83 Nunca é demais perceber a influencia da língua francesa e do iluminismo.



Assembléia Legislativa regencial; ou o latente sincretismo específico do culto católico

brasileiro.

O fenômeno que estudamos e que se abateu sobre o clero e a intelectualidade

brasileiros, no período, seria bem mais complexo. Chegou às salas de aula, como também

esteve presente na disputa pela gerência sobre os cemitérios.

É Perceptível, que nos anos finais do Oitocentos, momento específico que nos

interessa neste respectivo capítulo, o conflito e a convivência, nos espaços sagrados e

profanos, estariam em evidencia embora, segundo Barros (1995, p-320), já se

apresentassem rusgas desde a primeira fase do Império.Discordâncias quanto à ordem e

teológica, filosófica, e da organização jurídica do Estado imperial brasileiro, portanto, na

longa duração. 84

É, inclusive, quando se quer pensar a delimitação das primeiras divergências, no

quadro da secularização dos espaços de poder no Brasil, daí inferimos incluída a instrução,

que podemos observar a análise que realiza Barros (1995, p-321): “[...] Tal regime,

portanto, trazia no seu fulcro o conflito latente entre a Igreja e o Estado como, aliás, se

verificou, mais cedo ou mais tarde, em todos os países que fizeram da religião católica a

crença oficial da Nação.[...]”

Tais instituições jurídicas, políticas, e instrucionais, dispostas pelo e para seus

agentes clericais e leigos, embora convivendo nas primeiras décadas do Império sem

grandes embates, numa espécie de “paz precária”, acabaram encaminhando senhas e

dísticos partidários divergentes, entre sacros e profanos, dentro do arcabouço teológico, e,

digamos, bacharelesco, vigentes.

Não é difícil perceber que dos padres se encaminharam propostas tanto Liberais,

quanto conservadoras, até meados do fim do Império. Não porque representasse o

84 Se perpetuará, uma massiva presença clerical nos cargos do funcionalismo público, mesmo na República.



catolicismo no Brasil uma sólida base que resistiria homogeneamente, em todos os seus

respectivos quadros, ao liberalismo, e nos quadros a Assembléia nacional e local à

modernidade.

Mas fácil é analisar este catolicismo sacro-profano e civil-sacralizado,85 cioso de

suas prerrogativas de Estado, e que,ainda assim ratificou alianças entre intelectuais leigos,

apesar de passar por uma crise interna e externa 86

Anos antes do ápice do conflito entre as instancias estatais e clericais, temos como

exemplo o estado em que se achavam os quadros instrucionais do clero, na tentativa de

encaminhamento instrucional de catequese, na capital da Parahyba do Norte:uma estrutura

que prescindia de quadros humanos:

Cópia seção= diretoria das terras públicas e colonização.Rio de
Janeiro,Ministério dos negócios da agricultura,comércio e obras públicas em 2
de agosto de 1861.Ilmo e Emo.Sendo urgente methodizar o serviço da
cateqhese a civilização dos índios, por tal maneira que os esforços e o dinheiro
que forem aplicados a semelhante empenho dêem todo o proveito desejado,
comvem que Vexa quanto antes proceda a averiguação(...)o que se há feito para
eles ensinar as primeiras letras e as artes fabris(...)que causas tem até o
presente obstáculo a essa obra civilizatória.(...)o intuito do governo imperial
e adquirir a maior soma possível de luzes sobre a catequese e civilização
dos índios.Para consegui-los há mister que sejão postas em contribuição
todas as pessoas aptas a auxilia-lo com diligencia e acerto em suas
benéficas intenções =espero que V.E.xa com a possível brevidade me
transmita os resultados das indagações que lhe recomendo, a proporção que os
demore pra enviá-los ao mesmo tempo.=Deus guarde a V.Exa.MF.de Sousa e
Mello.Sr Presidente da província da Parahyba.Cumpra-se.Palácio da Província
da Parahyba em 24-de setembro de 1861.Araújo Lima (MA. CX.40,1861, grifo
nosso) 87

Naquela altura do Oitocentos, não caberia mais a esfera só da Companhia de Jesus,

e, portanto, da Igreja, na instrução do gentio, mas a ordem estatal. Era já na década de

sessenta que, embora parcamente, o Estado imperial emitia uma retórica reformista que

ensejava sua ação na tentativa de estruturar a instrução pública.

85 No final do século XIX e início do XX, alguns signos religiosos foram substituídos nas escolas, como, por exemplo, os
dias santos. Embora, ao ritualizarem os signos da República, com um panteão de signatários do republicanismo,
catapultados ao Olimpo e divinizados na memória republicana, a estrutura católica voltasse à carga por outros trâmites.
No proscimo capítulo, voltaremos a falar sobre esta perspectiva.
86 Na Europa, pelo avanço sistemático do liberalismo. No Brasil,os jesuítas, por exemplo, tinham voltado oficialmente a
partir de 1840.Eram encaminhados sucessivos protestos quanto à formação clerical incipiente e limitada.
87 O referido manuscrito também faz menção à possível quantificação dos religiosos leigos existentes na província da
Parahyba do Norte.



O Estado imperial dava os primeiros sinais de que: além do precário monopólio

oficial instrucional, este já era postulado por um habitus impulsionador de condições para

o alavancamento, muito embora, timidamente, da instrução civil e secular. Importava a

gerência das ações instrucionais e civilizatórias que, se constituídas, o fossem pelo Estado.

A secularização em si já estava posta.

Era o Estado, e somente ele, que submetia, nas mais variadas circunstâncias, a Igreja

em suas respectivas ações instrucionais. Subvencionando-a, a mantinha sob rédeas.

Contratando-a, às vezes, a emudecia nos espaços públicos dos quadros instrucionais do

funcionalismo. 88

Um dos quadros políticos que demarcavam o aspecto sui-generis nos

posicionamentos políticos específicos do Brasil, que, inclusive, afetariam a Igreja e seu

respectivo formato instrucional, é representado pela característica que toma o próprio

liberalismo.

Na década de 1870, tal liberalismo era permeado, localmente, inclusive, pelas mais

diversas contradições. Assim como seu congênere europeu, aparentava ser formado por

uma gama extensa de posicionamentos moldados ao caráter inalterado das relações sociais

hierarquizadas. Para Moraes (2003, p.8), aspecto de um sistema instrucional “aspirante a

integrantes do mundo civilizado”, e, segundo Prado, (2001, p.188) típicas de uma

sociedade escravista.

Não é tão difícil observar que na sociedade distinta pelas contradições excludentes, e

por um sistema instrucional centralista, que sempre tentava diminuir a mobilidade social,

e, ao mesmo tempo, postular uma retórica condizente com idéias reformistas, estavam

misturados dogmas interpretativos do liberalismo.

88 Na capitania da Parahyba do Norte, são reiteradas as disposições para contratação de lentes pelo despreparo geral da
província. É razoável a presença clerical na ordem pública, como veremos a seguir.



Esta foi uma das ambigüidades que percorreu o transito entre as eras, republicana e

imperial, produzindo respostas sob a secularização do espaço público, e, mais

especificamente na escola. De pronto, a intelectualidade brasileira, às voltas com as

demandas culturais seculares nas políticas de finais do século XIX, tais como a separação

política entre Estado e Igreja, afundava em discursos ermos.

Alguns alvos desta reafirmação no avanço do liberalismo brasileiro, no final do

século XIX, atingem o Beneplácito enquanto ato político entre duas instâncias, elemento

normativo das relações entre Igreja e Estado. O Estado Confessional brasileiro ou seu

apêndice administrativo, chamado regime de Padroado, não se realizaria sem disputas. A

tensão política se arrastaria por anos a fio.

Para uma parte da intelectualidade política comprometida com reformas, este regime

se constituía, naquela transição, quase como que uma anomalia política. Segundo Moraes

(2003, p.8), e, julgamos, para entendermos a secularização que se manifestava no Brasil

imperial, a conjuntura que acabou fomentando o perfil liberal dos intelectuais do período,

estava imantada à essência de uma prática e de uma estrutura cultural diversa.

Sua principal arma consistia na recuperação das idéias e dos princípios liberais,
para a completa liberalização dos costumes. O desenvolvimento do espírito
laico, científico e positivo era pré-condição social para a implantação da
República. É o momento histórico da secularização, do enraizamento do
Estado no social. (MORAES, 2003, p.8, grifos nossos).

Na visão de um intrincado corpus oposicionista, composto de liberais das mais

variadas tendências, muitos positivistas e republicanos radicais, parte deles imbuídos de

propostas reformistas as mais avançadas, como as do ensino livre, não haveria trégua no

combate à confessionalidade de alguns trâmites legais do Estado.

Entretanto, seria uma parte do corpo político do clero ultramontano nacional que

resolveria tornar pública uma disputa que se dava nos quadros superiores da cúpula

católica e que era transferida para o Brasil.



Divergência que se faria presente, de maneira mais geral, na forma de projetos

defensores da educação religiosa ou laica, portanto, no quadro de disputa ou da

cristalização do aparato estatal-secular. Pensamos nas duas possibilidades quando nos

referimos aos quadros administrativo-pedagógicos constituintes da realidade da província

paraibana do final do século.

O chamado fenômeno da romanização 89, ou alinhamento das decisões dp clero

brasileiro com os ditames da política conservadora de Pio IX 90, atingiria seriamente a

disposição de alguns bispos no Brasil frente à intervenção estatal nos assuntos

eclesiásticos.

Entre estes, Dom Vital e Dom. Antônio de Macedo Costa, figuras políticas que

seriam pivôs do enfrentamento, dos mais sérios, no segundo reinado, na querela política

denominada questão religiosa. 91

Anos antes de tal embate, atuavam como representantes da reação romanizadora de

parte do clero nacional, D.Romualdo de Sousa Coelho, no Pará (1819-1841), o cardeal

primaz da Bahia, D.Romualdo Antônio de Seixas. (1827-1860), D.Marcos Antônio de

Sousa, no Maranhão (1827-1842), D.Antônio Ferreira Viçoso, a partir de 1844, na cidade

de Mariana, D.Antônio Joaquim de Melo em São Paulo (1851), D.João Antônio dos

Santos, (1854) em Diamantina, e D.Pedro Maria Lacerda, no Rio de Janeiro, entre 1868-

1890.

89 Segundo (ABREU, 2002, p-660), aludindo à Romanização, e às questões de conflito entre Estado e Igreja no Brasil,
existia uma dupla atitude política ensejada pelos Bispos católicos, com a condição da liberdade espiritual. Duas esferas
que perpassavam maior autonomia em questões de fé, tanto com relação ao âmbito das autoridades imperiais, quanto das
demais irmandades religiosas. Constituiria também, tal fenômeno, na ação de investimento no que a autora chama de
formação moral e intelectual do clero que substituiria o antigo. A partir da década de 70 do Oitocentos houve uma
espécie de enrijecimento hierárquico clerical, fenômeno que atingiria futuras políticas que perpassavam estratégias de
divulgação de amplas ações pró-instrução religiosa, nas escolas públicas. A grande lista de concepções inimigas do
catolicismo romanizado, alinhado com a política da sé romana, seria encaminhada. Daí a inferência de Roma, na crítica à
concepção política liberal ,o racionalismo, protestantismo e a Maçonaria.Entre os quadros clericais que tomariam acento
nas fileiras clericais defensoras do reforço da política tridentina (originária ainda no século XVI) muitos se transferiram
para a escola.
90 Respectivo pontífice, chefe maior articulador de sucessivas bulas atacando o avanço do liberalismo na Europa na
segunda metade do século XIX.
91 A referida crise política, indispôs as alas conservadoras da Igreja brasileira contra o sistema monárquico. A prisão do
bispo do Pará, que se colocava contrário à influencia maçônica, foi o estopim de uma querela que se desenvolveria
durante décadas:a legitimidade do Estado perante assuntos religiosos.



A assim chamada “questão religiosa” seria, afinal, uma mostra da respectiva tensão

política fomentada por reformas até então não encaminhadas a contento, ou pela Igreja, ou

pelo Estado imperial, ambas as instituições em rota de colisão em torno das implicações

culturais e sociais da modernidade. Para Andrade (2002 p-147): “[...] Tratava-se de uma

reação da Igreja em sua especificidade brasileira à tendência liberal do mundo da época,

além da busca de uma autonomia, que vinha desde a sua origem no Brasil sendo negada ou

tolhida pela instituição do padroado. [...]”. 92

Nunca é demais lembrar que foi de importância o embate no quadro político de

finais do império, no em torno das propostas reformistas que os poderosos símbolos da

modernidade ensejavam. A saber: a liberdade de expressão como máxima de todas as

linhas do liberalismo, a separação do Estado do âmbito confessional e, enfim, a

transformação da instrução a partir da máxima do ensino individualizante. A primeira

proposta seria postulada cedo na segunda metade do século dezenove.

Durante décadas seguidas, as questões que apontavam para o espaço instrucional, e a

necessidade de sua reforma, se manifestaram como propícias a partir do debate no em

torno da fórmula de instrução a ser adotada. Confronto este que se estenderia à República

pós-1930.

A própria secularização das instituições demandava no Brasil, inclusive, a estrutura

instrucional como base reivindicatória de mudanças, onde se manifestariam estratégias de

cooptação ou arrefecimento na defesa dos modelos e quadros mentais modernos. Estes

eram seculares. Daí reformas propugnadas pelo legislativo, já desde 1850, quer por parte

da Igreja, quer pelos respectivos agentes oposicionistas dos quadros culturais tradicionais.

92 No Brasil, e mais especificamente na Parahyba do Norte, a reação católica viria nas ações doutrinárias das
arquidioceses que se espalhariam pelos anos finais do império e primeiros anos da República. (Neste caso, na Paraíba a
realidade política estaria marcada pela ação do Bispo Dom Adauto de Miranda Henriques).



Seria evidente a presença de uma efetiva transformação cultural na esfera geral de

relacionamentos, os mais diversos, para se pensar a longa transição do regime monárquico

ao republicano. Um quadro ambíguo de interrelacionamentos em que o Estado secular

empregava agentes confessionais dos quadros da Igreja na instrução pública, elemento que

veremos em tópico posterior.

Os postulados no entorno da Instrução pública, e de sua precária organização ainda

na segunda fase do império, especificamente no pós-golpe da Maioridade, iam tomando

corpo em sucessivos projetos encaminhados à Assembléia Legislativa.

Além disso, todo um corpo de relatórios iam sendo encaminhados, especificando o

efetivo abandono em que se achavam as mais diversas províncias. De outro lado, o

relacionamento entre o Estado monárquico e a ordem eclesiástica, nos decênios finais do

Oitocentos só fez desgastar-se. Sobre esta perspectiva, nunca é demais pensar que:

Ao contrário do que freqüentemente se supõe o Brasil nunca foi urna área de
predomínio indisputado e tranqüilo da Igreja Católica, apesar ou possivelmente
por causa da íntima relação que sempre existiu entre a Igreja e o Estado
português, e que teve continuidade durante o Império (SCHWARTZMAN,
1986, p.23) 93.

No que diz respeito aos espaços instrucionais brasileiros, ao mesmo tempo, o que se

pode observar, é que via secularização instrucional não se identifica entrechoque abrupto

94, haja vista a divisão dos respectivos espaços, entre as mais variadas categorias de

funcionários, incluindo lentes, desde bacharéis até padres. O critério de secularização

dicotômica não seria facilmente aplicável ao Brasil.

O fenômeno secular pode também ser entendido como de domínio e a partir da Igreja

nos anos finais do século XIX. O que se pode observar é que, efetivamente, mesmo com

os mais diversos projetos pedagógicos, a instrução pública, no final do século XIX, ainda

não exercia sua missão a contento.

93 No caso específico o Padroado até se constitui anteriormente à existência do Brasil enquanto Nação.
94 Fator que deve ser estendido aos demais embates políticos de maneira cautelosa devido ao intricado combate exercido
pela igreja à influência do cientificismo, evolucionismo e demais teorias científicas que chegavam às escolas brasileiras.



Tanto porque era incipiente, ou devido a sua fraca estrutura docente, que estava

atrelada a necessidades de complemento do referido quadro público com agentes

confessionais.

Entendemos que, devido à própria característica da estrutura e do corpo sociocultural

católico, a presença de clérigos num espaço como as salas-de-aula do império, era

admitida não só como reforço docente, mas como sólida massa ordenadora de uma

realidade estatal ainda em vias de se realizar.

O profano, enquanto manifestação libertária, disposto muitas vezes na esfera

popular, ainda não ousava se tornar público na estrutura de Estado, e mesmo a

secularização, também mantinha sua caracterização, no que diz respeito à condução

católica em direção ao sagrado, limitada.

A “sacralização educacional” chegava a exercer seu respectivo alinhamento com a as

disposições romanas 95, à medida que, mesmo nos discursos mais contundentes, da retórica

encetada no debate em prol de reformas 96, estas não ultrapassassem as fronteiras

marcadas pela oficialidade do culto, previsto no espaço instrucional.

Parte do “cetro católico”, no final do Oitocentos, só poderia encaminhar

características seculares, desde que atentas á condução instrucional, de um prisma

cotidiano ratificador das instancias confessionais. A própria escola, ou cadeiras isoladas,

97acabavam se tornando lugar de representação simbólica católica, longe de maiores

dicotomias em relação às representações do culto oficializado.

Destarte, é reducionismo não deliberar que outras relações de cunho secular não

acontecessem também dentro de outras lógicas de transformação das relações cotidianas.

95 Na Parahyba, fenômeno mais identificável nas primeiras deliberações de líderes religiosos, tais como Dom Adauto de
Miranda Henriques, já na República.
96 Como as que se abatem sobre a instrução nas décadas de 50 e 70, por exemplo.
97 Segundo Pinheiro (2004), espaço de manifestação do despreparo da Parahyba do Norte, e do próprio Império, no
encaminhamento da formação discente, devido à precariedade das respectivas cadeiras isoladas.



Os espaços de “enfrentamento” se dispunham a se deslocar em direção a outros

aparatos, tais como os representados na imprensa e pela voz de intelectuais que defendiam

maior espaço para as ordens de cunho a-confessional. Estes, mesmo encontrando forte

oposição, acabariam constituindo uma intricada teia de vozes discordantes quanto à

condução da instrução quer pelo Ratio Studiorum, quer pela ingerência clerical.

Em que consistiria a resistência à ingerência clerical na instrução? Seria a mesma

uma possibilidade. É importante também divisarmos as sociedades secretas como

patrocinadoras diretas de forte pressão anticlerical. Embora, esta pressão tenha seus

aspectos específicos e entre eles nenhum proporia a retirada imediata dos padres dos

quadros do funcionalismo público na província.

O que é premente: a visão de um Beneplácito, também ocupado por agentes sociais

não-confessionais, que se perceberia coexistindo, embora se distinguisse do funcionalismo

público dos clérigos. A maçonaria, por seu turno, disporia uma série de críticas à condução

das mais diversas ordens feita pela Igreja em matéria de Estado 98 . Ao padre, restava ser

conduzido para fora do espaço instrucional, segundo alguns defensores mais exaltados do

secularismo instrucional.

Este embate se daria nos anos imediatamente posteriores à guerra do Paraguai (1865-

1870) e à fundação do Partido Republicano (1870). Deixemos tal problematização para as

paginas seguintes. Estas são características, por outro lado, que, de certa forma não se

manifestariam tão facilmente identificáveis em províncias como a Parahyba do Norte.

Os ritmos das mudanças seriam retratados a partir de certos signos, que se

transformaram em desserviço à Igreja e a seus respectivos agentes. Desserviço a longo

prazo, dissonante quanto a grandes rupturas, mas manifesto sutilmente na simbologia dos

98 Preferimos voltar a abordar a influência da maçonaria no terceiro capítulo, em que as posturas se tornam radicais
contra a Igreja.



espaços do progresso, divisados pelas elites como a serem postos e adotados pelo Estado

brasileiro.

Por todo o Império, nas décadas finais do século XIX, estavam armadas algumas

possibilidades de redimensionamento dos espaços instrucionais. Sutilmente, ou de maneira

mais efetiva, seriam manifestadas discussões no entorno de “novas alternativas” para a

instrução pública dentro de uma conjuntura específica, a que cabe aqui problematizarmos.

Ora, todo um sentido da presença de certa secularização parcimoniosa já era posta a

partir da estrutura de Estado, que encaminhava e submetia a Igreja ao crivo das

deliberações administrativas seculares, incluindo as instrucionais.

Não seria prudente pensar na secularização como um fenômeno homogêneo

atingindo prontamente a Parahyba do Norte. Por outro prisma, o Estado em si se pretendia

Regalista, e, ao mesmo tempo, oficializava a formação religiosa nas salas de aula.

Destarte, a própria Igreja, como já vimos, não adotaria postura mais “ortodoxa” quanto as

suas deliberações, quer fossem no âmbito do Legislativo quer na condução das práticas do

“ethos católico”.

Esta simbologia conviveria com os primeiros signos do que, na passagem do século

XIX, era ainda apenas um pequeno sussurro: a invasão do secularismo. Podemos falar em

secularismo nas realidades locais?

A documentação aponta para uma série de entraves, mas também de aparatos que

deslocam a firmeza do monopólio confessional. Na Parahyba do Norte, a secularização,

em sua realidade abrangente, parece estar mais presente sutilmente, no ir e vir de bacharéis

e padres na ocupação de cargos públicos em pé de igualdade, como empregados,

independente da condição de leigos ou sacerdotes.

Uma secularização tramada ou manifestada pelo Estado, enquanto gestor da

instrução, disponibilizador de uma tradição instrucional católica que se transmuta. Se



transmuta sem os desenlaces do rompimento. De esfera do confessionalismo educacional,

posto pelo Estado, representado por uma cadeira isolada, à esfera de um habitus que se

mantém.

2.2.Braço clerical na instrução pública.

Na Parahyba do Norte provincial, às portas da República, nos anos finais do século

XIX, a marca da presença do clero no aparato estatal, enquanto lentes, contratados ou

vitalícios, é inegável, como o são as ações deliberadas por aqueles clérigos no âmbito da

participação política e dos encaminhamentos legislativos.

Inserem-se no entorno da administração instrucional da província, padres que

representam atores no quadro da trama histórica educacional da província. Assim como o

são políticos e diretores leigos de instrução que, sucessivamente, se dispunham a

determinar mudanças e efetiva organização das estruturas que compunham a

administração instrucional da província. Certamente, estavam atentos a quando e como as

mudanças poderiam afetar o prestígio, principalmente de chefes oligarcas locais, a serviço

nas esferas da instrução por toda a província.

Como os representantes civis das necessidades de reforma na instrução, os padres

lentes, ou funcionários da secretaria de instrução, não ousavam romper, nem o queriam,

com a sólida influência exercida pela instituição da qual faziam parte.

A referida Igreja Católica se achava bem representada, quer fosse dentro da

Assembléia Legislativa da província, quer no quadro do funcionalismo público na

condição de professores. Não seria enganoso pensar que aqueles sustentariam toda uma

simbologia católica no espaço instrucional.



Representava e, acreditamos, foi significante a continuidade dos padres

eclesiásticos na apropriação do sentido que poderiam dar à educação. A partir deles se

constituiu toda uma realidade de manutenção da “sacralidade” sociocultural brasileira.

Esta, inclusive, ciosa da manutenção de seus signos.

Esta última proposição parece mais clara, haja vista a documentação que aponta tal

presença já desde a década de sessenta do Oitocentos. É o que nos informam os editais

manuscritos contidos no livro de registros de lentes da Instrução Pública, entre os anos de

1865 e 1871, assinados pelo Diretor interino de Instrução, o frade Francisco Frutuoso da

Silva Sigsmundo.

Dentro do que acreditamos ser, a uma das representações da secularização, a

presença clerical nos quadros administrativos provinciais, é importante perceber o

acúmulo de cargos como um dado confiável, para entender a que ponto chegava a

profundidade da presença clerical na instrução pública. São, por exemplo, os mais diversos

encaminhamentos que realizam os padres, no âmbito das questões de ordem administrativa

e secular na Paraíba do Norte. Aqueles são, inclusive, preteridos como: religiosos,

professores, ou comissários de Instrução Pública. Funcionários, portanto, dispostos na

estrutura de Estado, e submetidos às suas diretrizes legais e não confessionais.

No que diz respeito ao frade Francisco Frutuoso, exemplo para nosso olhar sobre a

secularização da Instrução Pública, o mesmo abre o referido livro de registro de lentes da

Instrução Pública, dentro de um crivo administrativo, além das instâncias clericais.

Importa para aquele religioso as disposições jurídicas que atingem o elemento leigo e

secular, indiscriminadamente:

Serve este livro para nelle se registrarem os títulos vitalícios, effectivos, ou
interinos dos professores da instrucção publica; as portarias de nomeação dos
comissários e dos subtítulos por impedimento dos professores.Aí vae por mim



rubricado com a rubrica de que uso.Parahyba, 20 de maio de 1868.Frade
Frutuoso da Silva Sigsmundo. (LREM-FUNESC. 1868, p.1, grifos nossos). 99

É daí que se percebe uma esfera que não se molda, por via burocrática à uma teia o

de um ethos cultural só confessional, haja vista os trâmites religiosos, ritualísticos e,

enfim, culturais católicos, não se incidirem no ato administrativo da nomeação,

exoneração ou aposentadoria de um lente.

De toda maneira, acreditemos que uma presença clerical efetiva nos cargos de

chefia, também não deixou de influenciar na escolha dos funcionários. Apesar de que, à

medida, que a secularização parecia se manifestar, e as disposições administrativas da

Instrução Pública, se tornaram cada vez mais dominadas pela presença bacharelesca, o

quadro público passava à uma realidade múltipla em seu quadro funcional.

Efetivamente, tanto religiosos quanto civis leigos terão a condição de vitaliciedade

ou interinidade nas disposições apresentadas para o cargo de professor público. Os

manuscritos atestam a efetiva presença do braço clerical no seio da burocracia estatal, e

mesmo em uma de suas instancias normatizadoras da instrução, departamento que tentava

organizar as condições de instrução na província pela via da fiscalização: o Comissariado

da Instrução Pública. Apresentamos um exemplo de nomeação:

Portaria do presidente da Província de 13 de janeiro de 1866 em virtude da qual
foi exonerado do cargo de comissário da povoação de Gurinhem o Remº Frade
Francisco de Jesus Maria Camarai. Segunda secção-numero vinte. Palácio
da província em treze de janeiro de 1866.O vice presidente da província da
Parahyba por proposta da secretaria da instrucção publica na povoação de
Gunrinhem o RevmºFrade Francisco de Jesus Maria Camarai que se acha
mudado para a vila da Independência.Felizardo Toscano de Brito.Cumpra-se e
Registre-se.(LREM, FUNESC,1868,p.2, grifos nossos).

99 Manuscrito contido no livro de registro de editais manuscritos assinado pelo então Diretor interino da Instrução Fr
Francisco Frutuoso da Silva Sigsmundo. Tal Documento datado de 20 de maio de 1868. O mesmo documento,
constituindo extenso registro da nomeação de grande quantidade de funcionários oriundos dos quadros da Igreja para a
função de comissário da instrução pública, assim como demais partícipes da instrução pública no final do Império. Entre
eles, se encontrando da mesma maneira grande quantidade de bacharéis e oficiais da guarda nacional para o respectivo
cargo público. De agora em diante, em nossa dissertação, documento identificado pela abreviatura LREM-
FUNESC.1868.(Livro de Registro de editais manuscritos arquivados na Fundação Espaço Cultural-FUNESC,João
Pessoa.



Uma das ações normatizadoras da presença estatal, e de sua secularização, em

finais do século XIX, foi: utilização da força de trabalho das mais diversas categorias

sociopolíticas, entre as camadas letradas da sociedade paraibana.

Daí a presença, fora os padres, bastante expressiva de bacharéis em Direito e

mesmo de oficiais da Guarda Nacional, cidadãos das mais diversas origens, provavelmente

arregimentados a partir de nichos de influência dos mesmos junto ao aparato

administrativo local. Não era apenas a partir desta perspectiva que se inseriam os demais

participes da Instrução Pública. As condições desta se apresentavam grosso modo

precárias durante toda a fase final do segundo império. (PINHEIRO, 2004, p.23).

É Carvalho (2003, p.86-87) que informa ser este período, extremamente difícil para

a categoria dos bacharéis, tendo estes que optar pela sobrevivência no parco mercado de

trabalho como lentes, suportando, pela falta de opções, os baixos salários ofertados na

Instrução pública. Na Paraíba do Norte não parece ter sido diferente.

Devemos levar em consideração esta informação também para a observação de outra

perspectiva: a importância que nas últimas décadas passou a ser dada ao letramento dos

instrutores públicos. Unindo, a necessidade de lentes formados, á crise do boom de

bacharéis desempregados, fossem eles preparados, para o ofício de mestres, ou mesmo

letrados nomeados para esta condição, se constituiria um “quadro provisório”.

Neste quadro estavam também as alianças, por interesse político partidário, e a

necessidade premente de composição do quadro do funcionalismo da instrução pública a

partir de beneficiamentos políticos. É assim que se constitui a nomeação mesmo de chefes

da Guarda Nacional para cargos na Instrução Pública, em 1867:



Portaria do vice presidente da província pela qual foi nomeado digo exonerado
o capitão Luiz Correa de Mello e Araújo do cargo de comissário da
instrucção pública da povoação de Cuité.Segunda secção, numero quatro
centos e um.Palacio do Governo da Paraíba em oito de julho de mil oito centos
e sessenta e sete.O vice presidente da província sob proposta do director
interino da instrução publica exonera o capitão Luiz Coreia de Mello e
Araújo do cargo de comissario da mesma instrucção na povoação de Cuité,
termo de independência. Barão de Marau.Cumpra-se e registre-se. Diretoria da
instrução pública da Paraíba em oito de julho de mil e oito centos e sessenta e
nove. (LREM, FUNESC, 1867, p.35, grifos nossos).

Respectivamente, para entender a presença de chefes políticos nomeados, a partir do

ano seguinte:

Portaria do vice presidente da republica pela qual foi nomeado o tenente
coronel Manoel da Cosa Romeu para o cargo de comissario da instrucção
publica na Vila de São João.(...)Em vinte e um de agosto de mil oito centos
e sessenta e sete o vice presidente da provincia sob proposta do director
interino da instrucção publica nomêa o tenente coronel Manoel da Costa
Romeu para o cargo de comissario da mesma instrução pública na Vila de São
João. (LREM, FUNESC, 1867,p.50, grifos nossos).

(...) Portaria do presidente da provinca pela qual foi nomeado o tenente
coronel José de Brito Jurema pra o cargo de comissario da instrucção pública
da vila de Pilar.(...)diectoria da instrucção publica da provincia da Paraíba
deseseis de janeiro de mil oito centos e sesenta e oito.João
Leite.(LREM,FUNESC,1867, p.68, grifos nossos).

Na perspectiva da constituição de um quadro capacitado, na tentativa de

solidificação dos artifícios do clero local, entre os respectivos quadros funcionais do

Estado, se inseria o fenômeno que pretendemos observar: a secularização da instrução

pública pela efetiva coexistência entre as categorias funcionais.

Senão vejamos: Alguns exemplos que ratificam o formato que tomavam as ações

dos clérigos, enquanto partícipes do espaço instrucional na Parahyba do Norte são

passíveis de observar pelo respectivo significado que apresentavam: eram as ações

oficialmente não clericais, portanto, centradas na esfera de ações seculares propostas e

ratificadas pelo Estado imperial regalista.



De qualquer maneira, é na clara importância das ações clericais, no quadro

administrativo da província da Parahyba do Norte, que passamos a divisar o grau de

presença que tomou a ordem eclesiástica, localmente, dentro da estrutura instrucional.

A própria natureza da secularização que vai se constituir nesses espaços

instrucionais, é marcadamente encaminhada por padres, estes inseridos nos trâmites da

relação burocrática e normativa da instrução estatal local.

É marcante, embora na década de 60 em menor número, o espaço e

complementaridade e coexistência dos bacharéis, formados e atuantes na condição de

lentes 100, junto com os padres. Ainda quanto aos editais manuscritos do final da década de

sessenta e início da década de setenta, que remetem diretamente à condição de

funcionários públicos dos clérigos, estão manuscritos que explanam seguidas nomeações e

exonerações de religiosos atuantes junto à instrução pública, atividades representadas não

só na gestão da instrução como também na docência.

Registro do título de professor interino da cadeira de latim da vila de
Piancó, padre Amâncio Leite de Silva. Felizardo Toscano de Brito, bacharel
formado em ciências jurídicas e sociais pela academia de Olinda, official da
imperial ordem da rosa e primeiro vice presidente da província da Parahyba do
Norte por sua majestade imperial e constitucional.Que deos guarde a autoridade
pelo artigo quarenta e cinco do regulamento da instrução pública de onze de
março de mil oito centos e cincoenta e doiz, e atendendo à capacidade e mais
qualidades que concorrem na posse do padre Amâncio Leite da Silva o
nomeei para reger interinamente a cadeira de latim da vila de Piancó com
o vencimento que por lei lhe competirem.Em firmeza de que lhe mandei
passar o presente título que vai sellado com o sello das armas imperiais e
por mim assignado, depois do que se registrará na secretaria do governo e
onde mais convir. Dado na cidade nesta cidade da Paraíba do Norte no palácio
do governo aos vinte dias do mez de fevereiro do anno do nascimento do nosso
senhor Jesus Cristo de mil oito centos e sessenta e seis, quadragésimo quinto da
independência e do império.Eu Joaquim Maria Serra Sobrinho.Secretário de
governo.Sub-escrivão, Felizardo Toscano de Brito.Por portaria do
excelentíssimo senhor vice presidente da província de vinte de fevereiro de mil
oito centos sessenta seis.(LREM, FUNESC,1866,p.17, grifos nossos).

100 Na Parahyba do Norte, eram muito reduzidos os lentes com formação. Durante todo o final do século XIX, são
sucessivos os reclames oficiais, contidos nos Relatórios de Presidentes de Província, na tentativa de solucionar tal
problema a partir de uma Escola Normal. Soluções paliativas foram constituídas com a criação de cadeiras isoladas no
Liceu da capital da província.



Pensamos que a partir de documentos como o especificado acima, é possível

problematizarmos em que medida a secularização chegava a se manifestar. A mesma

parece ter sua condição de “fenômeno de rompimento”, muito mais coerente se entendida

como reordenação do aparato sacralizado, na esteira da convivência e relação de

complementaridade, entre padres e bacharéis.

A secularização que pudesse vir a se constituir, na província da Paraíba do Norte,

se manifestaria a partir do Estado. Aquele processo, em parte, acabava sendo encaminhado

localmente por clérigos na mesma medida que por leigos. O chamado Padroado, também

na Paraíba do Norte, propiciou tal manifestação tecendo malhas burocráticas que

disponibilizaram a secularização.

Os cargos exercidos de funcionários públicos pertencentes à Igreja se

manifestariam em conformidade com a importância do convívio administrativo disposto

entre os seculares e os religiosos, haja vista as importantes funções exercidas por padres na

convivência nos corredores da instrução pública ou por leigos nas mesmas funções.

Convivência que incluía a participação do padre em atividade clerical, ou seja,

sacralizada, enquanto representativa de um espaço intrínseco ao templo, e, ao mesmo

tempo, mundana, extrínseca ao templo, disposta ao crivo e controle o Estado Secular. É

representativa a presença de um documento como o edital a seguir, principalmente por sua

categorização simbólica na representação de um funcionário que se atém à dubiedade

entre duas esferas, a saber:

Portaria do vice presidente da província pela qual foi nomeado o bacharel
padre Patrício Manoel de Souza para o cargo de comissário da instrução
pública na vila de Pilar.Segunda secção n.1391,palácio do governo da Paraíba
em 10 de agosto de 1868. (LREM, FUNESC, 1868, p.34, grifos nossos).



Podemos inferir se não seria a Igreja, e seus agentes locais, formados em

seminários como os de Olinda, que ordenavam o âmbito de uma determinada e específica

secularização, não pelo rompimento entre as esferas entre a “sacralidade” e a profanidade

das relações que incluíam a instrução.

Evidentemente a simbologia apegada à transformação dos espaços, de sacros a

não-confessionais, quando se manifestavam, o faziam dentro de certos limites. Como já

inferimos, a dicotomização das esferas seria no mínimo reducionismo em relação à teia

complexa do processo de transição ocorrido.

Lembremos que tais atividades daquele incipiente funcionalismo iam, inclusive,

em conformidade com atividades também legislativas. Não obstante, nominalmente não-

confessional, embora a Constituição permitisse uma religião oficial para o Estado,

intermitentemente, os eclesiásticos mantinham graus específicos de encaminhamento.

Fossem encaminhamentos, do ethos tradicional, e dos signos representativos da

esfera católica no espaço instrucional. Funções exercidas, inclusive, também enquanto

árbitros dos lentes na província. Cargo que manteriam, anos a fio até a República.

Dentro da realização do que entendemos como uma lenta secularização das esferas

civis e estatais, na realidade de coexistência entre os agentes sociais que se propunham a

construir uma realidade instrucional a partir do estado imperial, moldada sob influência

européia, permaneceria o quadro, se não tradicional da instrução, a partir do “cetro

clerical”, ao menos de presença de sua respectiva influência. As deliberações

representativas de nomeações de padres continuarão a ser efetivadas:

(..)Portaria do vice presidente da Província em virtude da qual foi nomeado o
Revº Padre Francisco Alves Pequeno, para o cargo de comissário da instrução
pública na povoação de Pocinhos.



(...) Segunda seção numero vinte e quatro. Palácio do Governo da Paraíba em
treze de janeiro de mil oitocentos sessenta seis. O vice presidente da Província,
por proposta da diretoria da instrucção publica resolve nomear o Revº Padre
Francisco Alves Pequeno para o cargo de comissário da mesma instrucção na
povoação de Pocinhos. Felizardo Toscano de Brito. Cumpra-se e Registre-se.
Secretaria da Instrucção Pública da Paraíba em 15 de Janeiro de mil oitocentos e
sessenta seis.João Leite. (LREM, FUNESC, 1866 p.3, grifos nossos).

Nos anos seguintes:

(...) Portaria do vice presidente da Província pela qual foi nomeado o Padre
Marcellino Rogerio dos Santos Faria para o cargo de comissario da instrução
publica na povoação de Gurinhem.(...)Segunda secção.Numero trezentos e setenta
e cinco.Palacio da Província da Paraíba,Vinte cinco de junho de mil sete centos e
sessenta e sete.O vice presidente da Província sob proposta do Diretor interino da
Instrução publica nomeia o Padre Marcellino Rogério dos Santos Faria para o
Cargo de comissário da mesma instrução da povoação de Gurinhem.Cumpra-
se e registre-se.Directoria da Instrução Pública da Parahyba .Em vinte e cinco de
junho de mil e oito cento e sessenta e sete.Padre Moura. (LREM-FUNESC, 1867,
p.4, grifos nossos) 101.

(...) Registro do titulo de aposentadoria do professor de ensino primário o
padre Antônio Fernandes Teixeira. Francisco Araújo Lima. Bacharel formado
em sciencias jurídicas e sociais pela academia de Olinda. Juiz de direito e
presidente da provincia da Parahyba do Norte, etc, etc, Em vista da autorização
concedida no artigo primeiro inciso doze da lei provincial numero doze de oito de
agosto de 1860, em conformidade como artigo 59 do regulamento de 11 de março
de 1852, a quinta da lei numero nove de 29 de outubro de 1858, aposenta o
professor de ensino primário padre Antônio Fernandes Teixeira com o
vencimento annual de noventa e um mil quatros centos e sessenta reis,
correspondente a vinte e sete annos, um mez e vinte sete dias de effectivo
exercício. Cumpra-se e registre-se. Palacio do governo. Em vinte e nove de
fevereiro de mil e oito cento e sessenta e oito. (LREM-FUNESC, 1868.p.94,
grifos nossos).

Em tais disposições, estará presente a efetiva tentativa de dar vazão a uma melhor

organização do aparato discente provincial se utilizando, para tanto, de algum grau de

formação já corrente na condição dos clérigos 102.

É também representativa uma série de encaminhamentos deliberativos, tais como

exonerações, dispostas enquanto atributos de um cotidiano administrativo que incluía, na

mesma condição, que os funcionários da ordem civil, os representantes da ordem clerical,

não concursados.

101 O referido padre seria exonerado do cargo em 15 de novembro de 1867 a partir de outro manuscrito:LReM-
Funesc,1867,p.3 (também anexo a esta dissertação).
102 Também consta um exemplo deste tipo de normatização estatal no LREM-FUNESC, 1867, p.2.



Neste caso, dispor de representantes da ordem clerical, presente na instância

administrativa e instrucional da província, não excluía a possibilidade de demissões dos

mesmos, nem que fosse para nomeá-los para cargos ainda mais importantes ou delegar

outras atribuições para os mesmos, dependendo das circunstâncias.

É o que dispõem os editais que fazem menção aos padres: Francisco da Chagas

Souza, da Vila de Misericórdia (exonerado do cargo de comissário da instrução pública

em 15 de janeiro de 1867) 103, Francisco de A. Frias Costa, de Alagoa do Monteiro

(exonerado do cargo de comissário da instrução pública em 20 de fevereiro de 1867) 104 e

o vigário Bellino Lins Marques, de Alagoa Grande (demitido do cargo de comissário da

Instrução Pública em 21 de agosto de 1867)105.

Em 1868, era nomeado por edital o padre João da Cunha Peixoto para comissário de

Instrução Pública na vila de Independência 106. Estes exemplos corroboram a continuidade

e “tráfego de cargos” a partir da instância clerical e das demais categorias entre bacharéis,

oficiais da Guarda Nacional, e profissionais letrados.

É pertinente entender que a tentativa de constituição de efetiva normatização da

instrução, por parte do Estado, o que incluía organizá-la e fiscalizá-la, arregimentando

melhores condições de funcionamento, esbarrava na formação do corpo docente que para

tanto ficava a desejar, como é constantemente exposto pelos Relatórios de Presidentes de

Província, durante décadas seguidas até a República.

Na província da Parahyba do Norte, tanto para os cargos de comissário, quanto de

mestres lentes de alguma cadeira isolada, a presença dos clérigos estará em pauta

exatamente por diminuir, até certo ponto, tal despreparo para a docência.

103 LREM-FUNESC, 1867, p.6 (anexo a esta dissertação)
104 Ibid.,p.33.
105 Ibid.,p.35.
106 Consta do LREM-FUNESC,1868,p.12. (Mais especificamente em 12 de agosto daquele ano).



A presença de bacharéis, embora limitada, também tendia a aumentar à medida que

se transcorria a transição do século XIX para o XX. Aliás, este é um fenômeno

identificável no mesmo espaço ocupado e mantido pelos padres (CARVALHO, 2003,

p.83).

Não é menos importante lembrar que as deliberações na instrução pública, tanto de

leigos, quantos de eclesiásticos, estivessem na dependência do Poder Legislativo. Como

aspecto pertinente, para entendermos as referidas ações parlamentares, na defesa de

interesses diversos, está a constante ação de legisladores clericais como os padres

Espínola, Burity e Izidro 107, todos envolvidos diretamente com a aprovações de

disposições, leis, e artigos nas mais variadas jurisprudências entre os anos de 1870 e 1874.

108

A dependência da província da Parahyba do Norte era tamanha para com os

agentes clericais que chegava a existir utilização direta do patrimônio dos mesmos para a

gestão da província, se cristalizando, neste aspecto, um prisma específico da secularização

que atingia as relações de cunho administrativo na órbita de relações estritamente

mundanas e não-paroquiais. 109 É o que se manifesta no encaminhamento do projeto nº25,

de 4 de Setembro de 1874:

A Assemblea legislativa provincial da Parahyba do Norte resolve: Art.1ºFica o
presidente da província autorizado a contractar com o comendador, padre
Ignacio de Souza Rolim, o açude por elle cosntruido na villa de Cajazeiras
e bem assim as terras que lhe ficam adjacentes, logo que as finanças
provinciais a permittirem pelo preço e modo que entender

107 Estes encaminharam uma série de projetos entre o final da década de sessenta e setenta do Oitocentos, como os que
constam na Caixa 059, no arquivo da FUNESC no Arquivo Público do Estado da Paraíba. De agora em diante
identificados em nossa Dissertação abreviados. PM. FUNESC. CX. Entre os mesmos, constam a criação de cadeiras de
instrução primária, encaminhamentos de aposentadoria, entre outras deliberações.
108 Em outra realidade, na perspectiva assistencialista e na benemerência estavam líderes clericais como o padre Ibiapina,
que atuava junto a camadas denominadas desvalidas no Império.
109 Em 1880, como exemplo de peso na normatização administrativa, é o Padre Felipe Benício da Fonseca Galvão quem
assina o relatório de 15 de maio daquele ano, na condição de vice-presidente da província da Parahyba do Norte.



coveniente.Art.2ºRevogan-se as disposições em contrário.Sala das
convenssões.(PM,FUNESC.CX.059,grifos nossos)110.

Em outros exemplos, no que diz respeito à força diretamente ligada à ação

legislativa por parte de agentes clericais, podemos também fazer menção desde a presença

de padres subvencionando, a padres subvencionados pelo Estado. Outros se dispõem a

legislar e prol de assuntos como à Instrução Pública, bem como encaminhar projetos nesta

área. É como o projeto de 5 de Outubro de 1874:

A assemblea legislativa provincial da Parahyba do Norte resolve; art.1ºFicão
creadas duas cadeiras de instrucção prima´ria;sendo uma para o sexo feminino
na povoação do Bom Retiro do termo de Piancó;e outra para o sexo masculino
na povoação do Brejo da Cruz do termo de Catolé do Rocha.Os respectivos
professores receberão os mesmos vencimentos que recebem os demais
professores da província.Art.3ºRevogão-se as disposições em contrario.Salla
das convenções. Pe Espínola. (PM. FUNESC, CX.059, grifo nosso) 111.

O quadro de professores públicos do ensino primário da província, para o ano de

1871, constante do anexo ao Relatório provincial daquele ano, e que exerciam duplamente

função de docente e padre, anos antes do final da década, vem a ser valioso. De autoria do

secretário Carlos Auzencio Monteiro da Franca, anexado ao respectivo relatório provincial

do ano de 1871, os agentes clericais representavam presença efetiva de encaminhamento

das disposições na ordem dos seus interesses. 112

Na capital, estava o padre Joaquim Victor Pereira (ministrando aulas no Varadouro

e na Cidade Alta); na povoação de Lucena, o Padre Augusto Cyrillo de Oliveira e Mello;

em Pirpirituba, o Padre Ricardo José Brasiliense; em Canafístula: Antônio Fernandes

Teixeira e na povoação São João de Souza, o padre Tavares de Macedo.

110 Em 1880 é um padre a ocupar o cargo de vice-presidente da província:Felippe Benício da Fonsecca Galvão.
111 Também dentro do fenômeno apontado por Pinheiro (2004, p-56) como oscilação da oferta de cadeiras durante o
século XIX.
112 Ainda no começo da década de oitenta padres eram observados em cargos importantes na administração provincial
como nos demonstra a Exposição de 15 de maio de 1880 assinada pelo padre Felippe Benício da Fonseca Galvão.



Era dentro de uma limitada secularização, encaminhada pelo Estado e pela

estrutura do Padroado, que os eclesiásticos se propunham, sob crivo das malhas

burocráticas do funcionalismo, e da “dupla lealdade” (ao trono e ao altar) à que remete

Carvalho (2003, p.180), a intervir na administração.

Mesmo que não se propondo a conduzir, de todo, a administração provincial ou

eliminar a fórmula de instrução atenta à tradição, se dispunham os clérigos a participar de

deliberações que incluíam a esfera educacional.

Estes, inclusive, constituídos enquanto funcionários, eram disponibilizados pelo

Estado em suas atribuições e direitos. É assim que se representa, documentalmente, esta

presença clerical, nos quadros funcionais da província da Parahyba, nos anos finais do

Império, mais especificamente em 1873:

[...] Quadro demonstrativo da receita e despeza do tesouro provincial da
Parahyba do Norte do mês de fevereiro de 1873. Instrucção pública. [...]
Gratificação por mais de 20 e 25 annos de effetivo exercício.Á José Pereira da
Silva Dourado-19,444,ao Padre Augusto Agildo Oliveira e Mello-16,664 A
Ângelo Miguel de Souza -25,000,á Manoel Garcia do Amaral, 16,664.113

[...] Balanço da receita e despesa do thezouro provincial da Parahyba do Norte
do mez de abril de 1873: Innstrucção pública. Gratificação de mais de 20 a
25 annos de effetivo exercício. Ao Padre Augusto Cyrillo de Oliveira
Mello,16,667.[...] (MA,CX. 058,1873,grifos nossos)

As respectivas nomeações de clérigos, para as mais diversas funções dentro da esfera

administrativa provincial, recebendo seus respectivos encargos financeiros, foi uma

realidade pautável durante os anos finais do império. A importância dada aos clérigos na

função de funcionários e educadores estaria em voga mesmo se constituindo a transição

para a República.

Torna-se comum, inclusive, uma espécie de promoção administrativa, constituindo

esta uma prática que arregimentava padres da função de lentes, para chefes de instituições,

113 Manuscritos CX 058,1873. FUNESC, abreviados a partir daqui, em nossa Dissertação, como MA.CAIXA,ANO.



as mais diversas, como ratifica a correspondência encaminhada pela Diretoria da Instrução

Pública em meados do fim da década de 70:

Folha 17, Palácio do governo, 19 de junho de 1879.

Sua excelência o vice presidente da província manda comunicar hoje para os
fins causaes que nesta data consedêo a exoneração que solicitou o professor
publico do ensino primário nesta capital, padre José Victor Peixoto para o
lugar de administrador do hospital de Santo Antonio.Ao senhor Diretor da
instrução publica.Secretario interino, Jose Bezerra Cavalcante. (CMA, CX.54,
1879, grifos nossos) 114.

É pertinente observar que não diminuiria a contratação e exoneração de padres para a

função de professores, continuando a formarem, junto com os civis leigos, o quadro estatal

do funcionalismo público provincial, nas duas últimas décadas do império. Tanto para a

efetiva função de comissários de instrução pública quanto para lentes, nas mais diversas

localidades espalhadas pelas respectiva província da Parahyba do Norte. É o que

comprova os respectivo ofício manuscrito:

Folha 9, ofício 292, Parahyba 26 de setembro de 1879
Ilustríssimo Senhor.Remetto à vossa senhoria da ordem de sua excelência
ilustríssima presidente da província a fim de dar-lhe o conhecimento a portaria
desta data designando o professor avulso o padre João Gomes da Vilanova
Marreco para reger interinamente a cadeira do ensino primário da cidade
de Campina Grande em substituição do efetivo Arnaldo Gomes Ferraz que se
acha licenciado por tempo indeterminado conforme vossa senhoria propoz
ficar oficiada hontem sob número 112 que fica assim concedida. Deus salve sua
excelência. Ilustríssimo Dr.Diretor da Instrução Publica. Secretario interino.
Jose Bezerra Cavalcante (MA, CX, O60, 1879, grifos nossos).

Da mesma forma, são referendadas disposições administrativas, via relatórios

oficiais, em que clérigos ocupam cargos no funcionalismo público:

(...) Em 9 de setembro de 1879 foi nomeado comissario de Teixeira, o padre
Vicente Xavier de Farias (...) e em 27 do mesmo mez, do Teixeira por haver
mudado a sua residência o padre Vicente, foi nomeado comissario o padre
Bernardo de Carvalho Andrade [...] (PARAHYBA DO NORTE, Província
da , Relatório, 1879.p.45, grifos nossos).115

(...) Em 30 de março foi nomeado comissário de Pombal Rufino Antônio
Falcão César; em 30 do mesmo mez, do Catolé do Rocha, o padre Cândido
Ferreira de Araújo Barreto, em 25 de maio de Mamanguape, o padre Antônio

114 Correspondência manuscrita da Secretaria da Instrução Publica. Doravante identificada em nossa dissertação como
CMA, ANO.
115 Os respectivos relatórios provinciais se encontram microfilmados no Núcleo de Documentação Histórica Regional
(NDHIR). Doravante identificados a partir da palavra chave Relatório, assim como outras categorias normativas
publicadas na província, tais como:Exposição e Falla, presentes no cotidiano administrativo local.



Ayres de Mello, (...)e em 9 de julho, Gurinhem, o padre Odilon Benvindo e
Almeida e Albuquerque. (PARAHYBA DO NORTE, Província da, Relatório,
1880, p.13.grifos nossos).

Na representação de funções administrativas de cunho secular e não-clerical, se

constituirão responsabilidades para os padres, inclusive, como partícipes da construção de

escolas. Uma função que pode ser como a identificada na nota publicada, relatando

encaminhamento da construção de uma escola, a 8 de novembro de 1877, conforme o

periódico paraibano:

Noticiário: Obras da eschola pública. Estão no andamento devido e esperado as
obras supra. Para administrador das mesmas foi nomeado por acto do Exm
Padre Galvão o nosso respeitável amigo Tenente coronel Thomaz Cirne.São
dois actos dignos e merecedores de applausos da administração do Exm Sr.Vice
presidente. ( A OBRAS NA ESCHOLA PÚBLICA, A Opinião, Cidade da
Parahyba, p.1, 8 de nov.1877, grifos nossos).

Em outros periódicos, tais como O Liberal Parahybano, é representada de maneira

contundente a presença clerical a partir de outras condições vinculadas à instrução:

examinadores de bancas nos exames preparatórios. São diversos os padres escolhidos na

província da Parahyba do Norte, entre os demais, para este cargo:

Para presidentes das diversas bancas de exames foram nomeados por S.Exc.o
Sr presidente da província os seguintes cidadãos examinadores: Portuguez:
commendador Thomaz de Aquino Mindello e padre Joaquim Victor
Pereira,(...)Arithmética :Dr.Francisco José Rabello, e o padre Joaquim
Victor Pereira (...)Philosophia, cônego Dr.Leonardo Antunes Meira
Henriques e padre Manoel Mariano de Albuquerque. (EXAMES GERAES,
O Liberal Parahybano, Cidade da Parahyba, p.3, 8 de jul.1879, grifos
nossos).

No âmbito do Poder Legislativo, nunca é demais lembrar que, em 1879, só no

quadro de parlamentares da província, constava presença de quatro clérigos. Fato que é

determinante para pensarmos a influência daqueles nas instancias da Instrução Parahyba

do Norte.

No periódico O Liberal Parahybano, para o biênio 1880-1881, podemos identificar

a presença eclesiástica nos cargos de deputados provinciais, dos clérigos Antônio Ayres de



Mello, Manoel Marianno d`Albuquerque, Bernardo de Carvalho Andrade, e José do

Coração de Maria Castro.116

Com o correr dos anos, os eclesiásticos permaneceriam participando das

deliberações da relação entre Estado e Igreja como partícipes efetivos nas relações

administrativas da província quer a partir da Assembléia Legislativa, como parlamentares,

quer como lentes, funcionários públicos.

Na década de oitenta, nos anos imediatamente anteriores à República, ainda

podíamos divisar a permanência nos quadros da província da instância eclesiástica, como

se observa nas seguintes leis constituídas:

“Lei nº802 de 9 de outubro de 1885.Concede ao padre João Gomes da
Silveira Marreca, professor público do ensino primário da cidade de Campina
Grande, com ordenado por inteiro, um ano de licença para tratar de sua saúde,
onde lhe convier”.

“Lei nº871 de 24 de novembro de 1888. Concede ao professor dr.José Ferreira
Novaes lente de retórica, poética e literatura do Liceu paraibano um ano de
licença com respectivo ordenado, bem como João Hamilton(...)Prorroga
também, por mais um ano, com respectivos ordenados a licença em cujo gozo
se acha o professor do ensino primário, padre João Gomes da Silveira
Marreca.”

As manutenções e descontinuidades, da presença clerical na instrução pública da

Parahyba do Norte, representam marcas, nunca destituídas de uma carga simbólica

significativa, não obstante as condições políticas adversas ao final da década de 70. 117

Na ordem transitória, entre Monarquia e República, foi delimitada outra face tanto

para a disposição dos respectivos padres, nos quadros administrativos, quanto para as

querelas que são protagonizadas pelas duas partes, Estado e Igreja. Aspecto responsável

pela estruturação de uma intelectualidade que se aprofunda nas declarações de repúdio

mútuo.

116 O Liberal Parahybano. p.3, 29 Out,1879.
117 Principalmente pela hostilidade declarada de parte do clero brasileiro, nas décadas finais do império, para com a
monarquia no episódio chamado de “questão religiosa”, agravando a relação entre as instancias estatais e a cúpula
eclesiástica.



Não quer dizer que, por volta de 1877, em jornais locais, os padres e seus respectivos

métodos de instrução já não fossem parceiros arredios de um fenômeno de secularização

mal resolvido e que na província da Parahyba do Norte custava a aparecer nas teias do

Estado.

Aspecto mal disfarçado pela relação de complementaridade advinda do quadro de

crise na instrução pública da província, sedenta por lentes formados. Intelectuais prestes a

dar sinais, e emitir signos, mais efetivos da presença de outras características incutidas na

relação entre Estado e Instrução Pública.

Nesta relação, estavam postas ações e postulados teóricos de mudanças, políticas e

sociais, além da estrutura regalista herdada de Portugal. Propostas de cunho secular, muito

mais efetivas do que até então tinham sido previstas pela Igreja e pelos partícipes leigos do

funcionalismo de Estado.

Nas disposições burocráticas e administrativas de coexistência, entre esfera leiga e

eclesiástica, advindas da transição, acreditamos, foram gerados indícios não-confessionais

atribuídos à instrução, que representaram, por si só, “fichas simbólicas” de alguma,

limitada ou não, modernidade.

Representações de uma sociedade que se apresentava, dentro de naturais limites,

“pós-tradicional” ordenada na manutenção dos repertórios fixos, de relacionamentos,

rituais, culturais e sociais, mas ao mesmo tempo, aberta a proclamar a necessidade de

mudanças.

Nos anos finais do Império, no limiar de uma transição modernizadora, e de seus

referenciais simbólicos, entre eles os instrucionais, também, em parte, na Parahyba do

Norte, são contundentes outras idéias, vinculadas à Instrução. Idéias essas, nem sempre

elaboradas por representantes diretamente ligados ao clero, como, por exemplo, bacharéis.



Nem todos os discursos, dispostos a produzir opiniões sobre a instrução pública,

mesmo dentro de um habitus ainda fortemente marcado pelo catolicismo, discorria a

defender as relações totalmente confessionais em torno da escola.

Observarmos não só a convivência entre as tramas administrativas dos clérigos e

dos agentes leigos, aspecto determinante para nossa análise, do ponto de vista do avanço

de algumas idéias que identificamos como do âmbito da secularização. Idéias ou aparatos

administrativos propícios ao nascimento de alguma célula prenhe do fenômeno da

secularização.

Igualmente, o significado de alardeadas propostas reformistas, a serem delimitadas,

apontavam para circunstâncias específicas. Entre muitas, citemos: a existência de uma

necessidade premente de acompanhar as reformas encaminhadas pelos Estados,

principalmente os que haviam implantado uma estrutura estatal de instrução.

Outra perspectiva era a possibilidade de arregimentação das camadas desvalidas do

Império, a partir de uma política de alfabetização que, se implantada, conduziria a nação a

um patamar de “civilização” a que cabia uma nação moderna, segundo as idéias correntes

sobre a pedagogia moderna.

É necessário, enfim, que possamos observar a existência de postulados seculares, nos

textos oficiais, entre eles Relatórios 118, de respectivas disposições da administração

provincial, que não alterariam os referenciais da tradição na instrução, mas dispunham

outros capitais simbólicos além do reservado à instrução, até então.

Haveria outros encaminhamentos, que deixam transparecer urgência nas reformas a

serem postas pelo Estado, entre elas, algumas seculares, a partir de seus respectivos

representantes e demandas para inclusão da província nos trilhos do que se chamava de

“progresso”.

118 Estes compostos pelos respectivos Presidentes de Província e demais diretores de Instrução Pública durante o período
observado por nosso estudo.



É de suma importância que possamos observar características vinculadas à instrução

pública, enquanto via de acesso de signos, se não de uma secularização ampla, mas de

alguns referenciais desta, que tomavam formas sutis na realidade provincial.

Apesar da mesma província estar vivendo sérios entraves, de ordem econômica e

social, (GURJÃO, 1994, p-21), parte dos respectivos presidentes que se alternavam no

poder, tinha como propostas soluções que se coadunavam com as mais diversas

necessidades de transformação da instrução pública.

Na esfera do Legislativo, por exemplo, se constituía a disposição de controlar a

criação de cadeiras, quer fossem encaminhamentos elaborados por leigos quer por

clérigos, como atesta a documentação já do início da década de 1870. 119

A Assembléia legislativa provincial resolve: Art.1º Ficão creadas três cadeiras
de instrução primária para o sexo feminino, sendo uma na vila de
Cabaceiras, outra na de Cuité, e a terceira na povoação Cruz do Espírito
Santo. Art.2º As respectivas terão os mesmos vencimentos que recebem as das
outras localidades da província. Art.3º Revogão-se as disposições em contrário.
Paço d`a Assembléia em 16 de março de 1870.Manoel Porfírio
Aranha.Presidente.Sanciono e publique-se como lei.Palácio da província, 29 de
março de 1870. (MA, CX. 054-1870, grifos nossos).

Estes encaminhamentos seriam constituídos durante as décadas seguintes, até a

República, com os respectivos presidentes de província a argumentar sobre as dificuldades

de ordem econômica, que se abatiam localmente. Todavia, a despeito das dificuldades,

nunca deixaram de apontar para as reformas a serem postas.

Acreditamos que algumas propostas tinham relação com certos elementos simbólicos

da ordenação secular que se expandiriam, a partir dos eventos europeus, e tomaram o

caminho de outras interpretações localmente.

Uma esfera “Vencedora”, em outros continentes, estaria esta secularização

caracterizada de maneira diversa, quer seja no resto do Império quer na província da

119 É o que está posto na série de atos administrativos, tal como o constante na lei nº421 de 29 de novembro de 1871,
jubilando o padre Francisco Fructuoso da Solidade Sigsmundo.



Parahyba do Norte, encastelada pelas mais diversas e seguidas ambigüidades do espaço

público instrucional brasileiro no final do século XIX.

Comecemos por observar de perto os agentes do Estado, nas figuras dos presidentes

de província e dos demais proponentes de reformas a serem pontuadas. Entre estes

primeiros, partícipes de improvável ordem civil-laica, estavam os que se ordenavam

dentro de uma esfera de formação profissional não-clerical.

Entre bacharéis e figuras da Guarda Nacional, alguns encaminhados para o cargo de

presidentes provinciais, embora não possamos afirmar que se disporia um projeto de

habitus tradicional a ser modificado, em prol de uma secularização ampla, eram fortes os

signos quanto a possibilidade de proposta reformista, principalmente na Instrução Pública,

a ser emitida.

Na Parahyba do Norte, no final da década de sessenta e inicio da década seguinte,

não se identificariam signos de um secularismo radical que se propusesse a romper com as

disposições de um forte sentido de “mundo católico”. Não obstante, a influência de

leituras no entorno de práticas instrucionais, que partiam de critérios secularizantes

propostos pelo Estado, eram iminentes.

Mesmo que estas ainda fossem mais idéias projetadas do que de todo implantadas.

Entre as necessidades prementes, estava a possibilidade de expansão dos tentáculos do

Estado enquanto referencial para implantação e expansão da instrução pública.

É num âmbito de crise que Silvino Carneiro da Cunha, enquanto diretor da instrução

pública, naquele período de trânsito, reconhece sem pestanejar em seu relatório de 1870:

Não há quem ignore a máxima utilidade, que resulta da propagação da
instrucção primária, é esta uma verdade axiomática, as leis do bom senso,
porém, nos impõe a obrigação de harmonizar a satisfação das nossas
necessidades com os meios que para isso temos. (PARAHYBA, Cidade da.
Relatório, 1870, p.34, grifos nossos).



Além da referida propagação, citada acima por Silvino Carneiro da Cunha, estariam,

entre os respectivos aspectos reformistas, alguns idealizados por presidentes provinciais e

diretores de instrução, junto a outros encaminhados pelo Legislativo. Remetia-se desde a

presença uniformizadora da instrução a partir do Estado, até propostas que iam do ensino

noturno para homens livres, instrução profissionalizante de ofícios, instrução popular 120,

normatização de compêndios 121, e a efetiva instrução de caráter obrigatório 122. Elemento

suficiente para identificarmos a presença de alguns aspectos seculares, a partir de certos

prismas, que chamamos de limitados.

Afinal, do contrário, são fortíssimas marcas da representação e solidez dos espaços

de poder da instrução tradicional, católica, jesuítica. Esta na esfera da instrução pública se

manteria ainda por longos anos.

Resolvemos identificar algumas idéias que acabariam se expandindo, inclusive, se

dilatando até a República, passíveis de serem percebidas como representantes de uma

esfera limitada da secularização. Muito mais “arroubos modernizantes”, de cristalização

dos aportes de manutenção nas teias da tradição instrucional, do que grandes rupturas.

2.3.Certo reformismo na Instrução da Paraíba oitocentista: à sombra do devir

secularizante.

Ora, é evidente que os presidentes de província, sem abandonarem suas posições de

guardiãs da tradição, 123 nas palavras de Giddens (1999, p.12), se propunham a defender a

120 PARAHYBA, Cidade da. Instrução Pública, Relatório-Anexo, 1870, p.3.
121 Como nos aponta (BOTO,1999,p.3) efetiva marca da idéia de expansão da presença do Estado na instrução.
122 Esta como símbolo maior na Europa da presença Estatal desde o processo revolucionário de 1789, em que a França
encaminharia reformas no âmbito da ingerência estatal no quadro instrucional. Apesar da defesa feita em prol da
instalação do ensino obrigatório entre os presidentes de província existiram os que figurariam como contrários a tais
transformações como Joaquim Moreira Lima, diretor da instrução pública.
123 Quando remetemos a estes guardiãs da tradição, podemos inferir o grau de reformas que pudessem ser
implementadas sem ferir a estrutura extremamente desigual da ordem escravista tradicional. O que contradizia o
referencial de modernização postulado nos discursos.



implantação de diversos atributos que ratificariam alguma transformação no aparato

instrucional da Parahyba do Norte.

Ao mesmo tempo, quando tentamos divisar, que mecanismos poderiam ser

acionados neste sentido, percebemos o quanto de ambíguo poderiam parecer certos

discursos. Senão, vejamos. Silvino Elvidio, que enquanto articulador de alguma mudança,

ao esboçar um possível “novo papel” para o comissariado de instrução na Parahyba do

Norte 124, este como ferramenta modernizadora da instrução, defendeu:

(...) Faz-se preciso que se dê nova organização ao comissariado,que do
modo,por que se acha, com raríssimas excepções,nenhuma utilidade
presta.Sendo este o mais importante auxiliar do director da instrucção pública
em toda província, urge que sobre elle se tome logo e logo a devida
providencia.(...)“Entendo que para occupar o lugar de comissário deverá ser
preferido o bacharel formado ou clérigo D´ ordens sacras. ( PARAHYBA,
Cidade da. Exposição, 1870, p.2, grifos nossos).

No mesmo espaço que se propugna a existência do braço público-estatal,

constituindo um comissariado como articulador de alguma reforma, que chegasse a

instaurar nova realidade burocrático-fiscal, ordenando a ação de instrução por parte do

professorado, estão cristalizadas duas realidades sociais.

A do bacharel que se dispusesse a, qualificado, 125 instruir ou, o já presente padre,

resoluto defensor dos interesses clericais que encaminharia a instrução dentro da

legalidade específica, respeitando os trâmites do chamado Padroado.

A trama secular e a instância clerical conviviam sob a égide tanto do signo da

transformação, quanto da marcha lenta da manutenção da tradição. Algumas pistas podem

124 Corpo de funcionários de Estado, então responsáveis pela fiscalização. As funções são estabelecidas pelo artigo 3º do
Regulamento de 15 de janeiro de 1837.
125 Cursos de Direito como os de Recife, estavam já, em meados do final do século dezenove, sob influência liberal e
propagavam idéias diversas de organização política, dentre elas a secular. Segundo Carvalho (2003), uma nova
intelectualidade se constituía, a partir de uma formação diversa da Coimbrã. Caracterizada de maneira a possuir uma
fundamentação filosófica que detinha forte sentido autonomista e federalista, e que vai fornecer a base, inclusive, para
algumas insurreições, tais como Confederação do Equador (1824) e Movimento Praieiro (1848-49) e demais disputas
intelectuais ligadas à legitimidade Estatal, como a Questão Religiosa(1872).



servir para que entendamos a que significado atenderia a secularização que se manifestava

na província da Parahyba do Norte. 126

Passar a constituir um corpo docente capacitado era determinante para que o Estado

se fizesse presente, como já inferimos. O grande entrave parecia ser a constituição de

bacharéis enquanto lentes, pois os desníveis salariais (PINHEIRO, 2004, p.231) existentes

na Parahyba, eram gritantes.

Disparidade em relação aos padres, que desestimulava a presença de grande

quantidade dos respectivos profissionais, nos quadros da instrução pública, apesar de sua

presença ser identificada até a passagem para o sistema republicano.

De qualquer maneira, toda proposta de transformação da instrução acabou se

manifestando dentro da continuidade e da coexistência entre as esferas confessional e

secular. Neste âmbito, a presença de bacharéis no funcionalismo, como os padres,

continuou a mesma nas décadas seguintes.

Sempre a partir da perspectiva de funcionários da Instrução Pública, dentro da

condição de comissários ou lentes. São do final da década de sessenta, outros manuscritos

atestando a dupla presença:

Portaria do vice-presidente da província em virtude da qual foi nomeado o
cidadão digo o bacharel Manoel Rolim D`Alencar para o cargo de
comissário da instrucção pública na cidade de Pombal.Segunda secção
numero vinte e três Palacio do Governo da Paraíba em treze de janeiro de mil
oitocentos e sessenta e seis.Vice presidente da província por proposta da
secretaria da instrução pública resolve nomear o bacharel Manoel Rolim
D`Alencar para o cargo de comissário de instrucção na cidade de
Pombal.Felizardo Toscano de Brito.Cumpra-se e Registre-se .Directoria da
Instrucção da Parahyba em quinze de janeiro de mil oito centos e sessenta
seis.João Leite. (LREM, FUNESC, 1866, p.23, grifos nossos).

No mesmo dia:

Portaria do vice-presidente da província de treze de janeiro de mil oito centos
sessenta seis, em virtude da qual foi exonerado do cargo de comissário da
instrucção publica na cidade de Pombal o bacharel Benedick Marques da
Silva Acauhã.Segunda secção numero vinte.Palacio do Governo da Paraíba em

126 Em uma série de documentos manuscritos, observados em nossa pesquisa. Por volta de 1871, em sucessivas cartas
remetidas pelo secretário da instrução pública, são especificadas nomeações tanto de padres quanto de bacharéis para
ocupação do cargo de comissários de instrução.



treze de janeiro de mil oito centos e sessenta seis.O vice presidente da
província por proposta da directoria da instrucção publica resolve exonerar do
cargo de comissário da mesma instrucção na cidade de Pombal o bacharel
Benedick Marques da Silva Acauhã.Felizardo Toscano de Brito.Cumpra-se e
registre-se.Secretaria da instrução Pública da Parahyba em quinze de janeiro de
1866.João Leite. (LREM-FUNESC-1866, p.34, grifos nossos).

De qualquer maneira, no final do século XIX, os bacharéis vão conseguir

praticamente monopolizar os cargos do “funcionalismo” vinculados à instrução, assim

como as normalistas 127, aspecto que destacaremos no capítulo seguinte. Por hora voltemos

à premente disposição dos intelectuais paraibanos na esteira do reformismo.

É Joaquim Moreira Lima, como diretor da instrução pública da província da

Parahyba do Norte 128, que, em seu relatório de 1871, faz referência à urgência de

reformas estruturais na instrução provincial a partir da organização escolar. Algumas das

mesmas idéias atribuem à formação e constituição de um corpo docente uma necessidade

cabal para desenvolvimento da instrução local a contento.

São arroladas fortes críticas às condições de ensino e acesso à condição de lentes,

aspectos ainda extremamente precários na província. Entre as necessidades prementes, o

sentido parecia ser o de construir condições, não tão dependentes, do até então marcante

“alistamento clerical” para as funções de professores públicos e demais cargos vinculados

à instrução.

Podemos começar a inferir, que já começava a não ser tão factível a projeção dos

padres, junto com as demais categorias do funcionalismo, como os únicos a ensinar.

[...] Entendo que convem se tomem as providencias que passo a indicar:
estabelecimento de um curso normal nesta cidade, onde se habilitem os
candidatos ao magistério. [...] adopção de regras uniformes para a criação de
cadeiras [...] regras uniformes para o ensino. [...]. Eis como fundamento e
desenvolvo meu pensamento a respeito. O provimento das cadeiras, assumpto
da maior transcendência, faz-se entre nós de modo sumaríssimo. Não se exige
do candidato título scientífico que o recomende [...]. (PARAHYBA, Província
da. Relatório, 1871, p.34,grifos nossos)129.

127 Condição atestada pela volumosa documentação constante no códice de ofícios da secretaria de instrução pública a
partir do ano de 1875 até meados de 1889.
128 No mandato de José Evaristo da Cruz Gouveia e respectivamente de predomínio conservador.
129 Sobre os dispositivos que impediam o desenvolvimento da instrução pública a partir de aparatos profissionais, entre
eles, os concursos, ver (PINHEIRO, 2004). O autor faz referências à outra dimensão do mesmo documento sob a ótica



Na medida em que pensamos a secularização, também como âmbito de um

“transcurso”, nas esferas de interrelacionamentos que incluiriam espaços em que o sagrado

poderia ser afetado pela “mundanização da tessitura social”, pode se inquirir de que

maneira a conjuntura reformista permeia os relatórios de presidentes provinciais da

Paraíba do Norte.

Não parece ser difícil perceber que representação da secularização da educação se

manifestava. É identificável, todavia, que durante três décadas, até a República, se

identificarão volumosa quantidade de discursos que denotam uma retórica de reformas

dispostas como urgentes. Um exemplo é o relatório que José Evaristo da Cruz Gouvêa

encaminha:

A investigação dos meios adequados para e effficazes para desenvolver e
aperfeiçoar a instrucção e educação da mocidade preocupa com razão os
espíritos ilustrados nos paizes mais cultos, porque é convicção que da difusão
das luzes e são princípios da moral depende a felicidade dos povos.
(PARAHYBA, Cidade da. Falla, 1872, p.35, grifos nossos).

É facilmente identificável que os capitais simbólicos da secularização na Paraíba,

decididamente, não são os mesmos, que se manifestavam na Europa. Escolhemos, daí,

pensar nas vias institucionais em que forte simbolismo secular é manifestado 130, e onde a

sua representação estaria mais à mostra, numa jaula que ainda não era de aço (WEBER,

1990), mas começava a ser forjada nos quadros instrucionais, políticos e sociais da Paraíba

do Norte.

2.3.a. Instrução pública obrigatória: “signo da adiantadíssima educação”.

da dificuldade que se constituía para composição do funcionalismo provincial ou de um corpus instrucional não apegado
ao mandonismo oligárquico imperial.
130 Desde a radicalização do individualismo, passando pelo anti-clericalismo, ate a forte presença das idéias
evolucionistas na Instrução Pública, por exemplo.



Na situação em que se encontrava a estrutura estatal de instrução, era improvável a

possibilidade de reformas que partissem de uma ordem secular/ laicista de cunho

reformista, como as que ocorriam na Europa 131, e que a mesma uniformizasse o

magistério e tomasse para si o encargo efetivo da instrução local.

Estas reformas, se de todo implantadas, representariam forte presença

organizacional, também característica efetiva de um fenômeno de secularização das

instituições de instrução. Acreditamos que as respostas na realidade transitória brasileira

são cheias de adaptações, e essas, não tão simples. Ainda assim nos assevera em sua falla

de 1872, Silvio Romero sentenciando: “[...] Portanto o ensino obrigatório, ao meu ver, é

questão de futuro para nós: por ora não passa de mera aspiração de espíritos generosos,

legítima sem dúvida mas irrealizável.[...]” 132.

A defesa do chamado ensino obrigatório posto pelo Estado é marca de uma série de

diretores de instrução como mecanismo de encaminhamento da província em direção às

reformas a serem idealizadas e a serem cumpridas, desde que transpostas as dificuldades

alegadamente econômicas enfrentadas pela província 133.

A respectiva “ficha simbólica” da obrigatoriedade da instrução é seguidamente

apontada como “signo” a deflagrar a transformação da “condição de ignorância” das

classes menos assistidas, observada pelos governantes e intelectuais como passível de ser

erradicada.

Entre 1875 e 1876, entre os governos provinciais de Silvino Elvidio Carneiro da

Cunha, e o Barão de Mamanguape, são reiteradas as disposições para que se constituísse,

131 Por volta de 1870, como já explanamos a pleno vapor, na França e demais Estados europeus. No Brasil, a
secularização da máquina estatal de instrução manteria ritmo lento, quando não estático.
132 Ibid, 1872, p.12. Também são marcas do final do século as seguidas reclamações, por parte dos presidentes
provinciais, alegando impossibilidade de efetivação de suas propostas, vinculadas ao descaso financeiro da província.
133 Basta-nos lembrarmos dos discursos no entorno da presença do Estado, norteando a instrução obrigatória a partir de
exemplos europeus no mesmo período.



localmente, aquilo que vai se delimitando na Europa e América: o caminhar de um braço

secular estatal efetivo que dispunha regras e ordenava como e de que maneira deveria se

instruir a sociedade.

Nas fallas dos seguidos mandatos, respectivamente em 1875 e 1876, oscilam-se

idéias de ações reformistas por parte do Estado, e as imperativas ressalvas da

impossibilidade de execução das mesmas, discurso menos enfático na fala de Silvino

Elvidio e manifestadamente desalentador, e permeado por dúvidas, da parte do Barão de

Mamanguape:

[...] Agora outra necessidade imperiosa do ensino primário, que custaria a
província não pequena elevação da despesa.Fallo do ensino obrigatório,que é
preciso estabelecer-se,logo que a província puder comportar tão utilíssima
reforma , e que por toda a parte, e muito especialmente na cultivada
Europa, e adiantadíssima América do Norte, vai merecendo geral e
symphatica aceitação. (PARAHYBA, Província da.Relatório, 1875, p.26.grifos
nossos).

De qualquer maneira, as referências levantadas por este intelectual seriam as que o

mesmo desejava como passíveis de se instalar no Brasil, 134 ou quem sabe, na província da

Paraíba do Norte. Alguns dos símbolos do que chama de “moderna educação” seriam

defendidos, entre eles, o papel de guia normatizador das relações instrucionais por parte do

Estado.

Estes símbolos, a serem copiados, eram secularizantes. A começar pela instrução

européia, ou a americana, declaradamente laica, postulada como adiantada e identificada

como superior. Evidentemente, dentro da estrutura política vigente, do Padroado, os

entraves começavam na carga simbólica do tecido social católico, presente na instrução

pública.

134 Entre elas, as que faziam menção à uma escola pública estatal.



A grande determinação dos postulados do barão de Mamanguape, embora falando do

“lugar da tradição”, é, já na Europa, uma presença marcante: a secularização patrocinada

pela ferramenta jurídica da laicização.

De uma maneira bem distanciada, ou adaptada, desta perspectiva está a idéia de que

as liberdades do indivíduo não seriam maculadas. De um outro prisma, quanto a escolhas,

era colocada a dúvida se caberia ao Estado nortear a melhor maneira de instruir a

juventude.

[...] Não discutirei se o pai de família tem o direito de confiar a educação
de seus filhos a pessoas de sua escolha, sem que o governo possa exigir
dellas garantias de moralidade e provas de habilitações; ou se o governo
deve intervir na direcção da instrução pública,a fim de que se não ensinem nas
escolas doutrinas errôneas, perigosas e oppostas á moral que deve ser a base de
toda a sociedade bem constituída.Se julgasse opportuno emittir o meu juízo
sobre estes pontos, expor-vos-ia a necessidade de ser reformada a instrução
publica.Mas essa reforma , pelas despesas que acarretaria, seria hoje
inexeqüível, attentos os minguados recursos da província. (grifos nossos)
135.

Ainda, por volta do final da década, serão contundentes as prerrogativas para a

instrução pública dispostas pelos respectivos presidentes de província e seus secretários

136. Toda uma simbologia que apontava para a necessidade da intervenção estatal na

instrução, é defendida como mola ratificadora do progresso e da transformação da

sociedade.

Novamente, segue todo um capital simbólico importado do estrangeiro, que é

sempre exposto como passível de ser copiado, sob pena de continuidade da situação de

atraso a que estava relegada a instrução da Paraíba do Norte. É o caso dos relatórios

encaminhados na gestão provincial de Esmerino Gómes Parente e Machado Pereira

Vianna, respectivamente:

135 Ibid.1875, p.27.
136 Como constam no Relatório, apresentado à Assembléia Legislativa da Província da Parahyba do Norte pelo
presidente, Esmerino Gomes Parente, em 12 de agosto de 1877 (publicado em 1878).



[...] Não deve pesar em vosso espírito as objecções,que levantam os advesários
do esno obrigatório:por que se o Estado tem o dever de propagar a
instrucção, a esse dee corresponder-lhe o direito de exigir dos chefes de
família a matrícula na eschola de seus filhos e a permanencia d`elles ahi por
todo o tempo preciso a fim que a cultura de sua intelligencia chegue ao grao, á
que se deve elevar. (PARAHYBA, Província da, Relatório, 1878 p.15,grifos
nossos).

[...] Sobre a instrucção pública recahem hoje em todos os paízes as attenções do
governo. Nos paizes regidos pelas formas representativas, destinado o povo
a intervir no Governo a sua cultura sólida e regular tem sido reconhecida
como elemento necessario para uma benéfica intervenção. (PARAHYBA,
Província da.Relatório, p.1,grifos nossos).

Nos primeiros anos da década de oitenta do século XIX, as mensagens dos

presidentes e secretários de instrução se encaminharam no sentido de defesa da idéia de

que o Estado deveria ser o esteio da ordem que transformaria o aparato educacional e os

respectivos trâmites que o constituíam.

Assim se perpetrou o discurso retórico da possibilidade do Estado, e aparentemente

só desta estrutura, dispor de ferramentas para se autoexpandir, nem tanto em detrimento

das outras instituições, entre elas a Igreja Católica. Afinal, era esta que regia parte das

cadeiras na Paraíba do Norte.

Se lembrarmos que a mesma continuava sob a égide das disposições

administrativas do Império, podemos sempre retomar a idéia de uma secularização que já

era intrínseca à escola, ao mesmo tempo em que mantinha os signos da tradição a partir da

oficialização ritualística católica. Ainda em 1882, atestava Justino Ferreira Carneiro:

A instrucção pública é a questão social que mais importância tem
merecido n`este século. Depois de grandes e profundos estudos de notáveis
pensadores os governs dos paizes civilizados comprehenderam que
desenvolver a instrucção era abrir nova e larga senda para o progresso de seus
paizes e pozeram-se a frente do movimento de modo que estou convencido de
que o nosso seculo há de ser conhecido no futuro como o seculo da istrucção
publica. (PARAHYBA, Província da.Relatório, 1882, p.1).



Assim, estendendo nossa análise sobre a gênese do processo secular na Paraíba do

Norte, a partir dos discursos postulantes do “Estado interventor” na instrução, podemos

divisar outras esferas teóricas enunciadas também a partir desta perspectiva.

2.3.b. Instrução popular e noturna: outro signo adaptado da secularização.

Outra realidade dessa alegada necessidade de presença do Estado, e toda a carga de

adaptações cautelares propostas no Brasil imperial, estão presentes nos encaminhamentos

realizados pelos presidentes de província. Podemos entender que, já a partir da década de

70, se tentava, por exemplo, dar vazão a uma melhor organização ou criação de uma

estrutura instrucional que se coadunaria com as exigências de uma “instrução moderna”

europeizada.

Evidentemente, iam longe as possibilidades de concretização dos mais variados

projetos, incluindo a educação secular, não confessional, em províncias como as da

Parahyba do Norte. Entretanto, lampejos de fraca disposição por reais e substanciais

transformações na instrução pública também não deixariam de se manifestar. É o que

atesta o ofício encaminhado pela Assembléia Provincial da Paraíba:

Art.1º.Fica concedida uma gratificação anual de 450.000 ao professor de
instrução primária da cidade de Campina Grande doravante para lecionar
n´aula noturna existente na mesma cidade.Art.2ºRevogan-se as disposições
em contrário.Paço da assembléa provincial da Parahyba do Norte. 14 de abril
de 1873. (MA,CX 056, 1873, grifos nossos).

Os exemplos da disposição do Estado para o encaminhamento ou discussão sobre a

instrução popular e noturna tomarão um crescendo para o final da década. Segundo

Besiegel (1986, p.66), fruto de um projeto de sociedade, “vazio” e “pouco realista”.



É o próprio Besiegel (1986, p.67) que elabora uma visão desse modelo de instrução,

que serve para entendermos o que pretendiam, retoricamente, os intelectuais envolvidos

com aquela perspectiva educacional, localmente:

Era ao mesmo tempo um componente intrínseco da sociedade que se pretendia
realizar e, também, o principal instrumento de preparação dos agentes da
construção dessa ordem social desejada. Todo cidadão teria o direito à
educação e o dever de preparar-se para atuar na construção do futuro.
(BESIEGEL, 1986, p.68).

Na Parahyba do Norte, são incisivos os discursos de Esmerino Gomes Parente, 137

abordando o tema educacional, no qual são feitas alusões à existência de instrução

declarada “popular”.

Esta, como sociabilidade, ordenação e implantação de políticas, que atendessem aos

interesses das camadas sociais mais desvalidas da província. Não porque existissem meios,

ou intenções, para que tais propostas fossem implantadas (BESIEGEL, 1986, p.36), quer

fosse por conservadores ou liberais, a partir de critérios que incluíssem todos os extratos

sociais 138.

São outros os estratos. Estes, mais representativos entre as camadas livres, ocupantes

dos minguados espaços urbanos da província, ou das cadeiras que fossem criadas ao longo

do final do século.

Todo um discurso que girava na contramão, dessas mesmas camadas desvalidas, era

fomentado em maior profusão à medida que se avizinhava o final do século e que

aumentavam as chances de o Estado cooptar uma parte dos desvalidos, e homens livres

137 Assim como no Relatório de Esmerino Gomes Parente, do ano de 1878.
138 Não seria incluída a massa de cativos, que representava a força de trabalho nas propriedades do litoral, na província
ao final do império.



pobres, pela retórica da possibilidade de instrução 139. No que entende Besiegel (1986,

p.37): “[...] Esta educação era entendida como exigência individual e social, era necessária

a todos e deveria ser levada a todos mesmo quando a coletividade ainda não tivesse

desenvolvido a consciência dessa necessidade individual e desse dever cívico [...]”.

Ora, quando se fala em instrução popular no Império, por exemplo, nos periódicos

das províncias, este potencial secular, como nos afirma Andrade (2002, p.33) deve ser

inquirido sob a ótica de que maneira, e sentido, se fizeram os clamores das elites pela

alfabetização popular.

Aliás, toda uma percepção do que vem a ser “instrução popular” vem sendo debatida

ao longo do tempo. É Beisigel, (1986, p.45), por exemplo, dando crédito à perspectiva de

observar a maneira toda peculiar com que o Estado imperial, malgrado as condições reais

de efetivação, defende a existência de uma parca, mas concreta, iniciativa de alfabetização

das camadas desvalidas do Império. 140

Sob vários aspectos, podemos identificar nas idéias presentes no século XIX,

principalmente as que se propunham a versar sobre “instrução popular”, alguns limites

estratégicos na condução de transformações, manobradas nos limites fronteiriços, na

esfera de poder das respectivas elites.

Entendendo-se “povo” como os respectivos homens livres, ou demais categorias

não-escravas, se estendia a instrução como um aporte susceptível de implantação de um

“projeto moderno”, norteador da “civilização brasileira”, que emergia das respectivas

139 Na acepção do que representa “instrução popular”, no século XIX, entram: benemerência, de tipo assistencialista
católica, das Santas Casas de Misericórdia espalhadas pelo Império, instruindo e alfabetizando o homem livre pobre, a
retórica nos discursos dos Relatórios Provinciais, por parte dos governadores, tentando dar feições ou apontar na direção
da instrução moderna que deveria ser implantada, e as ações efetivas de grupos republicanos laicos, na montagem de
cadeiras isoladas noturnas, atendendo às massas trabalhadoras.
140 Sua produção acadêmica avança, polemizando com parte da atual historiografia. Em sua “leitura” da “Instrução
Popular estão cristalizados alguns olhares críticos: 1) em que perspectiva existia, ou não, um projeto de educação
popular realizado pelo Estado; 2) se a mesma representava, definitivamente, melhoria nas condições sociais; 3) Qual o
papel exercido pelas outras instituições do Império, na tarefa de educação do homem livre pobre.



relações sociais de finais do século XIX. A chamada geração de 70 oitocentista gostava de

alardear as premissas de uma quiçá modernidade que pudesse ser manifesta.

Entre os espaços desta manifestação, estava a escola. Mas como divisar melhorias

dentro de um estrutura escravagista e latifundiária como a que se desenrolava no Brasil?

Torna-se imperativo entender este aludido “projeto” como uma estrutura não homogênea

de simbolismos que, parece, não representou uma “totalidade modernizante”, que sequer

atingiu as províncias de uma maneira mais efetiva. De qualquer maneira, os “vapores”

dessas idéias acabavam desaguando em propostas locais que apresentaram respostas sócio-

culturais específicas.

Sempre num crescendo, na Paraíba do Norte, os exemplos externos à realidade

imperial se tornam base de muitos dos discursos que giravam pelos encaminhamentos dos

presidentes provinciais e seus respectivos secretários de instrução pública. Entre as

propostas se apontava para um corpo docente que atenderia as “exigências de um paiz

moderno e soberano” a partir de uma instrução das camadas desvalidas.

Dessas idéias, a utilização do elemento leigo, não-clerical, na “instrução popular”,

portanto, fora do espaço da sacristia, é pertinente para também divisarmos esta outra faceta

da secularização. Uma fórmula, ou modelo educacional, já utilizado na Europa como uma

maneira de asseverar o monopólio do Estado frente às demandas e interesses das camadas

desvalidas.

À medida que na transição oitocentista, a ordem clerical, e suas respectivas idéias

educacionais, rivalizavam com as demais propostas de instrução pública, entre elas as de

educação popular, eram nas bases, dessa respectiva educação, que passava a ser tolhida o

predomínio da Igreja.



Nem todos os estratos sociais, que participaram desta “nova proposta” e/ou esfera

instrucional, acabavam na “área de influência” representada por agentes eclesiásticos.

Propostas desse tipo teriam influenciado, guardadas as devidas proporções, as

determinações dos respectivos presidentes de província, se observados atentamente.

Algumas das propostas, entretanto, irromperiam como manobras fronteiriças às

“manutenções” do habitus católico e distante de grandes descontinuidades que um surto

do secularismo proporia destarte, mais especificamente quando irromperam críticas mas

contundentes à “fórmula eclesiástica de instrução”141.

Na alegada dicotomia entre uma realidade educacional moderna e laica, produtora de

um tipo de secularização, e as fórmulas tradicionais, como a jesuítica, produzindo a

primeira uma reforma instrucional via Estado, ia uma distância a ser entendida: 1º)

vinculada à marcha lenta na secularização das instituições educacionais brasileiras e 2º),

na marca interna da cristalização dos símbolos e dos agentes tradicionais.

Estes símbolos, marcadamente sólidos, se pensarmos os clérigos funcionários a que

faz alusão Carvalho (2003, p.182), mas já identificados pelo crivo da crítica à instrução

tradicional, feita pelos periódicos, como mostraremos em tópico a seguir.

Grosso modo, parecem ter sido firmes as idéias dos presidentes de província, que

eram encaminhadas à sombra de uma retórica liberal que se aproximava de concepções

seculares/ confessionais de Estado 142. Estas mesmas idéias, punham em evidência o

debate em torno do controle e encaminhamento das camadas desvalidas pelo aparato

estatal.

141 Mais especificamente a partir da presença de escritos de cunho maçônico e francamente anti-clericais, que tomaria a
imprensa conservadora e liberal paraibana, no final do século XIX. Na Parahyba esta crítica mais contundente à
educação jesuítica se manifestaria em periódicos como a Gazeta da Paraíba.
142 Não tanto como na Europa pós-primavera dos povos, em que tais acepções seculares se radicalizaram em prol da
“irreligião”, em alguns Estados, exceção talvez só para o então, recém fundado reino Italiano (1870), (SCHIERA, 1999,
p.419).



O modelo era efetivamente, voltemos a lembrar, estrangeiro, embora, no Brasil, a

adaptação às condições e concepções de cidadania perpassassem a idéia de que as massas

pobres tinham lugar menor na estrutura social brasileira, impregnada pelo escravismo e

pelas distinções de todo tipo: financeiras, de credo, patrimoniais, entre outras. Esmerino

Gomes Parente em seu importante relatório, segue ratificando:

Em todos os paizes e todos os governos a instrução popular é uma
necessidade vital: todos os povos cultos do mundo a proclamão, como a
solução do grande problema da regeneração social e conhecem que na
diffusão do ensino está o segredo de sua grandeza e de sua força.(...)Em quanto
por esse meio se não puder diffundir a instrucção na província por todas as
camadas sociaes, é força recorrermos a uma providencia que repito do mais
alto alcance para o melhoramento d`este importante ramo do serviço
publico.(PARAHYBA, Província da.Relatório, 1878.p.1,grifos nossos).

Daí que outras propostas acabavam por nortear as mais diversas concepções da

presença do Estado, a decretar modificações, se não profundas, ao menos limitadas, na

proporção que tomava outras instituições articuladoras de capital simbólico na instrução.

Se o clero não era descartado de todo, como veremos a partir de sua manutenção,

teve que conviver com outros ideais de educação que urdiam maior delimitação do cunho

civil-moralizador não confessional, que o Estado imperial brasileiro já tinha fomentado, e

que no final do século XIX, a partir de seus agentes, dava seus primeiros passos.

Aliás, era na esfera da instrução que as propostas reformistas se acumularam ao

longo das últimas décadas do Império. Na província da Parahyba do Norte, elas se

manifestariam atreladas aos mais diversos condicionantes.

Mesmo que algumas dessas propostas não se realizassem, estavam de comum acordo

com idéias e práticas instrucionais importadas, entre as quais, as que se vinculava à

herança secularizante, européia e americana.



Na Província da Parahyba do Norte, entre os 70 e 80 do Oitocentos, já se dispunham

tênues elementos que referendavam “outros olhares” sobre possibilidades de certa

instrução assistencialista, não necessariamente tradicional, ser responsável por um habitus

ainda mais secularizado.143 Educar passaria a sociabilidade de fomento dos interesses

políticos de agentes peritos leigos, prestes a constituir um sólido arcabouço retórico urdido

para normatizar as massas desvalidas da província por via instrucional.

Todo um aparato de coerção via instrução poderia vir a funcionar desde que

calibrado a partir de novos espaços instrucionais abertos para atender certas demandas por

alfabetização dos desvalidos.

Na Província da Parahyba do Norte, tal fenômeno se estenderia, inclusive, para o

século XX. É assim que em 1877, no periódico A Opinião, transparecem artigos e notas

que fazem alusão ao que já se chamaria “instrução popular” proposta e encaminhada pelo

Estado.

Instrucção popular.Sobe esta epigraphe o diário da Baiha chama a attenção dos
seus leitores para a publicação que faz de alguns capítulos extraidos da
segunda parte de um compendio de geographia elementar do distincto liberal
bahiano o illustrado professor da faculdade de medicina e do lyceo
Dr.Jeronymo Sodré Pereira.E, nós que reconhecemos a necessidade de
instrucção do povo applaudimos a idéa de vulgarisar o conhecimento tão
útil das mais importantes nações scientificas e por isso transcrevemos a
sessão competente a interessante explicação de importantes phenomenos
cômicos postos ao alcance de todos, por aquelle intelligente e illustrado
professor cujos talentos muito apreciamos.INSTRUCÇÃO POPULAR, A
Opinião, Cidade da Parahyba, p.2,17 Mai.1877.grifos nossos).

Que a presença do elemento leigo, não confessional, dificilmente desse fim ao

imenso analfabetismo e atraso instrucional, principalmente no que tange aos desvalidos da

143 Observando os Relatórios dos Presidentes de Província a partir de 1870, são várias as alusões à necessidade de
implantação da instrução livre como critério para estruturação do Estado e de uma política para sua homogeneização.



província, a historiografia local sobre a instrução no Império, vem tentando discutir. De

qualquer forma, já se cristaliza a idéia de que, localmente, pouca coisa era feita pelo

Estado.

Não obstante, de qualquer maneira, a ação de alfabetização retirava uma mínima

responsabilidade de certa parte da Igreja no encaminhamento dos aparatos

assistencialistas. Entre eles, os instrucionais. Aí se constituía um filete de outro tipo de

secularização: a que dispensava os padres para transferir a leigos a tarefa da alfabetização

ou formação das massas populares livres.

Em periódicos como a Gazeta da Parahyba, podemos identificar um exemplo deste

fenômeno, tecido também por professores leigos, articulados em clubes assistencialistas

ou benemerentes:

Ensino primário nocturno em Santa Rita. Segundo somos informados
achase fuccionando com muita regularidade a aula nocturna mantida pelo
club amigos do ABC e proficientemente dirigida pelo intelligente professor
público primário o sr.Amaro Ferraz, auxiliado por alguns dos associados do
mesmo club, em em Santa Rita.Já se achão matriculados 80 alunnos e a
freqüência nocturna e de 50 a 60, a escripturação da receita e despesa com o
serviço do ensino é methódica e clara, resultando da parte da respectiva
direcção o maior zelo e solicitude.Que os Santa Ritenses achem imitadores
na província, porque um povo sem instrucção é como uma noite de eterna
escuridão.(ENSINO PRIMARIO NOCTURNO EM SANTA RITA. Gazeta
da Parahyba, Cidade da Parahyba, p.6,12 fev.1883, grifos nossos).

Efetivamente, muito desta retórica reformista que, muitas vezes, não passou de

algumas ações de lei, ou isoladamente, ações de lentes, esteve presente urdindo algumas

transformações nas práticas instrucionais.



Entre alguns intelectuais, muito limitadamente, foram estabelecidas ações de

alfabetização, dando motivos para sucessivos debates em torno de como e de que maneira

aperfeiçoar propostas vinculadas à instrução popular. Alguns deles, se lançavam da

teorização à prática, a construir pequenas ações locais.

No final da década de 1880, foram ainda contundentes, tanto ações de professores

leigos quanto de instituições benemerentes, republicanas e maçons. Todos interessados, na

cooptação de um contingente eleitoral, que só poderia ser conduzido ou sugestionado se

chegasse à condição de cidadão alfabetizado.Alguns professores, bem como instituições

locais, ou grupos oligarcas locais, passavam à construção de processos de alfabetização de

camadas sociais desvalidas, a partir desta perspectiva.Vejamos dois exemplos:

Por iniciativa dos Professores Evaristo de Moraes Hemétrio dos Santos e João
Ribeiro trata-se activamente na Capital Federal de abrir um curso nocturno
gratuito de ensino primário para os cidadãos analphabetos que pretendam
votar nas próximas eleições. 144

A sociedade artística mechanica officiou ao cidadão governador, no sentido de
lhe serem facilitados os meios de adquirir instrucção, creando uma escola
nocturna de instrucção primária na sede de sua sociedade. É de esperar que
o cidadão governador attenda a tão justo pedido. 145

É importante perceber que alguns desses discursos passaram a um ideal

pedagógico cada vez mais endurecido frente ao ensino jesuítico. O processo de

homogeneização e universalização da instrução, tão caro ao fenômeno da secularização

liberal européia, (CAMBI, 2002, p.123) preterida pelo Estado brasileiro, dentro de limites

específicos, foi marcante no alvorecer do processo de transição monárquica.

144 Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba. n.498, Jul..1890.p.2.
145 Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba.n.500, Jan..1890.p.2.



Tradição e modernização, ambos signatários de uma cultura laica, em trajetórias de

colisão e convivência, como acreditamos estavam presentes na elaboração do corpus

instrucional brasileiro.

Para Siqueira (2000, p.34), no que diz respeito ao processo de formação de um

improvável sistema estatal de instrução imperial, bem como de respectivo impacto deste

formato modernizador de instrução, é importante compreender o papel de projeção

intelectual das elites.

[...] traçado pela elite política e gestado em seu interior,objetivava oferecer a
cada segmento a parcela instrucional e educacional correspondente ao papel
que ele desempenhasse no contexto social.(...)Permeada por signos de
identidade e distinção, o mundo imperial tratou de encontrar no sistema
escolar uma forma de sua reprodução: uniformizar a base educacional
destinada a todos os homens livres,distinguir, pela instrução integral, alguns
deles e excluir de seu percurso(integral ou
não)muitos.(SIQUEIRA,2000,p.34,grifos nossos)

As ações dessas elites, propondo reformas que pudessem, de alguma maneira,

constituir mudanças nas práticas instrucionais, ou mesmo na ordem administrativa da

instrução, já vinham sendo fomentadas, segundo Niskier (1995, p.146-147) 146, desde o

período regencial. A partir da vigilância de um centro governamental na Corte, segundo

Hilsdorf, (2005, p.46-47), nas décadas de 1850 e 1860, estavam, de maneira limitada,

sendo encaminhadas reformas e debatidas propostas que, nos anos imediatamente

anteriores ao fim do império já seriam significativas 147.

146 A minguada instrução pública, neste período, caracterizada a partir do Ato Adicional à Constituição de 1834,
propunha a descentralização financeira dos recursos públicos destinados à instrução, a cargo das províncias imperiais, e
por uma profunda crise organizacional. O período é representativo de forte crise institucional representativa da, ainda,
frágil unidade política/administrativa do Estado brasileiro.
147 Ibid.NISKIER, 1996, p.147-176.



O próprio Estado brasileiro, segundo Niskier (1996, p.147-176), passava por um

marcante reordenamento social, econômico e político, marca de grande e profunda

transformação que afetaria a instrução.

Todavia, as disposições de reais mudanças que pudessem vir a se manifestar nas

províncias, com os dispositivos de lei específicos, e que pudessem colocar em prática tais

propostas e reformas, comumente esbarravam nas caóticas condições em que se

apresentavam as estruturas de Estado que se propunham à instrução.

O “transplante” das reformas encaminhadas na Europa, mais especificamente as que

atenderiam ao interesse da efêmera elite mediana brasileira do final do século XIX aqui se

faria de maneira lenta, quando existente. Na província da Parahyba do Norte ainda mais,

como aponta Pinheiro (2002, p.235).

Nos anos imediatamente posteriores ao chamado fenômeno político da Conciliação,

ou mesmo em seu transcurso, os respectivos problemas estruturais e organizacionais da

instrução no segundo Império, iam das péssimas condições dos espaços de ensino, pela

parca existência de livros didáticos, passando pela deficiência nos quadros dos mestres e

lentes, até os recursos destinados à manutenção da instrução.

Faziam-se urgentes possíveis reformas a serem implantadas a partir da intervenção

estatal. De outra forma, podemos identificar como paralela, a estas perspectivas de

fenômenos sócio-culturais, a secularização como fator polarizador do dinamismo que a

sociedade imperial debatia ainda implantar.



Fosse esse dinamismo, pelo abandono parcial de um habitus confessional na

instrução pública, fosse pela adaptação e resignificação das fichas simbólicas da educação

moderna à realidade local.

2.3.Individualização: ordem secular em marcha lenta.

Não obstante a presença, de outras demandas 148, a reboque das reformas que

pudessem vir a ser constituídas, nos Relatórios dos Presidentes de Província, é

contundente a presença de alguns quadros mentais e simbólicos da secularização em

marcha lenta. Secularização contida pela fronteira de uma presença estatal a ser efetivada

ou, destarte, na outra extremidade, pelo quadro geral de uma sociedade ainda tradicional.

Nesta tradição, educacional, inclusive, o sentido do novo enquanto particular esfera

intrínseca à secularização, construindo um aparato liberalizante e individualizante da

prática educacional, era marcante.

É necessário perceber que todo um “sentido individualizante”, entretanto, nos

moldes pelos quais nos demonstra Elias (1994, p.74), acabava chegando, de maneira tênue

à província, por exemplo, nas entrelinhas da liberdade propugnada para o ensino particular

ou profissionalizante. Aquele tipo de instrução que pudesse se tornar possível à feitura de

um novo “modelo de súdito”, dentro do constitucionalismo regalista brasileiro.

Para Antônio de Sousa Golvea, diretor do Colégio de Educandos e Artífices, em

1873, quanto a possibilidades advindas da instrução:

A instrução contribue poderosamente para o bem estar do indivíduo, e promove ao
mesmo tempo o progresso da sociedade. O Estado não tem melhores auxiliares do que
aquelles que souberão por si mesmos, e com o seu próprio trabalho, na esfhera da sua
justa actividade adquerir honrosa independência (...) todos os precisão de certo grao

148 Como as de criação de cadeiras noturnas para o sexo feminino. Algumas suprimidas inclusive pela exígua presença
de alunos como consta na lei 633 de 26 de julho de 1877 identificada no relatório provincial de 1877.



de desenvolvimento intellectual para se poderem governar como homens e
cidadãos [...]. (PARAHYBA, Província da. Falla, 1871, p.1, grifos nossos).

Esta poderia ser uma realidade que deveria estar à frente das manobras de instrução

encaminhadas pelo Estado, que se propunham a transformações efetivas no quadro geral

da educação na província. Este mesmo espaço público propiciaria a criação de um

indivíduo “positivamente dono de si” (ELIAS, 1994, p.75), apto para enfrentar as

demandas que se manifestariam no espaço provincial, 149 se não fossem as respectivas

especificidades das condições da instrução pública na Parahyba do Norte.

São reiteradas as fallas dos secretários de instrução, no final do século XIX, tais

como Antônio de Sousa, propondo que a instrução fosse livre. 150, o que não significa que

existisse um avanço efetivo no grau de desenvolvimento desta prática e que esta fosse

possível na província.

É Perceptível que, quando se propõe uma “instrução” ou “ensino livre”, este deve

ser pensado a partir da idéia de liberalização das estruturas e métodos de instrução

jesuíticos confessionais, em prol de uma menor monopolização da educação deste, tanto

pelos padres, quanto pelo próprio Estado. Não é, sobremaneira, uma ruptura do ethos

tradicional de ensino.

A “individualização” da qual falamos, vinculada às proposta acima, estaria sendo

idealizada muito mais pela “auto-realização” de um tecido social livre, que adquiriria a

possibilidade de se tornar “apto” perante as demandas modernizantes, postuladas pelas

elites da “geração de 70”, entre elas, as profissionalizantes. As mesmas elites eram

149 Efetivamente, esteve longe a efetivação de tal projeto, como aludem os respectivos relatórios presidenciais dos anos
de 1860 a 1872, ano do fechamento da escola de aprendizes e artífices.
150 Proposta disposta na Falla dirigida á Assembléia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo vice-presidente da
província, José Evaristo da Cruz Gouvêa em outubro de 1871.



proponentes da construção de uma identidade nacional gestada na elaboração de um

projeto de “Estado moderno”.

A educação seria parte do respectivo “projeto”, embora constituída para abrigar

políticas ambíguas e restritivas de acesso à escola pública. Os discursos estavam bem

aquém da realização ou materialização das respectivas idéias de transformação e

visualização das camadas desvalidas das províncias. Na Parahyba do Norte, não era

diferente.

Mesmo que possamos pensar num fenômeno de individualização como o que

vigorava na Europa oitocentista, ameaçadoramente secularizante, é importante lembramos

que existiam persistências muito mais sólidas, que entravavam maiores transformações

nos espaços instrucionais no Império.

A proposta vinculada pelo diretor do colégio de Educandos e Artífices 151, é um

exemplo dos complexos quadros político-sociais de finais do século XIX: encaminhada

para melhoria das condições de ensino naquela instituição, com aparentes “ares

modernizantes” se cristalizava, de outra maneira, na força e presença do habitus católico.

Na intima convicção que as santas doutrinas de Jesus Cristo, propagadas nos
evangelhos pelos seus apóstolos, constituem a base da mais pura e verdadeira moral
emprego todos os meios para que os collegiaes se compenetrem dellas,as
comprehendão e as sigão.Só nellas podem adquirir amor ao estudo e trabalho, para se
constituírem merecedores do amparo divino, e para quando entrarem na vida social
poderem coptar a protecção e respeito de seus concidadãos e com seus próprios recursos
ganhar sua subsistência. (PARAHYBA, Província da. Falla, 1871, p.2, grifos nossos).

A postura de encaminhamento de “propostas modernizantes”, quanto à instrução,

não acompanhava a profundidade do simbolismo da moral católica, que também era a

151 Instituição criada pela lei nº06, de 1 de Outubro de 1859.



“base interna” dos quadros culturais e burocráticos que cimentavam as relações sociais no

Império.

Estar à frente de uma “proposta de cunho secular”, como pareciam defender parte

dos bacharéis do Império, não produz certezas quanto a manifestação da secularização da

escola proposta homogeneamente, ou das práticas pedagógicas existentes na mesma.

Principalmente porque, à medida que um bacharel idealizava uma efetiva presença

leiga na instrução e, portanto, presença estatal, na “fronteira do individualismo liberal”,

não faria a partir da idéia de rompimento, como bem já problematizamos.

Este era muito mais um proponente limitado à retórica, não um “agente secular”

radicalmente declarado, ou defensor de outra ordem cultural, que não fosse a que tinha

como necessária: a tradicional. Evidentemente muitos são os discursos, nesta retórica

modernizante, que se encaminhariam na contramão, durante os primeiros anos da

República.

Como já especificamos, no capítulo anterior, a ordenação da separação entre

Estado e Igreja, quer teórica, quer não o seja, não chega a internalizar-se no cômputo, e no

sentido de profundidade, que os imbricamentos de todo tipo manifestavam. O simbolismo

“profano” e o “confessional” estão, no Estado imperial brasileiro, extremamente ligados,

por via jurídica, quanto à normatização, e cultural quanto aos valores.

Todo um arcabouço de designações litúrgicas, ritualísticas e ratificadoras da Igreja

como suporte frente á composição dos quadros funcionais da instrução, eram como que



signos inquebrantáveis. Da Carta de Recomendação Clerical que fundamentava a

inscrição de um lente nos quadros do Estado 152, à inauguração de uma escola a partir de

unções feitas por um clérigo, já na República. Fichas simbólicas da profanidade

burocrática do Estado e da necessidade de legitimação do sagrado perante as disposições

educacionais que fossem encaminhadas.

Quando observamos, por exemplo, a instrução proposta pela iniciativa particular,

mesmo a partir da ratificação de liberdade organizacional prevista por lei, de maneira

alguma, podemos perceber um rompimento com o sentido de ordenação de um “aparato

católico”. Em nota publicada no jornal A Opinião, divulgando o Internato Pernambucano:

Programa de ensino. O ensino do internato pernambucano se divide em (...)
moral cívico e religioso de deveres para com Deus, para com os paes, para
com a pátria, para consigo mesmo, para com os semelhantes, para com os
ascendentes e as autoridades para com as pessoas idosas [...]. (PROGRAMA
DE ENSINO, A Opinião, Cidade da Parahyba, p.5, 12 Mai,1877,grifos
nossos).

No caso da instrução pública na Parahyba do Norte, ambos, ensino

profissionalizante, marcadamente influenciado pela ordenação dos ofícios no âmbito

modernizante, e pertença cultural católica se fazem presentes. Tal instrução estava

vinculada a um formato que, em si, era benemerente.

Ambos, símbolos do sagrado e do profano, são dispostos em trajetória paralela.

Representados no escopo de uma longa duração, e de uma dupla ordem: “nova” a partir

do individualismo e autonomia pregada no ensino de ofícios, e “velha” proclamada como

sendo a instrução imbricada na estrutura de ordem tradicional.

152 Em ofício de 23 de março de 1877, publicado n´AOpinião, são enunciados os documentos necessários para a
contratação de um bacharel. Entre os mesmos, um atestado de “boa moral” dentro dos “preceitos católicos”.



No transito entre dois capitais simbólicos, o modelo de ensino profissionalizante

não é de todo secular, como o parece ser, embasado por uma sociedade ainda

tradicionalmente católica, apesar de este catolicismo possuir seus aspectos, dimensionados

por questões diversas e ambíguas, como já inferimos no tópico sobre o Beneplácito. Basta

lembrarmos que o primeiro diretor daquela instituição foi o padre Joaquim Victor Pereira.

(MELLO, 1996, p.51).

Voltando ao exemplo de José Evaristo da Cruz Gouvêa, este nos fornece uma

impressão de que, de outra forma, mesmo também propondo a uniformização da instrução

estatal, construindo uma idéia de que deveria o “ensino de ofícios” servir para uma

“formação pratica”, seu habitus é marcado pela educação também sacralizada.

Educação que não deixava de ser perpassada pelos signos do sagrado, e que

também acharia espaço para adaptar-se à modernização advinda da secularização possível,

dentro dos limites, na Parahyba do Norte.

O bacharel Cruz Gouvêa é um exemplo de que não se manifestava visão

dicotômica para, a partir da secularização, se organizar moralmente a instrução pública.

Deliberando: “[...] Aprenda o discípulo por um método expedito e claro a ler, escrever e

contar [...]” 153, Sousa Gouvêa apontava para necessidades, que, ao mesmo tempo, davam

crédito a uma via de construção de uma moralidade de representação individualista, mas

apegada à moral e ao simbolismo cristãos.

Se observarmos que a secularização do campo instrucional, no II império, na

província da Parahyba do Norte, se atinha a realidades as mais diversas, podemos também

atentar para algumas questões. 1) Os mesmos postulantes de uma transformação na

153 Idealização contida na Falla dirigida á Assembléia Legislativa Provincial da Parahyba do Norte pelo Vice-presidente
da província, José Evaristo da Cruz Gouvêa em outubro de 1871.



estrutura da instrução não rompiam com o quadro simbólico que os havia formado. 2) A

manutenção da influência, no espaço instrucional, do capital simbólico fomentado pelos

padres, e mantido pelos leigos, era efetiva. Independente da disposição jurídica que o

beneficiava.

Pareceria, então, de todo lenta a presença da referida secularização instrucional,

seja pela disposição do aparato jurídico seja a partir de quadros docentes representativos

não-clericais. A questão, todavia, não parece tão simples.

De outra maneira, podemos mensurar os motivos e ambigüidades colados a tal

quadro. Se os demais agentes seculares, que poderiam estar vinculados a transformações

ou projetos para instrução, como Antônio de Sousa Gouveia, se predispunham a “formar o

indivíduo” para um ofício, e o faziam dentro do capital simbólico católico, não é de se

esperar que os padres, que atuavam como docentes na instrução pública da província, o

fizessem diferentemente.

Acreditamos que não seria por estar caminhando em ritmo lento, que a

secularização deixaria de se manifestar, diferentemente do “secularismo”, que tomaria de

assalto certa parte da imprensa paraibana, em finais dos dezenove 154.

Apenas era delimitada a face do fenômeno ordenado a partir das disposições do

direito constitucional ao lado e com a tradição. Se não delegava a possibilidade de

monopolização clerical de todos os âmbitos sóciopolíticos, a partir do governo da Sé

romana até 1872 155, dispunha dos atributos do Padroado e da abertura para a presença dos

atores clericais na instrução pública.

154 São reiteradas as alusões à Igreja e a educação religiosa como sinônimo de atraso por parte de alguns periódicos e
artigos anti-clericais paraibanos no final do século XIX.
155 Época em que irromperam relações hostis entre o governo monárquico de D.Pedro II e o da Santa Sé romana.



Efetivamente, também existia sólida “margem de manobra” para fundamentação

do alunado a partir das disciplinas ministradas nos espaços instrucionais. Entre elas, as que

pertenciam à antiga fórmula do Ratio Studiorum. 156

Voltando ao relatório exposto de Esmerino Gomes Parente, dentro das exposições

e relatórios que tentavam vislumbrar soluções para o estado da instrução pública da

província da Parahyba do Norte, e que permeariam todo o final do século XIX:

As nações mais avançadas em civilização e onde a instrucção têm attingido o
mais auto grao de prosperidade, teem adoptado nas leis reguladoras do ensino
dous princípios, que em sua applicação pratica tem demonstrado a sua
proficuidade;estes princípios são:o ensino livre e o ensino obrigatório.
(...)O Estado precisa de cidadão instruídos:os pais podem escolher, ou a
educação dada em suas casas, ou a que os meninos recebem nas escholas
particulares e publicas:não teem porem o direito de optarem entre a educação
e a ignorância. (PARAHYBA, Província da, Relatório, 1878,p.25,grifos
nossos).

Não obstante, segundo Esmerino Gomes, a ferramenta de transformação da

realidade instrucional, na Parayba do Norte, deveria perpassar a liberdade de escolha,

quanto à melhor maneira de instruir, como se fazia no estrangeiro, e que esta deveria se

instalar por decreto nas províncias brasileiras, o mais rápido possível, sob pena da

perpetuação do atraso na escola pública.

Ao mesmo tempo era nos tentáculos do Estado que estaria uma “outra opção” de

encaminhamento da instrução:

O Estado tem o dever de propagar a instrucção, a esse dever corresponde-
lhe o direito de exigir dos chefes de família a matrícula, nas escholas, dos seus
filhos e a permanência d`elles ahi por todo o tempo preciso, a fim de que a
cultura de sua intelligência chegue a o grão, à que se deve elevar.
(PARAHYBA, Província da, Relatório, 1878,p.25,grifos nossos).

É no discurso que atenta para a inserção do Estado como mola propulsora das

transformações na instrução, que está o caráter secularizante de alguns dos ideais políticos

156 Entre elas, a retórica, latim e doutrina cristã. Também era perceptível o avanço de disciplinas como História e
Geografia.



característicos da fase final do II império, que certamente ainda não compunha maior

estrutura antagônica com o Padroado, mas ensaiava passos para certa liberdade não-

confessional, ou, como diria Gérson (1978, p. 264), “acatólica”.

A problematização do que poderia ser feito na província, para a instalação de

dispositivos de modernização na instrução, em que pesem as contínuas reclamações

quanto à falta de recursos 157, são dispositivos de uma “trama secular” que não se

manifestaria por via do rompimento anticlerical, e nem mesmo pela disposição de

eliminação dos agentes clericais dos quadros do funcionalismo ligados à instrução.

Principalmente, como veremos, quando o clero era força de manutenção deste

mesmo quadro funcional-instrucional. Uma retórica secularizante radical, por parte dos

agentes leigos do Estado, na figura dos diretores de instrução, não se fazia presente.

Grosso modo, a ordem secular, em que pese todo o atraso concernente à realidade

material e imaterial da longínqua província, estava pairando lentamente sob o reflexo dos

modelos externos. Modelos apontados como salvaguardados pelo sucesso dos quadros

instrucionais, em seus respectivos Estados. Em outro sentido, caminhava retoricamente

depressa, também, pela cada vez maior defesa e crédito dado à função do Estado na

condução para o progresso, por parte dos diretores de província.

Sobre a instrucção publica recaem hoje em todos os paizes as attenções do
governo.Nos paizes regidos pelas formas representativas, destinado o povo a
intervir no governo a sua cultura sólida e regular tem sido reconhecida como
elemento necessário para uma benéfica intervenção. (PARAHYBA, Província
da. Relatório, 1879,p.1,grifos nossos).

O Bacharel Ulysses Machado Pereira Vianna chama de benéfica intervenção

aquilo que acreditamos ser a lenta transformação defendida via Estado secular. Adaptado,

157 Reclamações observadas em todos os discursos oficiais encaminhados a partir de 1870. Em 1878, a Parahyba do
Norte se desgastava com a seca instalada no semi-arido.e pela crise na lavoura algodoeira segundo Sá, (2005,p-48).



cindido pelo peso da simbologia tradicional, alterado pelas “fichas simbólicas” da

modernidade.

Discurso por diversas vezes postulado para ser implementado na província da

Parahyba do Norte sem grandes cortes, mantendo os agentes da tradição, leigos e clericais,

tanto no período imperial quanto na transição para a República. Todo um aparato

simbólico deságua na década final do Oitocentos na constituição de outros referenciais

para a instrução.

De qualquer maneira, acreditamos que uma maior manifestação da secularização se

fará presente ainda no século XIX. Manifestar-se-á no olhar estabelecido pelas elites de

finais do século, para com os padres e sua respectiva técnica de instrução, até a “nova”

instância republicana.



CAPÍTULO TERCEIRO

3.E FEZ-SE A SECULARIZAÇÃO...INSTRUÇÃO PUBLICA NA PARAHYBA DO

NORTE REPUBLICANA.

“Tudo isso é certo, porém, reservou-
nos Deus para os tempos actuaes, frios
e indiferentes” 158.

3.1. Enfim, no caminho de “outra secularização”.

Os espaços políticos, ideológicos, e as respectivas fichas simbólicas, notadamente,

aquelas em que se constituiria a transição da monarquia à República 159, parecem suscitar

certa cautela quanto à nossa análise dos ritmos de transformação e permanência que se

manifestaram no espaço instrucional da Parahyba do Norte.

Tais ritmos históricos, no bojo do transito entre os séculos, corporificaram os mais

ambíguos entraves, principalmente, quanto às transformações a serem idealizadas, no

mesmo tempo espaço em que se arrastava a estrutura organizacional da instrução pública a

um talvez, e quem sabe, “novo tempo”. Como diria Pinheiro (2004, p.122), a uma “nova

era”.

Na ex-província, permaneciam as estruturas administrativas pautadas por relações

ambíguas. Se, uma Constituição como a de 1891, não referendava maiores transformações

158 Carta Pastoral coletiva, Bahia, 1901, p.20.
159 Instrução estatal, signos laicizantes para a escola, separação do Estado perante a Igreja.



nas relações do mandonismo e exclusão social, 160 aspectos mantidos, era na Instrução

Pública que se projetavam transformações a serem efetivadas.

Entre estas, certamente, as que desaguavam na perspectiva de secularização

educacional, tão almejada por ferrenhos republicanos, e, tão desaprovada pela cúpula

clerical romana.

Não seria, na verdade, uma querela tão simples, por representarem as condições de

um possível embate local, entre hostes seculares e confessionais, uma “batalha perdida”

pela ausência de um exercito homogêneo. 161 Quer alistado como secular, quer alistado

como confessional.

A Cidade da Parahyba, em seus primeiros anos de República, e mesmo o resto do

estado, não havia sido despertada para assumir suas representações, francamente

republicanas, em termos partidários, e mesmo de um habitus dicotômico com as realidades

administrativas anteriores. Haja vista que, no escopo dos partícipes da Proclamação da

República, estavam muitos protagonistas da gestão monárquica (RODRIGUES, 1989,

p.40).

Por ora, pensemos como a secularização se ajusta à condição de adaptabilidade das

transformações administrativas, e jurídicas, e à dimensão cultural e de ethos católico

vigente.

Dentro do que vínhamos problematizando no capítulo anterior, perceber a

secularização e suas respectivas manifestações também representa perceber se, sua

presença, nos espaços de instrução provincial da Parahyba do Norte, teria feições

específicas. De outra maneira, se a República afastou, de vez, por todas, a sacralização da

Instrução Pública.

160 Sua forma, não referendava maior transformação, a partir da inclusão de camadas sociais desvalidas. Principalmente,
pelos atributos de lei que barravam boa parte dos brasileiros no acesso ao voto. Parte das oligarquias, não obstante, vai
perceber a possibilidade de usar a alfabetização como reserva eleitoral na criação de uma base eletiva letrada.
161 Num primeiro momento, a Igreja, oficialmente, não emitiria uma opinião crítica em relação à República, recém
proclamada, preferindo certa cautela, quanto ao respectivo sistema político.



Acreditamos que a possibilidade de caracterização da secularização e laicização da

instrução, como fenômenos também na ordem pedagógica em vias de se constituir, é

marca representativa da própria dilatação, tanto do tempo e seus ritmos, neste caso, um

tempo de transição, quanto das marcas indefectíveis da permanência de certas estruturas.

Sobrevive, por exemplo, a mudança secular no transito do tempo, defendida pelo

Império em crise, como ordem instituinte para a entrada do Brasil nas vias do progresso.

De uma outra forma, também se estabeleceria o triunfo secular e laicista instituído pela

República? Seria uma fórmula, se na Parahyba de finais do século XIX, não chegasse a ser

nem mesmo uma regra, cumprida à risca.

Este momento de transição, de alta hostilidade para com o mundo confessional, em

outras plagas européias, não foi tão rígido, localmente. Torna-se nítido que, os discursos,

na esfera da secularização, afetaram, isso sim, os alguns espaços de discussão sobre a

educação na Parahyba do Norte. Não quer dizer que tenham sido internalizados.

São, entretanto, manifestadas vias que se, de um lado, reajustavam,

burocraticamente, a instrução tradicional, também não instauravam maiores mudanças na

estrutura e no habitus da escola com a República. Permaneciam imóveis as efetivas

relações, sociopolíticas, que o advento do golpe de 15 de novembro não eliminou.

Se, como entendemos, a trama que representaria a presença da secularização da

instrução, ou sua influência já estaria posta, em representações limitadas, restaria também

começar a analisar o seu ritmo e velocidade. Como se constituiria na administração

republicana, por exemplo.

Certamente, a possibilidade da não existência de um ritmo acelerado de mudança,

pelo menos o dicotômico, entre as fichas simbólicas da instrução, secular e profana,

tradicional e confessional, parece fazer sentido.



Ainda assim, permanece intricada a trama secular, na então Parahyba do Norte, dos

primeiros anos do século XX. Não é coerente pensar ser palpável compreende-la em sua

totalidade (como se este esforço fosse possível). Entretanto, a esfera instrucional, foi a que

mais se apresentou profícua em desencaixes, (GIDDENS, 1991, p.13) de tipo secular, e

muitas continuidades.

É importante perceber que, no mesmo espaço, em que é manifestada a “mudança”,

representada pela imediata retirada da legislação que prescrevia a educação religiosa 162,

continuarão os símbolos da tradição clerical. Este espaço é constituído pelo ensino

público. Destarte, são muitos os padres a ensinar na escola pública no início do novo

sistema político.

Afinal, a partir de que lastro social, cultural e político, se manifestaria a

secularização? Na República, são muitas as respostas. As que são contundentes, apontam

para “fichas simbólicas” que sinalizam outro habitus a ser ajustado na sociedade brasileira

:o posto pela instrução pública secularizada.

Entre 1874 e 1902, as pistas que levam a se pensar na chegada de tais

reordenamentos de cunho secular, obedecem a ritmos os mais díspares. Rápidos, na ex-

Corte, haja vista a imensa gama de transformações em velocidade e intensidade, lentas,

quiçá quase estáticas, nas ex-províncias.

Algumas marcas da transformação das relações em direção a certa secularização,

ainda são bem visíveis nas duas ultimas décadas de Império.

O Republicanismo ou, se não, o liberalismo, já era marcado pelas querelas que

encaminhavam, via periódicos, sociabilidades usadas a contento para a divulgação dos

162 O governo provisório de Deodoro da Fonseca, já tinha proclamado no dia 10 de janeiro de 1890: Em seu Art.1o., o
Decreto nº.119-A, de 7/1/1890, proibia a autoridade federal e a dos estados federados de expedirem leis, regulamentos
ou atos administrativos que estabelecessem ou vetassem alguma religião, bem como tratassem diferencialmente os
habitantes do país, com base em suas preferências religiosas ou opiniões filosóficas. Assegurava, em seu Art. 2o., a
liberdade de culto, afirmando, no Art. 3o., que tal liberdade abrangia não apenas as práticas individuais, como também as
das instituições. A instrução foi afetada, por esta perspectiva, já que não era mais privilégio da Igreja Católica ensinar, a
partir do ensino religioso, nas escolas públicas.



preceitos secularizantes de instrução. Preceitos que produziram, como veremos,

simbolismos quanto à educação tradicional: “Antiga,“Atrasada”, “anti-progressista”.

Por outro lado, o confessionalismo, mesmo barrado, oficialmente, pelo Estado, não

diminuía sua esfera de influência junto ao aparato educacional estatal.

A ambigüidade pode ser vista, quanto à instrução de tipo republicana, e por outro

lado, a confessional, que iam de encontro às propostas que não se coadunavam, nem com

transformações tão profundas, nem com a ausência das mesmas.

Não deixa de ser perceptível, no que diz respeito à realidade local: 1) os defensores

do republicanismo não “triunfavam”, homogeneamente, com disposições do laicismo de

tipo europeu no agora estado da Paraíba, haja vista os especiais condicionantes da

realidade instrucional e do habitus local, ainda católico. 2) Os confessionalismo da

instrução tradicional católica, também não reagiu de pronto às transformações advindas do

novo regime.

Nenhuma das perspectivas acima anula a presença da secularização vista, percebida,

e representada, pelos embates que existirão em profusão à medida que o século XIX

chegava ao seu fim.

De qualquer maneira, estão na esfera de construção do espaço republicano, primeiro,

as rivalidades de ordem filosófica, entre elas a perspectiva do que Neves (2003,p.22)

chama de “religiosidade civilista”. Aquela que propugnou a adoção dos símbolos

republicanos, declarados seculares e laicos, (CARVALHO, 1990, p.12), e, segundo, a

captação dos meios sociopolíticos, da abertura para a construção de novas reformas, entre

elas, as que atingiriam a instrução pública.

Na então Parahyba do Norte, uma das ex-províncias do Império, podemos divisar a

que ponto essa transformação veio a coexistir com os símbolos da tradição.



Efetivamente, temos que partir mais da idéia de adaptação, e ao mesmo tempo, de

ruptura, se pensamos a reordenação dos espaços públicos na esfera da transposição de

representações que eram da monarquia e agora o seriam da República.

Nesse item, é oportuna a percepção dos quadros de encaminhamento lento das

transformações, entre as que enunciamos anteriormente. Quando pensamos que o corpo de

influências, as mais diversas, defendidas nos discursos republicanos, levavam à “minagem

do sagrado” e de todas as suas representações, inclusive a representação feita dos padres

como mestres corruptos, achamos pertinente lembrar que este fenômeno teria suas

respectivas limitações. Não obstante se mostra complexo afirmar que, essencialmente se

dariam embates organizados entre duas alas políticas definitivamente rivais no espaço

paraibano.

Os anos correram rápido nas águas dos turbilhões políticos demandando a transição.

É inegável que a República se instalou a partir de um aparato administrativo e jurídico

secular e laico. Era esta uma de suas principais propostas, determinada por anos seguidos

de debates e manifestos publicados pelas elites republicanas.

Aparentemente se constituiria uma vitória do postulado a-confessional que se

propunha ser instalado oficialmente. (CURY, 2004, p.35). Seriam esses ritmos

transformadores? Em províncias como as da Parahyba do Norte, pensamos em outras

possibilidades.

Certamente, é preciso lembrar que, anos antes da proclamação do regime

republicano, ainda iam lentos os aparatos que inferiam a ruptura com os traços da presença

clerical na instrução pública.

Estes espaços são representativos de simbologias ambíguas. Não obstante as

especificidades, a província paraibana, em processo de transformação, de cunho pouco

cosmopolita haja vista fatores que entravavam o seu desenvolvimento (GURJÃO, 1994, p-



21), seria também espaço de manifestação de outros referenciais demandando

transformação da instrução.

Nos espaços parcamente urbanizados, entre eles, inclusive, os da capital provincial,

estariam em voga alguns aspectos simbólicos alusivos à secularização. Mais

especificamente, à secularização dos espaços educacionais.

Não uma secularização propriamente de negação da idéia de transcendência católica

romana, enraizada na instrução local, mas especificamente um fenômeno de ordem

simbólica, muito mais presente nas tramas que elaborariam a “imagem” das práticas

instrucionais perpetradas no fim do Império.

São inclusive, neste item, apresentadas representações do que viria a ser a instrução

no âmbito daquele mundo em transição. Certamente observada e/ou praticada daí por

diante não só por padres.

É marcante, não obstante, que na cidade da Parahyba do Norte, por volta dos anos

finais do século XIX, era tênue a representação de ordens a serem postas demandando o

surgimento de posturas simbólicas e políticas radicalmente não-monárquicas, e,

acreditamos, secularistas-radicais.

A República e seus significados andavam aquém do resto do país. (RODRIGUES,

1989, p.14-15). Todavia, aprofundando a percepção das representações que passaram a ser

expostas do que devia, ou viria a ser, uma instrução de base moderna, começaremos a

inquirir se, como já observamos, certa “simbologia secular” já não estava posta desde

muito antes.

Daí um olhar sobre a instrução ser cada vez mais pertinente se observada em direção

a uma esfera social do “mundano” e do universo a-confessional, fenômeno base do

postulado republicano mundial e que, entre as hostes conservadoras e liberais no Império,

já estavam sendo fomentadas.



Na Parahyba do Norte, as disposições de embate entre secularização e ordem de

instrução confessional, se não conduzidas pelo “estranhamento” e ataque direto, já

ocorreriam a partir de fichas simbólicas na fronteira entre a querela teológica e a

manutenção dos espaços de poder dos clérigos nos colégios públicos.

3.1.a. Os espaços de manifestação da secularização na Paraíba do Norte.

Seria importante elaborarmos uma idéia dos espaços em que se manifestaria a

secularização na Parahyba do Norte à medida que os “ventos seculares” passaram de

limitadas teorizações, como as presentes nos Relatórios de Presidentes de Província, à

perspectiva administrativa diversa: a República se instalaria na Parahyba do Norte a 15 de

1889, sem maiores traumas.

Os mesmos partícipes das tramas políticas e sociais, se não representativos de

embates diretos, por décadas, chegariam a uma realidade, burocrática e administrativa, até

então inédita: a de tipo republicana. Uma realidade que produziria simbolismos do

processo político, social e instrucional secularizante, que levaria certo tempo até

manifestar-se. No caso local a adaptar-se.

De outra forma, para entendermos a condição da secularização instrucional, é salutar

observar que os queixumes quanto à presença de “novos modelos” políticos, e também

instrucionais, que configurariam conflitos abertos entre as ordens monárquica e

republicana, poderiam já estar presentes em certas propostas e representações. Entre estas

as de base instrucional, dispostas ainda em pleno Império.

Se não de todo, um movimento oposicionista, anti-monárquico organizado

(RODRIGUES, 1989, p.16), efetivas fichas simbólicas de cunho secular-laico já estariam

dando seus primeiros passos. Algumas já se manifestando contrárias às que tinham sido



postas por via instrução pública, pelos agentes clericais: as práticas pedagógicas de cunho

jesuítico, por exemplo.

Se, é difícil, identificar uma representativa “força republicana” na província,

(RODRIGUES, 1989, p.17), com partícipes declaradamente, e tradicionalmente, críticos

do governo monárquico, de outra forma é perceptível um olhar, na contramão, hostil, este

por parte do Estado, para qualquer fórmula política não-monárquica que pudesse ser

divulgada nas províncias, ainda na década de 70.

Hostilidade estendida, também, a qualquer expansão doutrinária. Incluindo as que

não se coadunavam com os dispositivos monárquicos de governo. Alguns postulados são

de cunho burocrático. Remetem ao final da década. Delimitam de que ordem devia o

Estado monárquico se precaver.

Não estava mais em jogo só a coexistência, entre a sacralidade e profanidade, das

instancias, incluindo a escola, caros ao sistema implantado em 1824. No final do século

XIX, e, a Paraíba do Norte, não estava à parte da realidade do resto do país, o que estava

em jogo era a própria manutenção do sistema monárquico.

Um exemplo é o ofício ordenado como confidencial pelo Ministério dos Negócios da

Justiça em 16 de Outubro de 1874, encaminhado ao presidente da província da Parahyba

do Norte:

Na revista para a corte, publicada no Rio Grandense de Porto Alegre e
transcripta no incluso exemplar da Nação de 12 de outubro, lê-se um artigo de
Francisco Cunha, proclamando a revolução como meio da acabar com o
regimen constituído, e alludindo a organizações secretas em que o partido
republicano emprega actualmente grande esforço em todo o Brasil.Com
quanto o bom senso do povo brasileiro seu amor a ordem e as instituições
de paz tenham repellido a propaganda republicana, não convem desprezar
aquella proclamação escripta de modo a fazer effeito em espíritos
propensos a novidade.Chamando para este objecto a attenção de V.Exª tenho
por fim recomendar lhe que trate de verificar, com as precauções e reserva
necessárias, se existe nessa província alguma associação secreta para
promover a revolução em bem da idèa republicana, e me informe a tal
respeito.O governo imperial confia que V.Exª dará acertadas providencias
no sentido de evitar alteração da ordem pública empregando constante



vigilância sobre os indivíduos ou grupos suspeitos de pertencerem à
organizações secretas. (MA. FUNESC, CX 064, 1874, grifos nossos).

De cautelas burocráticas e políticas, vinculadas às ações de organizações secretas, a

disposições outras, por parte do governo imperial, se chegaria a um novo patamar de

debate no entorno da instrução. Este, inclusive, tomando o espaço público.

Entre as décadas de 1880 e 1890, a manifestação simbólica da secularização aportou

na província por via jornalística e já demandava fortes impressões para o que se constituía

como a instrução do Estado encaminhada por padres e ou religiosos 163.

Neste período, a República já não era mais só uma idealização (MELO, 1996,

p.130), pois tinha sido proclamada por golpe. O Padroado, por exemplo, tinha sido extinto

como publicava a Gazeta da Parahyba, em 1890 164. A Parahyba do Norte, que se

encaminhava para uma longa, primeira fase, de dominação oligárquica 165, já possuía

algumas lideranças militantes republicanas, locais. 166

Todo um arcabouço de representações tecidas por décadas de “tensões disfarçadas”

167, na repartição administrativa da instrução, seria norteado por relações, efetivamente

mais radicais.

A expansão de ideais os mais diversos, na década de oitenta, desde a presença

maçônica, nem sempre declarada nas páginas dos periódicos, até discursos republicanos se

constituiriam fortes apesar de ser a capital da província pouco dada a grandes perspectivas

de progresso material. (KULESZA, 2000, p.2). Para Melo (1996, p.143), por exemplo, a

transição, não traria grandes mudanças com o Estado, permanecendo este pobre e atrasado.

163 Primeiro pela proclamação da República e, segundo, pela maior ênfase crítica das ordens clericais manifestas nos
periódicos republicanos.
164 NOTAS, Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba. p.1.2 Jan.1890.
165 As chefias oligárquicas se firmariam a partir de: Venâncio Neiva (1891), Álvares Lopes Machado (1892-1896), Gama
e Melo (1896-1900), e José Peregrino (1900-1904).
166 Entre eles, intelectuais como: Arthur Aqhiles, Geminiano da Franca e Eugênio Toscano de Brito.
167 A documentação manuscrita observada por nós nem sempre apontaria para um embate direto entre leigos e padres,
nas décadas de 1860 a1880.



De toda forma, é no transcurso entre Monarquia e República, e entre os séculos XIX

e XX, que se dá um processo mais nítido de arrefecimento das simbologias que

delimitariam outras normatizações para a instrução, a ser ministrada no espaço

educacional patrocinada pelo Estado.

Esta já estaria sendo fomentada por certos intelectuais produtores de editoriais a

partir de um habitus que, se não abalava o método jesuítico nas escolas, também ensejava

divulgar certo viés diverso do Ratio Studiorum. Principalmente no que diz respeito à

constituição da instrução.

É a partir de outras elaborações intelectuais que são dispostas tentativas de leituras

críticas da realidade instrucional na Parahyba do Norte. Dentro das disposições de peso e

profundidade da tradição religiosa, nos espaços instrucionais da ex-província paraibana,

alguns prismas se constituiriam em conformidade com a identificação do método de

instrução jesuítica como atrasado.

Não estariam só presentes agora os encaminhamentos burocráticos via Estado, onde

estavam postos os trâmites da relação com os agentes clericais. Podemos inferir, daí, que

se manifestava certo grau de secularismo, de idéias, em torno da instrução.

Um prisma constitutivo de uma imagem não tão respeitosa para com a presença da

Igreja nas esferas educacionais. Ainda, alguns anos antes do golpe republicano, no

periódico A Parayba (1880), foi encaminhada publicação de anedota que dava ênfase à

maneira como, segundo o periódico, os religiosos observariam a instrução pública a partir

de estruturas modernas:

Ensino jesuítico

[...] O XIX me siécle publica o seguinte trecho de um compêndio de história
encontrado em mão das alumnas de uma escola communal, dirigida pelas irmãs
da immaculada conceição:
Padre: Em que consiste a doutrina dos philosophos modernos?
Resposta: é dificílimo dize-lo, pois que elles nunca a tiveram, salvo se quizer-
des chamar doutrina uns cachos contradicções e de vergonhosas infâmias
[...]. (ENSINO JESUÍTICO. A Parayba. Órgão liberal. Cidade da Parahyba do
Norte. p.1., 21.ago.18, grifos nossos).



Efetivamente a idéia construída pela anedota, e enfatizada pelo periódico,

delimitava, inicialmente, todo um capital simbólico negativo tecido pela Igreja para a

ordem cientificista-secular, representada por parte da ordem clerical no que tange à

filosofia ministrada pelos “modernos”.

Esta secular, para os eclesiásticos, não contribuiria na formação do alunado. Pelo

contrário, delimitaria, segundo aqueles, um atraso na formação dos discentes. A anedota

descrita pelo periódico, observada por intelectuais liberais, como típica do pensamento

clerical, seria específica da idéia negativa do clero a respeito do ensino e da fórmula

secularizante de instrução.

Pode-se acrescentar que sua doutrina se reduz, afinal de contas, a negação de
todas as verdades callumniando todas as virtudes, ensinando todos os erros,
e dando animação a todos os crimes. Seu único talento é o da destruição, é o
talento do enfermo. (ENSINO JESUÍTICO. A Parayba. Órgão liberal. Cidade da
Parahyba, p.1., 21.ago.1880, grifos nossos).

A representação irônica dada pelo jornal A Parayba é enfática quanto à forma como

a Igreja tratava o progresso e a modernidade: de doença que tomaria os espíritos como

uma falsa fórmula instrucional.

A imagem tecida se cristaliza em forte secularismo que irrompia a delimitar os

esforços intelectuais que já constituíam uma dessacralização da estrutura instrucional:

“[...] Excelente curso de história e magnífica apreciação das conquistas do espírito

philosóphico moderno. [...] e a gente que isto ensinava as crianças, resiste a deixar as

escolas e está dando o que fazer. [...]” Observemos um dos possíveis significados da

observação jornalística.

À medida que pensamos a secularização e sua burocratização, a laicização, como

imbricadas na transição entre os séculos XIX e XX, identificamos que, embora a província

da Parahyba do Norte fosse um espaço limitado para grandes reformas na instrução,



vinham se manifestando disposições que giravam no sentido de uma “recondução” da

instrução a um status de “ferramenta modernizadora”.

Entre as modificações efetivas, vinculadas à instrução, advindas com a República,

constam a Lei número 10, de 20 de dezembro de 1892, dando nova classificação às escolas

primárias do Estado, e criando uma cadeira de Ciências Físicas e Naturais no Liceu

paraibano.

Também foi estabelecida por decreto 168, a Escola Normal para ambos os sexos,

substituindo o antigo Externato Normal, destinado ao sexo feminino. A Equiparação do

Liceu paraibano, ocorrida no mesmo período 169, a partir dos decretos 68, e 79 170,

reformou o Liceu, Instituição que passou a ter uma estrutura de curso com sete anos. 171

Ali estavam ações políticas, muito mais perigosas para as disposições clericais do

que pareceria à primeira vista. Representações e reelaborações que dariam um formato

diverso à secularização da instrução, vigente na República.

Junto a esta constatação, eram dispostos ângulos nem sempre alinhados de percepção

do que deveria ser uma instrução preparada para novas demandas. Daí ser possível esta

perspectiva, à medida que reconhecemos um corpo social mais aberto a uma postura

dessacralizante, atitude que começava a produzir idéias sobre a educação ou sobre um

mundo não mais tão submetido ao crivo religioso.

À medida que as fichas simbólicas instrucionais, que eram monopólio da Igreja,

passaram a também ser alvo de críticas, é importante pensarmos a secularização como

cristalizada nas estratégias que poderiam levar a população à civilização, mas que, teria

suas especificidades ao “gosto das tramas” engendradas pelos agentes dispostos nas teias

168 n.7, de 4 de Fevereiro de 1893.
169 Ratificada pelo presidente José Prudente de Morais, no decreto n.2.801, de 1º de julho de 1896.
170 28 de Dezembro de 1895, e 8 de junho de 1896, respectivamente.
171 O curriculum das escolas foi alterado com a República. A inclusão de novas disciplinas deve ser observada como um
fator importante no processo de secularização da Instrução Pública. A partir de novos olhares, realizados sobre o
conhecimento, e na inclusão da Física, Química, Biologia, Sociologia, e Ginástica, se dimensionava uma faceta da
educação, em parte, afastada da estrutura jesuítica de ensino. Entretanto, na Parahyba do Norte, foi mantido o estudo do
Latim, o que demonstra uma ligação com a formação humanística anterior.



do Estado. Entre eles, padres e bacharéis, duas categorias socioculturais que não

abandonariam o espaço instrucional do Estado tão rapidamente.

Certamente, o que podemos divisar é a imagem tecida sobre: os padres lentes, a

partir de outro ethos, não mais só constituído ao gosto da trama da educação católica,

Trama que coexistia com a secular no aparato administrativo monárquico, mas que no

limiar republicano tomaria outra trajetória.

Na anedota, o que se tem como conservadora e atrasada é, incisivamente, a instrução

que é conduzida pela Igreja. Na República, que caminhava para a sua primeira década, os

aparatos constituintes de uma instrução via Estado também já não seriam incontestes

quanto à presença ou quanto à forma como era encaminhada a instrução pelos clérigos.

Quando abrimos um leque de visões observando que, até finais da década anterior,

era a Igreja Cristã Católica quase inconteste na Parahyba do Norte, principalmente como

base da moral e dos costumes elaborados nos espaços instrucionais, podemos divisar uma

ácida elaboração na trama dessacralizadora das relações simbólicas e socioculturais, ação

que incluiria a identificação dos padres entre os que estariam na condição mundana.

De resto, vale perceber que aquela instituição não era mais tão incólume ás

disposições que a habilitaram para instruir. Aliás, era, agora, atingida, pela

intelectualidade disposta a descarnar as falhas institucionais e morais do clero.

É assim que o Jornal Gazeta da Parahyba intitula uma nota de primeira página sobre

a trajetória de um padre:

Padre gatuno
De passagem por Genble, um padre ainda novo foi pedir hospitalidade ao
grande seminário. Ouviu missa e retirou-se. Seguidamente a sua partida, deu-
se na sacristia por falta de dois cálices de grande valor e pelo roubo de
importante quantia nos quartos de grandes intervalos. O superior queixou-
se à polícia, e esta, pondo-se em campo procurou o eclesiástico sobre quem
recahiam todas as suspeitas. Não tardou que o comissário de polícia central
de Lyon o prendesse quando elle se apeava do comboio na gare da cidade.
Confessou o roubo declarando chamar-se Albert Suchet, cura do Nezeroy,
Jura. Os cálices expedira-os para a gare de Rives, onde havia de recebe-los na
passagem do trem.Quanto ao dinheiro, gastara-o com mulheres de má



nota.Pobre religião! (PADRE GATUNO, Gazeta da Parahyba, Cidade da Parahyba
do Norte, p.1.14 Fev,1890.grifos nossos).

Figura 1 e 2 GAZETA DA PARAHYÍBA, 1890,nº 514, p.1-4

Efetivamente, à medida que era exposta a condição simbólica de desagravo,

vinculada à imagem, até então inconteste, dos padres como norteadores das relações

sociais, incluindo a instrução, a construção dos capitais simbólicos típicos da condição

secular republicana já eram, então, manifestados a partir de um prisma beirando a

hostilidade.

Prisma este, indubitavelmente secularista, na medida em que confrontava uma

“moral sacralizada” com uma “civilista-secularista”, que não se faria de rogada em

contestar a hegemonia clerical nos espaços institucionais. A Gazeta continuaria

publicando notas desabonadoras da moral clerical:

Padre Casado
Com esta epigraphe lemos nono districto da França (São Paulo): “O Padre
Antônio Lino Maria da Costa, cearense, que era Vigário n`uma das freguesias
do Rio, abjurou a sua religião, abraçando a protestante.Ele e sua mulher, Dona
Celestina de Miranda da Costa, foram baptizados pela egreja prebysteriana”.
Assim deviam ser todos os padres, para evitar escândalos, como vemos



muitos. (PADRE CASADO, Gazeta da Parahyba, Cidade da Parahyba do
Norte, p.1.1 Fev. 1890, grifos nossos).

Mesmo percebendo o continuísmo no espaço instrucional estatal, ainda permeado

pela presença clerical, ia longe a monopolização institucional administrativa, típica das

décadas anteriores ou seu correspondente cultural. Afinal, o que era exposto era

exatamente, uma faceta crítica e francamente desarraigada da condição de conservação do

ethos católico.

Outro exemplo se manifestará, à medida que, nos periódicos do século dezenove,

certa elaboração civilista, principalmente dos símbolos republicanos, se torne mais

enfática. Uma grande tarefa da intelectualidade republicana foi criar signos

(CARVALHO, 1990, p.12) que referendassem o novo sistema governamental 172.

A escola republicana, apesar de cimentada, ainda, em muitas estruturas tradicionais,

como as práticas instrucionais, foi uma dos principais espaços para estes

encaminhamentos.

Era estratégico, deliberar sobre as representações a serem distintas dentro de um

capital simbólico republicano secularizado e laico.

A separação oficial, das representações sacralizadas pela tradição anterior, dos

espaços escolares, inclusive, foi captada pela Gazeta:

Dias Santos!
Acabaram-se os dias Santos; isto é a faculdade de deixar de trabalhar nos dias
em que a Igreja Catholica exceptuava para isso: a de nelles se “vencerem”
títulos e obrigações commerciaes a de fecharem-se o foro e repartições
publicas, etc,etc.Agora é só contar com os dias 13 de Maio, 7 de Setembro,
15 de Novembro e os domingos.Os catholicos, porém, ficam com a obrigação
de ouvir missa...o que para muitos vae ser uma difficuldade, já se vê.(...)O
que acaba de ler o leitor, nós extractamos de uma folha fluminense. [...]. (DIAS
SANTOS. Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba do Norte, p.1.2 Fev,1890. p.1,
grifos nossos).

172 À medida que a idéia de república ganhava mais adeptos, principalmente após a Proclamação, surge a preocupação,
nos meios intelectuais, com a formação do cidadão republicano. Na Parahyba do Norte não parece ter sido diferente.
Esta preocupação evidencia-se com o aparecimento de projetos pedagógicos diversos, vinculados às várias vertentes
republicanas, que, no entanto, tinham em comum a ênfase nos valores cívicos e nacionais, podendo realizar-se nas
escolas, nas comemorações coletivas e nos cultos aos símbolos da República.



Nos anos seguintes, junto às mudanças políticas e gestões locais, é interessante

perceber que, a simbologia apregoada como republicana inclusive aquela que prescrevia

representações da República na escola, para ratificá-la 173, nem sempre tinha respostas

homogêneas, ou transferências definitivas, dos capitais simbólicos tradicionais para os

secularizados.

Afinal, se um critério dicotômico for atribuído à secularização e laicização, imposta

pela República, e, a saída dos clérigos dos espaços de poder, representar o fim da

influência destes, a Parahyba do Norte não é o melhor exemplo para se perceber tal

perspectiva. É aqui, que a secularização, como abordamos no primeiro capítulo, tem outro

significado.

Um dado factível, são as deliberações de Álvaro Lopes Machado, um republicano

convicto, Presidente do Estado, ao nomear o padre Walfedo dos Santos Leal para o

comando interino local durante sua gestão. 174 A nomeação de padres, na condição de

lentes, aliás, também continuaria 175. Outra perspectiva: a subvenção, via-Estado, das

instancias clericais que tiveram continuidade na República, segundo Kulesza (2000, p.4).

Mesmo na oficialização das representações da República, as respostas práticas e

definitivas, entre as esferas previstas por lei, que separava as instancias, são perceptíveis

certos entraves causados por um habitus tradicional católico, muito mais rígido do que se

percebe à primeira vista.

173 Foi latente, ao mesmo tempo, uma problematização intelectual que digeria uma melhor maneira de fixar a memória
republicana, gestando seus respectivos signos. Laicizá-los era não só lei, mas uma forma prática de cristalizar um
significado de rompimento com a ordem anterior. O papel exercido pos intelectuais como o republicano Rodrigo Otávio,
foi crucial. No livro intitulado Festas nacionais, de sua autoria há a proposição de um calendário de festas republicanas.
O tema era freqüente após a mudança de regime, abordado por intelectuais de distintas orientações filosóficas, e assim
permaneceu durante toda a Primeira República, com ênfase especial, nos anos 20, na obra de Coelho Neto. No livro de
Rodrigo Otávio, cada data é justificada a partir de um pequeno relato histórico, cuja fundamentação o autor recolhe em
autores consagrados. Segundo ele, os dias de festa no calendário nacional deveriam ser: 1º de janeiro, confraternização
universal; 24 de fevereiro, promulgação da constituição republicana, em 1891; 21 de abril, homenagem a Tiradentes e
aos precursores da República; 3 de maio, descoberta do Brasil; 13 de maio, fim da escravidão; 14 de julho, homenagem à
revolução francesa e à liberdade republicana democrática; 7 de setembro, independência do Brasil; 12 de outubro,
descoberta da América; 15 de novembro, proclamação da República; e 2 de novembro, finados. Na Parahyba do Norte a
Gazeta da Parahyba publicará essas datas em detrimento do calendário católico.
174 Neste caso, a 3 de Agosto de 1893, segundo Relatório,1893.p.2.
175 Como no Relatório, 1892, p.34.



Um exemplo contundente, desta simbologia que “não rompe” com todos os signos

do Império, é o que está explanada em nota da Gazeta da Parahyba, que menciona um

concurso público 176, a ser realizado em Pernambuco:

De ordem do cidadão Dr.Director, e de conformidade com o aviso do
Ministério dos Negócios do Interior nº 336 de 18 corrente, faço público que
está em concurso com prazo de quatro mezes a contar da data deste a
substituição da cadeira de arithmética e geometria e geometria do curso de
preparatórios annexo a esta faculdade, vago por ter sido nomeado professor
cathedratico o respectivo substituto bacharel Manoel Fernandes Sá Antunes;
pelo que os que quiserem inscrever-se para o mesmo, deverão se apresentar
desde já com documentos que provem: 1º.sua qualidade de cidadão brasileiro.
2º.Maioridade Legal 3º.Moralidade attestada pelos respectivos parochos e
folha corrida nos lugares onde houverem residido nos últimos cinco annos.
[...]. (CONCURSO PÚBLICO. Gazeta da Parahyba, Cidade da Parahyba do
Norte, p.2, 1 Mai.1890, grifos nossos).

Dentro de um corpus administrativo, vinculado à educação, que se pretende

republicano, na produção de símbolos que ratifiquem o referido sistema político, é

interessante perceber a necessidade, ainda premente, da anuência eclesiástica na função de

uma homologação que é, por lei, prevista como laica. Aí se apresenta a secularização

limitada à que remetemos anteriormente.

A ocorrência da presença eclesiástica, mas especificamente das práticas de ensino,

captada, por outro lado, pelos intelectuais da educação leigos e não-catolicos 177, já mostra

uma faceta distinta da conjuntura intelectual que se acercava. Estes eram proponentes de

uma secularização que, se não rompia com a tradição humanística de instrução, continuou

produzindo novos olhares sobre a “fórmula inaciana” de instrução.

O quadro intelectual orgânico (GRAMSCI, 1995, p.115), dessa intelectualidade

“dessacralizada”, já era produtor, no Brasil e na Parahyba do Norte, de um discurso que

preferia o ataque, ao habitus e as “fichas simbólicas” tradicionais. Embora fosse esta uma

176 Uma perspectiva de longa duração é a que está relacionada em semelhante nota, publicada no jornal A Opinião, em
março de 1877. Na nota, são pedidas credencias aos párocos das respectivas cidades para homologação da inscrição de
candidatos a um concurso público para lentes.
177 Entre eles: maçons, protestantes e demais céticos, que preferiam uma oposição acirrada à Igreja Católica local.



reação vinculada a um campo retórico. Na Gazeta 178 , de maio de 1890, é emitido um

olhar especificamente tornado válido para aquele novo perfil intelectual:

A Educação.
Nada mais absurdo que começar a ensinar a uma criança em um língua
morta quem foi Fabio, rei dos Sabinos, o caso dos Gracchos, e outros negócios
de uma nação extinta, deixando-a ao mesmo tempo sem saber o que é a chuva
que a molha, como se faz o pão que come, e todas as outras cousas do universo
em que vive.Nada de Clássico! O primeiro dever do homem é viver. E para
isso necessário é ser são e forte. Toda a Educação sensata consiste nisto:
crear a saúde, a força e seus hábitos, desenvolver exclusivamente o animal,
armal-o de uma grande superioridade physica.Tal qual como se não tivesse
alma. A alma vem depois. A alma é outro luxo. É um luxo de gente grande. A
instrução a uma criança não é recitar: tityre, tu patulae recubans. É saber
factos, noções, cousas úteis, cousas práticas. (A EDUCAÇÃO. Gazeta da
Parahyba. Cidade da Parahyba do Norte, p.3. 3 Mai.1890.grifos nossos).

Se atentarmos para o que Gramsci (1995, p.117), idealiza ser a “formação dos

modernos quadros intelectuais” que, segundo ele, só poderiam, em algum momento, fazer

deixar de existir a intelectualidade tradicional, chegamos a um momento específico da

secularização que queremos problematizar.

Podemos também concluir que, por volta de 1897-1902, o nível ou forma de

secularização, das ordens culturais burocráticas, já havia chegado a um patamar que

prescrevia novas fichas simbólicas seculares: praticidade da educação, ligação com as

disposições técnicas, abolição do latim como código da tradição.

Para Gramsci (1995, p.130), quando se quer entender a ordem intelectual moderna

que, reduzidamente, também se manifestava na Parahyba do Norte:

A escola, mediante o que ensina luta contra o folclore, contra todas as
sedimentações tradicionais de concepções do mundo, a fim de difundir uma
concepção mais moderna, cujos elementos primitivos e fundamentais são
dados pela aprendizagem da existência de leis naturais como algo objetivo e
rebelde, às quais é preciso adaptar-se para dominá-las, bem como de leis
civis e estatais que são fruto de uma humana. (GRAMSCI, 1995, p.130 grifos
nossos).

Seria importante constatar a distinção do que vem a ser uma “ordem moderna” e a

intelectualidade, vinculada a ela, nas realidades locais. A possibilidade de adaptabilidade e

178 Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba, nº.578, Mai.1890.p.3.



dominação é coerente (GRAMSCI, 1995, p.131), com o que pensamos ter ocorrido na

Parahyba da transição.

Não menos importante, é ver a que ponto se cristalizou a secularização da instrução

via-Estado, respectivamente, nos espaços escolares, pois a mesma foi produzida, a partir

de realidades complexas, ligada a partícipes intelectuais, também complexos.

Em 1902 179, refletindo a continuidade das discussões (por uma década), que giravam

entorno da secularização, eram ainda prementes os debates acalorados para se distinguir: a

forma como o Estado proveria a secularização da instrução e como, parcela da

intelectualidade da Parahyba do Norte, se moldaria a um “olhar pedagógico” sobre a

instrução pública laica.

É Importante dimensionar que não são tão claros, os representantes de uma

intelectualidade orgânica, como a que teoriza Gramsci (1995) alinhada diretamente à

modernidade, quando o critério a se observar é, apenas, e tão só, o critério do

republicanismo. Este, produzindo idéias de transformação do habitus tradicional incutido

na escola.

De outro lado, a carga ideológica dos representantes do legislativo, do quadro

burocrático de Estado, ou mesmo dos próprios intelectuais republicanos acatava, ou estava

misturado ao referencial cultural que era cimentado pelo ethos católico.

Os símbolos da República e da Igreja caminhavam para uma nova condição: assim

como no Império, passavam a coexistir sob outras condições. N`A União, órgão público de

imprensa, responsável pelo discurso oficial do Estado republicano, temos a chance de

perceber duas realidades, atreladas à secularização do período: o civismo, ufanista e

nacionalista da primeira República, e sua respectiva sacralização.

179 Quando a Parahyba do Norte permanecia sobre o governo de José Peregrino de Carvalho (1900-1904).



Uma espécie de “inversão do sagrado” já ia tecendo as relações sociais e os atos

públicos, pela ótica de construção da escola como espaço de culto ao progresso, e a prática

docente nelas dispostas, como dínamo eficaz de realização de um “espírito republicano”.

Representando esta ultima idéia, o texto Assumptos escolares, de autoria do intelectual

Matheus D`Oliveira é enfático:

Não esquecerei de notar aqui nestes ligeiros reparos, um outro ponto de
importância capital no ensino que deve ser divulgado na escola primária.
Quero referir-me a educação cívica. Sobre este assumpto, digno e magno, há
muito que escrever. Por toda a parte, reina a maior ignorância, o mais
extraordinário desconhecimento do ensino cívico. Ha completa falta de
ensino cívico entre nós. Enquanto nos paizes da Europa como a Alemanha, a
Itália, a Suissa, a França, para citar somente estes, realizam-se festas cívicas
nas escolas, as esplendidas festas comemorativas dos grandes feitos da
nação, no Brasil, nem siquer o alumno sabe porque são feriados alguns dias do
anno. D`OLIVEIRA,Matheus.Assumptos escolares.A União.Cidade da Parahyba
do Norte. p.118.Abr. 1902.

Este civismo, preterido por alguns intelectuais republicanos, realizava a

secularização do habitus tradicional, pelo caráter substutivo dos símbolos sagrados de seus

equivalentes profanos. Ainda segundo D`Oliveira:

Para corrigir este defeito, certo, não seria preciso introduzir na escola o ensino
cívico-jurídico. Os alumnos não precisam saber a Constituição. Ser-lhe-iam
sufficientes as leituras de história pátria e as conferencias escolares,
realizadas nos dias de comemorações das datas notáveis. (grifos nossos) 180.

A referência de um modelo cívico, à imagem de um culto confessional, transfere à

instrução pública o dever de “formar a moral”, o ethos dos cidadãos da República, que, a

época, se transmutava. Um novo culto produzido pela secularização surgia:

Despertar o amor a Pátria, o culto dos heróes, é a mais nobilitante empreza. O
patriotismo nasce como homem, porem cresce e alimenta-se ao contacto social.
Comprehende-se, pois, que devemos ir preparando, fazendo crescer este
patriotismo, desde a escola. (...) ensinemos a amar a nossa pátria, a venerar
e adorar a terra onde nascemos, onde demos os primeiros passos, e onde
vivemos, enfim aquella região onde ambicionamos morrer.181

Um das referenciais mais fortes na possibilidade de condução dos cidadãos

paraibanos a novo “culto”, e a nova “sacralidade”, agora cívica, foi uma nota publicada,

180 Ibid. p.1.1902.
181 Ibid. p.1.1902.



também no periódico 182, por ocasião da comemoração do 14º aniversário do golpe

republicano.

Primeiro, porque a educação serviu, neste evento, como base para a externalização

do respectivo civismo. Num segundo momento, porque esta mesma nota publicada

dimensionava uma intencionalidade, por parte da intelectualidade local, de subverter a

ordem sagrada usufruindo do repertório religioso na comemoração de datas, que eram,

entretanto, do calendário republicano. Respectivamente:

Procissão cívica!
Obedecerá a seguinte ordem:
1º abrirá o préstito um carro triunphante, puchado à mão, exhibindo as cores
nacionaes, conduzindo uma menina representando a República, offertado
pelo patriótico Club de Regatas parahybano, [...] 3º Estandarte de Tiradentes,
4º andor de velludo azul encimado com o busto de Tirandentes, guardado por
membros d`aquele club. 5º Bandeira Francesa representando a fraternidade
dos povos, [...] 7º Andor auriverde com o retrato do patriarca da independência,
[...] 14º estandarte da Escola Normal, conduzido e ladeado pelas
distintíssimas alumnas desse Estabelecimento. (PROCISSÃO CÍVICA. A
União. Cidade da Parahyba do Norte. p.3,15.Nov.1902.grifos nossos).

Esta prática, disposta com a participação, inclusive, de Agremiações republicanas 183,

vem corroborar a idéia que temos de uma maior presença da secularização. Secularização

que é disposta pela intelectualidade, fomentando olhares, posturas, e credos cívicos, mas

que se prontifica a, utilizando uma “forma cultural” e um habitus de fundo sacralizado,

professar a laicização.

3.2-A reação católica: os espaços de resistência à secularização.

Afinal existiriam espaços claros de resistência à modernidade! As normatizações, na

área da instrução pública, com os quais a Igreja e o Estado passaram a lidar, na passagem

entre os modelos administrativos, republicano e monárquico, respectivamente, se

ordenavam cada vez mais complexas na década de 90.

182 A União. Procissão Cívica. Cidade da Parahyba. n.º2246.15.Nov.1902.p.3
183 Algumas, já produzindo ações benemerentes, de cunho laico, e alfabetizando, desde o Império.



A elaboração da estrutura administrativa republicana, inclusive nas províncias, seria

disposta também por uma característica “provisória”, “interina”, e que alcançaria novos

significados. Igreja e Estado republicano elaboravam um relacionamento mútuo ainda

pautado pelas incertezas, até porque o Estado republicano não estava totalmente

consolidado.

A Igreja, certamente, recuava a partir da instabilidade do novo regime e da influência

do positivismo, observada no Governo Provisório. (AZEVEDO, 1977, p. 23). É assim que,

a partir do último quartel do século, assim como nos primeiros anos do século vinte, o

quadro da secularização foi sendo redimensionado na Parahyba do Norte e demais ex-

províncias.

A Igreja católica, definitivamente, acabava tendo que emitir uma representação

teórica junto à República. Para Kulesza (2000, p.1), quando se quer entender esta recepção

católica do novo regime:

Da continuidade e permanência da influência religiosa na sociedade face à nova
realidade posta pelo regime republicano dependia a sobrevivência da
“cristandade” brasílica. Separada do Estado pela República, a Igreja busca uma
reaproximação em novas bases, procurando assegurar sua autonomia do poder
público. Seguindo rigorosamente os ensinamentos constantes da encíclica Rerum
Novarum de 1891, segundo a qual “as confrarias, as congregações e as ordens
religiosas de todo gênero nascidas da autoridade da Igreja e da piedade dos fiéis
(...) no que elas têm de relativo à religião, não dependem senão da Igreja” (Leão
XIII, p.49-50), o clero brasileiro elegeu a difusão da doutrina cristã como
instrumento de afirmação social e política frente ao Estado. Enquadrando as
ideologias contrárias à ordem republicana - como o socialismo - no mesmo rol
das heresias contra a ortodoxia pontifical, a Igreja, assumindo sua
responsabilidade na luta contra os inimigos do Estado, exige, em contrapartida,
que o Estado abrigue suas instituições dos demônios - como o laicismo -
liberados com o advento da modernidade. (KULESZA 2000, p.1, grifos
nossos).

Esta mesma postura, entre a firmeza de interpretações teóricas, frente à

secularização, e reaproximação com o poder, tentando abocanhá-lo na malha republicana,

norteou as relações políticas, identificada por Cury (2003, p.12), amplamente. Aspecto

também verificável nas tramas sociais e culturais locais.



Decididamente, o trâmite jurídico emitido pelo Estado, na separação das esferas

políticas com a Igreja, deflagrava cada vez maior número de querelas. Algumas “arestas”

de cunho político não foram aplainadas com a nova constituição promulgada em 1891.

Um exemplo seria a dúvida: como laicizar uma educação estatal profundamente católica.

Logo as animosidades surgiriam, constituindo uma trajetória que se revelaria cada

vez mais disposta ao combate ideológico pelos espaços instrucionais. Combate urdido na

esfera das adaptações possíveis dentro do peso tradicional católico e, ao mesmo tempo,

franca hostilidade disposta nos espaços atingidos pela jurisprudência laica republicana.

Uma das soluções, de longo prazo, para a relação entre instrução pública e jesuítica,

na Parahyba do Norte, teve duas trajetórias distintas, embora acabassem imbricadas 184:

Foi encaminhada certa manobra da Igreja em direção a interpretação da liberdade,

garantida pela Constituição, para a montagem das instituições privadas de ensino. Se, nos

corredores da Instrução Pública, eram manifestados signos laicos 185, no espaço de ensino

particular a confessionalidade permaneceria impávida.

O ensino religioso, facultativo, previsto na Constituição, era novamente oficializado

pela liberdade das escolas confessionais de estar conduzindo os discentes. A fundação dos

colégios na ex-provincia da Parahyba obedeceriam a esta lógica anti-secularização.

(KULESZA, 2000, p.4)

Em outra trajetória, o que era coexistência, nesses mesmos espaços instrucionais,

entre os agentes leigos, bacharéis em sua maioria, e os padres, passaria a uma nova

realidade. Não tanto de afronta direta. Identificamos que o processo de secularização posto

pela malha jurídica imperial, de cunho regalista, se transformaria pela ordenação de outro

aparato: o republicano. Este, determinado por profunda teorização de cunho secularista e

laico em sua constituição.

184 Na situação administrativa de subvenção à Instrução Pública, não eram poucas as instituições particulares
beneficiadas diretamente com o dinheiro público.
185 A montagem de currículos de instrução seculares e laicos seria um deles.



Afinal, o que mudava em termos de Instrução pública, com o novo regime político?

Na República que chegava à Parahyba do Norte, a conjuntura inconteste dos padres

nos e pelos espaços instrucionais teria um outro significado. Basta lembrar que a

conjuntura da instrução pública era bem outra e, principalmente, ensejada a partir de

outros referenciais.

Um deles quanto à formação dos profissionais lentes, agora advindos de espaços

propícios a novos interesses e esferas profissionalizantes, como a Escola Normal.

É significativo que nem todos os agentes “condutores da instrução” seriam padres no

início da República, embora os mesmos fossem submetidos à respectiva influência destes.

A presença leiga feminina se acentuaria (KULESZA, 2000, p.2) e, com ela, as disposições

pedagógicas, algumas delas além do ensino jesuítico.

A carga simbólica da modernização da instrução, como contraponto à tradição, esta

tendo como figura central das salas de aula os padres, e mesmo dos bacharéis em direito,

no início da República, se constituiria em espaço de transformação também a partir das

normalistas.

Dentro de um prisma específico, a própria disposição de oposição da Igreja aos

ditames laicos (RODRIGUES, 1981, p.7) dispostos pela Constituição de 1891, se

acentuará com a instalação de uma cúpula clerical disposta a enfrentar, de maneira direta,

a presença firme do republicanismo, positivismo e demais percepções da instrução estatal

a partir de esferas não-confessionais de instrução. 186

186 Desde 1867, já se manifestava uma arregimentação partidária, por parte dos católicos, no sentido de combaterem a
secularização e as idéias laicistas, advindas do republicanismo. (CURY, 2001, p.229-232). Anos depois, por volta da
proclamação da República, e nas décadas seguintes, a relação entre Igreja e Estado se deterioraria. Haja vista o forte
alinhamento da cúria metropolitana paraibana aos ditames ultramontanos.



Outro aspecto importante a se observar: as oligarquias, no início do século XX, entre

elas as da Parahyba do Norte, por seu turno, não romperiam de todo com os políticos

clericais que estariam representados nos cargos de importância no início da República. 187

É possível observar a constituição da instrução, a partir de alguns discursos

veiculados na imprensa, no início da primeira república, como fenômeno contundente e

representativo do trâmite de adaptação e embate que se manifestava.

Elaborações, as mais diversas, que delimitaram novos capitais simbólicos. Um

sentido de representação que já não era o sentido de coexistência entre os agentes

produtores e “normatizadores” das relações sociais nos espaços instrucionais.

Sentido este que logo se converteria em animosidade declarada, entre determinadas

concepções republicanas/ positivistas de instrução, e parcela do clero. As representações

da secularização, que se manifestaram tão logo a República se instalou, tomaram um novo

rumo condizente com a nova conjuntura mundial e local.

Assim como nos documentos imperiais, a trama secular de coexistência entre as

realidades administrativas clericais e leigas se constituíram presentes na Republica.

Entretanto, de uma outra ponta da querela, se acirrava o embate feroz na defesa dos

critérios de ensino propugnado pela Igreja, que teria, como espaço específico, desde cartas

pastorais 188 a jornais, tais como o publicado pela cúria metropolitana católica na cidade da

Parahyba do Norte.

Foram nesses espaços que, nos primeiros anos da República, as tensões entre certa

elite republicana e o clero se manifestaram.

Acreditamos, não obstante, que os “espaços intelectuais católicos”, que também

encaminhavam propostas para a instrução, já não representavam ou se dispunham à

aceitação plena de um mundo secular.

187 Entre eles, monsenhor Walfredo Leal, chefe político situacionista da primeira década do século XX.
188 Todas elaboradas pela cúpula da Igreja Católica, logo nos últimos anos do século XIX. Passaram a representar um
forte aparato teórico na República que se instalava.



Principalmente, se os “avatares” do republicanismo se dispusessem a interferir,

sobremaneira, na formação moral da maioria católica, nos bancos das escolas públicas, do

agora estado da Parahyba do Norte.

Torna-se importante, pertinente mesmo, inferirmos se o que representou a chegada

da República não foi despertar as diferenças contundentes entre dois capitais simbólicos

dispostos a partir de nova realidade: o laico republicano, nem sempre laicista, e o católico

reacendido do torpor cientificista que assolava a Europa e que já caminhava a paços largos

na Parahyba.

Esta é uma questão premente na reordenação administrativa, curricular e

efetivamente simbólica a patrocinar o assentamento das bases diretivas do novo sistema.

Na fundação e instalação da Diocese paraibana, desvinculada da de Pernambuco, a

que estava ligada desde o século XVIII, se constituiriam fortes indícios de uma

representação contrária aos aparatos instrucionais dispostos pela República. (FERREIRA,

1989, p.47).

Mais especificamente, aqueles que punham em risco, segundo os discursos da Igreja,

o que compreendemos como ethos católico, disposto no espaço instrucional do Estado. Era

premente o “mal estar” causado pela disposição jurídica que afetava a ingerência clerical

na instrução e em outros trâmites como os do casamento civil, divórcio, e secularização

dos cemitérios. (CURY, 2001, p.232).

Um conflito, que seria muito mais visível na esfera da “sacralidade” e da

“profanidade”, nichos simbólicos da secularização oitocentista, contida no Império, mas

que, no novo regime implantado, tomaria um ritmo certamente mais definitivo. Desde que,

pensemos aqui, questões de ordem muito mais jurídicas.



É já um fato cristalizado (FERREIRA, 1989, p.43) que, nos discursos da

intelectualidade paraibana, quer fosse republicana laicista quer católica confessional,

estava sendo postulada uma reforma de cunho secularizante.

É importante mensurarmos a que propósitos serviam e a que formato se adequaria

esta mesma secularização, se à plena representação da estrutura republicana no espaço

instrucional, ou à autoridade eclesiástica ciosa do espaço a ser mantido.

Esta última se faria notar, de maneira contundente, institucionalmente, e a partir de

fichas simbólicas, também a serviço da tradição, a partir dos anos de transição.

Na esteira dos ditames que impeliam a opinião católica, desde a Carta Pastoral

Coletiva de 1890 189, a uma postura de diálogo e problematização, efetivamente atenta à

ameaça do laicismo, se manifesta como uma pista do teor político que elaborava a imagem

de cautela quanto ao fenômeno secular (RODRIGUES, 1981, p.7-8).

As disposições da Igreja católica, localmente, partiriam logo em seguida para o

enfrentamento ideológico. Perspectiva esta manifesta desde muito cedo, nos trâmites

dispostos pela administração curial na cidade da Parahyba.

São variados os espaços simbólicos de embate, ao mesmo tempo em que é necessária

cautela da instituição clerical no vislumbre das novas possibilidades em que se darão as

divergências. É notória, por exemplo, a ação de “equiparação” dos colégios particulares de

cunho confessional aos ditames do recém adaptado “Ginásio nacional” 190.

Esta tentativa não significava abdicar de referendar forte crítica a todo e qualquer

espaço secularizante, ou elaborar subsídios para miná-lo se o mesmo não se colocasse sob

o escrutínio eclesiástico.

189 A Carta Pastoral Coletiva, era assinada pelos bispos brasileiros, signatários dos desígnios do Vaticano.
Ultramontanistas realizavam duras críticas ao que denominavam de Estado Ateu, além de reivindicavam a antiga
primazia política, findada juridicamente com a Constituição de 1891.
190 O antigo Colégio Pedro II, transformado com a República em Ginásio Nacional, passaria á condição de baluarte do
modelo de colégio idealizado pelo novo sistema administrativo. Entre as disposições do respectivo colégio, se
encontrava a influencia dos ditames cientificistas e evolucionistas caros aos republicanos, e que chegaria ás antigas
províncias. A implantação, neste Ginásio, de disciplinas como Biologia, Física, Química e demais áreas das ditas
ciências naturais acabaria estimulando um teor crítico vinculado à tradição católica ensinada desde o Império.



Por outro lado, dava um formato secular à estrutura antes eminentemente

confessional das escolas católicas, à medida que os modelos gestores seguiriam os quadros

normativos e jurídicos postos pela República.

Não foi diferente a estratégia usada por Dom Adauto no trâmite que inaugurava uma

ação de reconhecimento da secularização a partir dos espaços de manifestação simbólica

destes 191.

Outro fator importante, no processo de manifestação da realidade republicana, foi a

elaboração, e encaminhamento, de quadros curriculares atentos às disposições do novo

regime político. Entre eles, disciplinas de forte teor cientificista que passavam ao currículo

das escolas do estado, ou a forte carga laica da instrução estatal, agora livre para delimitar

suas demandas a-confessinais.

Os atores na trama da construção das querelas teóricas que julgavam e observavam a

República, em suas perspectivas administrativas, burocráticas e pedagógicas, se

entrincheiraram dentro de espaços em que a discussão era também ligada à antiga

legitimidade da Igreja, em assuntos educacionais do Estado.

Certamente, vão se tornar mínimas as chances de diálogo entre as esferas que se

entrechocarão na nova realidade disposta pela República. Vejamos algumas perspectivas a

partir da estruturação da Arquidiocese paraibana no processo de definitiva transição entre

os séculos XIX e XX. 192

3.1.a. As cartas pastorais: trincheiras confessionais no mundo secularizante.

191 O Bispo, da recém fundada Diocese da Paraíba do Norte, se dispôs a fundar ou encaminhar projetos de construção de
escolas confessionais na capital. (KULESZA, 2000, p.3). Á medida que Paraíba entrava na era republicana, a liderança
católica observava a melhor maneira de manter o ensino religioso e jesuítico adaptando-o, ou dizendo adaptar, à política
de equiparação à fórmula notadamente laica, do Ginásio Nacional.
192 Para Ferreira (1999, p.240) é na instalação da Arquidiocese que se dá uma ação efetiva de expansão do
Ultramontanismo local, assim como de um forte sentido “romanizado”, de intervenção eclesiástica. Esta, segundo as
lideranças, deveria ser infligida à sociedade como um todo. A educação, evidentemente, acabava como que um espaço
privilegiado na construção de estratégias clericais de resistência à secularização e seus respectivos símbolos
individualistas e antropocentristas. Elaboração esta, que terá como ponta de lança, a crítica feroz a presença da
secularização e transformação disposta pela República nos espaços escolares.



O bispo Dom Adauto de Miranda Henriques se constituiria em peça-chave nas

aspirações ultramontanas que cerrariam fileiras na Parahyba do Norte republicana. Assim

também se configurariam as respectivas cartas pastorais, como que ferramentas dispostas

na guerra sem trégua implementada contra o que a Igreja local chamará de “signal dos

tempos”: a individualização, o ceticismo, o crédito na idéia francesa de progresso, o fim

do ensino religioso católico oficial.

Na Carta Pastoral de saudação aos diocesanos, do ano de 1894 193, de autoria de

Dom Adauto, foram feitas referências às diversas esferas em que se fazia necessário,

segundo o respectivo líder católico local, o arbítrio da Igreja.

Esferas essas, dispostas a partir dos ditames do Vaticano e emitidos para a nova

conjuntura brasileira, estrutura que agora, ameaçadoramente secular, cavava sua trincheira

filosófica e paradigmática nos contrafortes que miravam os estertores do Império.

Já na década de 1890, os códigos sociopolíticos assinalavam para a entrada das

esferas laicas na mira do braço clerical, havido por emitir “freios locais” à “modernidade”.

Em vias de se estruturar, a recém-fundada Arquidiocese delimitava, entre seus

trâmites, o discurso de “alinhamento” com o que de mais endurecido teoricamente se tinha

produzido para o catolicismo naquele período (FERREIRA, 1994, p.126).

Fez-se presente uma estratégia de condução dos fiéis a posições mais ortodoxas

frente às conquistas seculares. Para que as disposições intelectuais católicas, portanto,

pudessem cantar vitórias contra as conquistas postas desde a Revolução Francesa, se fazia

necessário um posicionamento filosófico para com os símbolos secularizantes. A postura

de “endurecimento” emitida na primeira Carta (1894, p.7) pode ser observada a seguir:

193 Carta pastoral de saudação aos fiéis . João Pessoa, 1894.p.7. As Cartas Pastorais, desde já, serão apresentadas nesta
dissertação como:Carta, ano,página.



[...] Se a obra de deus nunca deixa de realizar-se, ainda quando tenha por teatro
a idolatria, a barbárie indômita, o mais completo indiferentismo religioso e o
maior esquecimento da auctoridade divina, quantos motivos de esperança,
não experimentará quem como nós tem assignalado por tarefa a conservação,
o incremento e aperfeiçoamento de um rebanho tão felizmente disposto [...].
(HENRIQUES, Dom Adauto de Miranda, Carta Pastoral de Saudação aos
Fiéis. Cidade da Parahyba, 1894.p.7,grifos nossos).

A referência feita à autoridade da Igreja, aspecto observado frente às mais diversas

perspectivas do cotidiano, incluíam a instrução 194, haja vista ser este espaço lugar

manifesto de monopólio doutrinal a partir do momento em que os padres conseguissem se

interpor à secularização institucional que se arquitetava no estado da Parahyba do Norte, e

se articulava nas escolas da República.

Dom Adauto, na preocupação de se interpor e ratificar a condução da secularização

disponibilizava verdadeiro “projeto de recristianização” da sociedade (MANOEL apud

Kulesza, 2000, p.2), e, a partir dos padres, delimitava estratégias que, a serem seguidas,

estariam a serviço as prescrições oficiais da Sé romana:

[...] A época actual exige ainda mais. Com efeito a defesa da fé catholica que
deve ser o empenho principal dos sacerdotes é tão necessária em nossos dias
reclama a uma instrucção, já não comum e medíocre, sinão profunda e
variada:uma instrucção que abrace não só as ciências sagradas ,sinão também
as ciências philosophicas e que seja enriquecida do conhecimento das naturaes
e históricas. Porquanto trata-se de destruir erros numerosíssimos que
offendem a todos os rpincípios da doutrina cristã e muitíssimas vezes é mister
lutar com os adversários bem preparados, extravagantes e contumazes na
discusssão e que com uma perfídia astúcia procurarão aproveitar-se de
argumentos tirados de todos os ramos scientíficos [...]. (grifos nossos) 195.

A disposição do bispo da Parahyba do Norte era tão-somente de reconhecimento da

problemática da secularização, identificando-a a partir de um de seus fenômenos, que se

manifestava ameaçador da autoridade instrucional: o cientificismo.

Para tanto, ação de adequar uma defesa estratégica dos padres, enquanto partícipes

da querela em torno da fé, como pressuposto educacional e, principalmente, base de toda

uma postura católica conservadora foi intransigente.

194 O Vaticano já se mostrava preocupado desde muitas décadas antes, como já expomos, com a possibilidade da
influencia secularizante na instrução ministrada pelos Estados.
195 Ibid, 1894.p.07.



Para o líder e intelectual católico, era de suma importância delimitar uma Carta

Pastoral inicial, de conclamação dos fiéis paraibanos, radicalmente contrária à

secularização a-católica, livre, e disposta a caminhar sem a anuência clerical, um

postulado sem concessões.

Certamente, à medida que nos púlpitos, paróquias e escolas estatais se dispunham os

padres a instruir, tal atuação seria de resistência à secularização. Dom Adauto faria

questão de tecer os argumentos para manter aquele fenômeno afastado dos bancos

escolares.

Diferentemente do Império, em que as relações se davam a partir da coexistência,

via Estado, de aparatos leigos e confessionais,e a partir da subvenção direta dos últimos,

era na clara oportunidade de ações independentes dos padres, na condição de lentes, que

também se manifestariam as estratégias de negação da secularização.

Para Dom Adauto, o alvo dos católicos frente à nova realidade republicana não era,

exclusivamente, só a República, e sim, a carga simbólica “permitida” por esta no espaço

instrucional: o chamado indiferentismo que, segundo ele, transformaria as relações entre

sociedade leiga e a Igreja.

O arcabouço de transformações que se fazia presente no estado da Parahyba do

Norte, acabou por conduzir o bispo a inaugurar seu discurso pela via de um diálogo difícil

com trâmites da laicização, como a educação secularizada, perpetrada pelo Estado. Fazia

sentido para a cúpula católica golpear a semente filosófica da provável contestação à

autoridade clerical.

Quantas vezes vós mesmos não vos tendes assustado vendo até que ponto
vae enfraquecendo de dia para dia este respeito a auctoridade que é a vida
e a força de toda a sociedade!Um espírito febril de independência vae
solapando o corpo da sociedade moderna. [...] (grifos nossos) 196.

196 Ibid, 1894, p.19.



À medida que os signos da tradição instrucional católica perdiam algum espaço,

nas esferas instrucionais do Estado, a arraigada defesa teórica do sagrado na relação clero-

ensino, tomava uma forma cada vez mais endurecida, principalmente quanto à

possibilidade de coexistência com os aparatos secularizantes, e inovadores, em certa

medida, da instrução.

Aparatos aqueles, sempre identificados por Dom Adauto como irascíveis, a-

confessionais, e que, afinal, acabavam se manifestando na teia de construções elaboradas

pela República.

É do bispo a autoria de sentenças, sempre negativas, para a transformação social que,

advinda da secularização e modernização das relações na sociedade paraibana, poderia,

usando a expressão de (GIDDENS, 1990, p.13), levar ao “desencaixe”, das estruturas

sociais, políticas e culturais.

Desencaixe, tanto da tradição escolar de fundo jesuítica, quanto da coexistência da

até então inabalada relação entre Estado e Igreja, localmente. Incluindo a presença dos

padres na instrução pública.

[...] D´ahi essa allucinação dos inovadores; essas doutrinas falsas e
seductoras para uma natureza decahida, nas quaes a sociedade dir-se ia
querer afogar-se.D´ahi essas negações até mesmo das verdades do senso
commum e preliminares da razão; esses escândalos e essas ruínas espirituaes
que a cada instante fazem perecer um numero immmenso de almas
redimidas com o sangue de um deus.E como na verdade obstar a tudo isto,
conservar sempre inteiras entre os fiéis as taboas da lei santa comdemnar e
confundir os esforços da impiedade moderna e dar um novo brilho, um novo
realce, uma nova efficácia à sublime doutrina catholica, sempre suave, sempre
vividamente a curar as aumas desta tão funesta enfermidade, qual é falta de
respeito a autoridade, si não formos della isentos.[...]197.

Um grande temor por parte das lideranças católicas, no final do século XIX,

parece ter sido a possível influencia de um projetado laicismo frente à instrução pública,

que os religiosos conclamavam a observar como característica do “abandono de Deus”.

197 Ibid, 1894, p.19.



Esse discurso, realmente, não deixaria de ser contraposto por alguns estratos

intelectualizados, a partir de práticas de instrução secularizantes, entre elas, a que

atestavam legitimidade nas decisões de cunho a-confessionais, nas experiências livres, no

ensino laico, e no afastamento da anuência clerical.

Uma disposição, que dentro do cientificismo e do empirismo, podia, como

realmente acabou se constituindo, deflagrar uma expansão da individualização e

autonomia dos discentes.

Esta “fração de liberdade” causava um “vácuo” que, pelo menos naquela

transição, era, grosso modo, uma oposição direta à instrução religiosa. Uma das soluções

identificáveis, dentro dos esforços católicos no combate ao laicismo, era mesmo a

publicação das cartas como ferramenta que representava o ethos católico, “defensável” e

desejável na rede pública. Arma poderosa no ataque à modernidade, que proclamavam se

instalar, e que era motivo de cautelas por parte da cúpula sacerdotal.

As cartas pastorais representaram defesas contundentes do habitus católico. De

outra maneira, davam pistas de grande temor frente a fissuras no monopólio exercido pela

Igreja nas escolas, e, respectivamente, em fortes nichos de poder daquela instituição, na

instrução pública.

Não deixa de ser efetiva a disposição oficial da instituição eclesiástica sobre

quaisquer transformações no tecido social. São também práticas contundentes a

identificação e disputa pelo novo capital simbólico contido no espaço escolar. As cartas

continuaram sendo emitidas dentro da possibilidade ou de combate direto à secularização

ou, destarte, disposição de adaptar-se á nova realidade de ensino.



Em 1897, 198 na Carta (1897, p.12), O sacerdócio e o seminário diocesano,

também representativa deste contexto, se postula a disposição a ser encaminhada pelos

futuros padres: a idéia de que a liberdade individual secular impediria a continuidade dos

valores eclesiásticos dispostos nos mais variados espaços, entre eles a escola:

Logo a autonomia, a liberdade de consciencia, o direito do livre
pensamento em matéria de religião ou o indifferentismo religioso. [...] são
erros injuriosissimos a Deus que só pode ser honrado com a verdade e a
virtude, e funestissimos ao homem e a sociedade que pelo lume natural da
razão deve conhecer a distancia infinita da verdade e do erro, da virtude e do
vício. (HENRIQUES, Dom Adauto de Miranda. Cidade da Parahyba do Norte,
O sacerdócio e o seminário diocesano, 1897, p.12, grifos nossos).

Não deixa de ser nítida a perspectiva de interpretação das necessidades dos

católicos na compreensão das transformações advindas da secularização. Estão postas

desde a esfera da ciência, reivindicada como legítima a partir dos dogmas católicos,

passando pela educação familiar. Na mesma linha de pensamento, questiona-se até a idéia

jurídica de liberdade individual, que passa a ter uma especificidade interpretada pela Igreja

como passível de ser “conduzida”:

A egualdade individual é antinatural, e antimoral e antisocial: ha
necessariamente relação de dependência e superioridade, de poder e de
fraqueza, de direitos e deveres. E são justamente estas relações que fazem a
sociedade possível ainda mesmo no meio de tanto desprezo e rebellião contra a
lei divina e humana que infelizmente vemos hoje fazendo-nos exclamar com o
propheta:a lei foi dilacerada![...] 199.

No limiar do século, a insistência católica na manutenção da educação de base

confessional local, era premente na “guerra à secularização”, arquitetada, ou conduzida,

pela cúpula oficial da Igreja. Em Carta, publicada em 1900, Dom Adauto voltava a

questionar certos valores mundanos a atingirem a educação, bem como a representação

dos mesmos na estrutura instrucional do estado da Parahyba do Norte.

198 Naquele ano outra carta pastoral seria dirigida aos vigários diocesanos nos termos de defesa dos ditames
romanizados que emanavam do Vaticano naquele período.
199 Ibid, 1897, p.8-9.



[...] Que importam que as officinas infernaes de ponhão em actividade, ora com
a sua pharisaica hypocrisia pra iludir o nosso bom povo infelizmente ainda em
grande parte privado da educação religiosa e civil, ora com sua medonha
impiedade para intimida-lo, se vemos a immensa vantagem do joyo separar-se
do trigo. (HENRIQUES, Dom Adauto de Miranda, Sobre a Consagração do
Gênero Humano, Cidade da Parahyba do Norte, 1900, p.4, grifos nossos).

Todo um arcabouço de estratégias da liderança eclesiástica local, referendando as

disposições do Vaticano, se apresentava disposta a cumprir um papel de salvaguarda das

representações sociais e morais católicas frente à mundanização, inclusive dos espaços

instrucionais.

Caberia à Igreja, a seus fiéis, aos lentes “estrategistas doutrinários”, presentes nas

escolas, velarem pela legitimação da instância confessional das relações que se

transformavam. De uma outra forma, deveria ser possível, ao mesmo tempo, negar

frontalmente disposições que se permitiam dialogar com a secularização.

A República, parecia estar conduzindo a Instrução Pública, cada vez mais, nesta

direção, como, por exemplo, nas disposições jurídicas da laicização, e nas idéias que

circulavam na Imprensa local. Não é difícil perceber que, agora, são das dificuldades, de

coexistência entre “mundano” e “sagrado”, de que fala Dom Adauto. Um âmbito de

ruptura que passava a ser ditado como ou objetivo de rebate à secularização dos signos

instrucionais ou mesmo do cotidiano. Toda uma representação negativista da secularização

se apresentava para configurar como a nova sociedade se encaminhava:

Nada mais raro entretanto em os nossos dias, do que esta disposição de
espírito, a mais diffícil de conservar-se hoje no mundo e a mais sujeita às
maiores provações. Outr`ora os homens mostravão por toda parte o
respeito de Deus.As instituições, os costumes, as leis tudo ensinava aos
povos a se submetterem aos preceitos divinos. Em nenhuma parte a
impiedade ousava levantar o collo de seus escândalos. Hoje porém a
sociedade perdeu esse caracter religioso e christão e Da`hi as desordens que
vemos em todo o horizonte das nações. Os poderes da terra já parecem ter
como glória o não lembrar-se de uma vida ulterior - a eternidade. (Grifos
nossos) 200.

200 Ibid, 1900, p.7.



A discussão, por volta do final do século, e primeiros anos do século 20, era

pautada, também, na seguinte teorização: de que maneira a instrução proposta pela

República instituída, e suas respectivas reformas, também não acabariam estruturadas com

profundidade na “ordem mundana de secularização”? Toda a legitimidade confessional já

estaria francamente ameaçada.

Em processo de fomentação, estava, a viva preocupação generalizada da Igreja

católica, que se dispunha a ratificar cartas pastorais coletivas que opinariam duramente

sobre aquela transição dessacralizadora. 201

Ainda assim, na missiva de Dom Adauto, endereçada aos católicos paraibanos, se

percebe o signo pessimista engendrado no discurso do líder eclesiástico, quanto ao

formato tomado pela laicização que vinha sendo oficializada com a República:

A apostasia das nações é geral e o nosso querido Brazil- única no mappa
mundi que tem sua constituição athea.! [...] não vedes brasileiros, que se
deus se dignou tirar do nada o homem, provendo-o de tudo quanto lhe é
necessario para chegar ao fim a que foi creado, não pode abandonar-vos
agora ao acaso- palavra vasia de sentido ou andrajo de que se veste a
ignorancia. [...] e de um modo especial dos filhos da República brasileira
deixando ella de ser athea. E possível que haja brasileiro que estudando
ainda superficialmente a história dos delictos e dos castigos das nações, dos
Estados e das famílias, não fique convicto da existência da providencia divina.
(grifos nossos) 202.

Nos anos posteriores, não arrefeceria a luta doutrinária encaminhada pela Igreja local

contra a secularização e laicização sociocultural que se cristalizava de maneira sui generis.

Na Carta Pastoral coletiva, publicada também na Paraíba do Norte em 1904, se

manifesta a forte oposição aos ditames seculares, sejam eles quais foram a se manifestar a

partir de um capital simbólico mundano, que, segundo a Igreja devia ser identificado

negativamente. Estava posta uma guerra sem quartel em torno da tradição:

[...] Pois agora, mas do que então, vão os homens querendo levar por
diante o ímpeo desígnio da apostasia social com tanta audácia que parece
estar a humanidade empenhada num mortal combate em que todos os
homens pelejam uns contra os outros. É a guerra do homem da iniqüidade,

201 Entre elas, também a publicada em 1901 pelos respectivos bispos diocesanos;
202 Ibid, 1900.p.8.



que, suggestionado pela serpente infernal, quer ser como Deus e levantar
um throno para si no qual receba a adoração devida somente ao creador.
(CARTA PASTORAL COLETIVA, Bahia, 1904, p.5, grifos nossos).

É importante identificarmos que, apesar das radicalizações que se faziam manifestar

na Europa, quanto ao âmbito anticlerical, na Paraíba do Norte as discordâncias se faziam

apresentar a partir de uma realidade que se mostrava ambígua.

De uma outra forma, a possibilidade de “rompimento secular”, que se manifestaria

segundo os postulados católicos atingindo o espaço escolar, estava distante de

manifestações como a “européia”, embora incomodasse a Igreja a ponto desta emitir

manifestações hostis de repúdio à secularização e laicização da instrução.

O discurso se mostrava entre um “rompimento simbólico limitado”, haja vista a

permanência da igreja no espaço instrucional estatal, e as reformas e transformações, que

afinal chegavam a Paraíba no novo sistema administrativo. Algumas delas, avançando pela

República, “feriam” o catolicismo em seu eixo tradicional.

Se, como observamos, os símbolos do rompimento, quiçá advindos com a

transformação do Brasil de império em República, não se mostravam de todo

simplificados a partir de uma dicotomia entre as esferas confessional e secular, na Paraíba

do Norte, a Igreja se faria representar a partir da resistência aos “vapores europeus”.

As cartas pastorais coletivas, como as de 1904, são mesmo exemplos de como,

embora a representação do catolicismo, e de seus signos e partícipes, não tivessem

esmaecido em ex-províncias como a da Paraíba, era necessária, segundo a instituição

clerical, a emissão de posturas firmes na esfera da secularização.

Posturas ditadas por uma ameaça intelectual, cultural e pedagógica, sob pena da

perda de espaço na esfera tradicional católica. A instrução, certamente, era uma destas

áreas ameaçadas pela secularização.

Depondo qualquer ódio e rancor de irmãos contra irmãos, ergendo um
paradeiro contra a impiedade, que, sob todas as fórmas irrompe na
imprensa, no theatro, no club, no conventículo clandestino onde tanto se



tem tramado contra o princípio de autoridade, contra as tradições e
costumes de nossos maiores contra a santidade da família e a educação
cristã. (grifos nossos) 203.

As representações católicas na disposição de combate à secularização estarão

projetadas nos objetivos e na postura oficial da arquidiocese da Paraíba do Norte. Todos os

esforços, neste sentido, apresentarão uma solidificação das estratégias que a instituição

eclesiástica achava necessárias de dispor como “ferramenta” na guerra à secularização dos

espaços de influência da Igreja.

Evidentemente, também seriam importantes as ações de intelectuais, que ajudarão a

aprofundar a crítica a secularização, discorrendo sobre os espaços que deveriam ser

defendidos: entre eles, a escola. Médicos, bacharéis, e demais representantes da sociedade,

se prontificaram a dar vazão a suas idéias, a partir dos meios jornalísticos.

O jornal, enquanto meio de comunicação e sociabilização, foi transformado em

espaço privilegiado, para a elite letrada da República produzir impressões sobre a

secularização. O jornal católico, mais especificamente, tecerá toda uma defesa da

representação social, que, segundo aqueles meios, deveria ser mantida: entre outras

profissões, as de base católica.

3.1.b. O Jornal A Imprensa e certo olhar sobre a secularização.

Na construção de espaços de debate, em que a Igreja poderia expor suas concepções

de combate às idéias de cunho secular, estavam outros aportes de divulgação doutrinária,

entre elas: as que atingiam as escolas públicas.

É também contemplado o meio jornalístico. Junto à criação da Arquidiocese, e a

publicação de sucessivas encíclicas estava a possibilidade de, diariamente, chegarem os

católicos a receber instruções quanto a realidade constituída pelo “mundo moderno”.

203 Ibid,p.9.



Assim como no resto do país, em que as disposições administrativas iam mudando e

se adaptando à nova realidade republicana, a cúpula religiosa paraibana, a partir de Dom

Adauto de Miranda Henriques, agia.

As estratégias propícias eram: a de elaboração de um discurso coeso, em torno de

uma linha política alinhada com o Vaticano, ciosa das idéias liberais, que se alastravam.

Este discurso devia fazer presente intransigentemente, à secularização, de maneira a cerrar

fileira na estrutura arquidiocesana.

Não eram só cartas pastorais que delimitavam a oficialização da oposição a

determinados âmbitos seculares nas relações sociais e culturais. Era natural que a

preocupação clerical com a formação de uma intelectualidade liberal, cada vez mais

secularizada e, pior, ligada à instrução, se arrefecesse.

Todo um perfil crítico, passa a ser conduzido pelos discursos clericais, que postulam

uma “guerra” ao que chamavam de “modernidade sem deus”, indiferente à transcendência

das relações cotidianas.

O jornal A Imprensa, fundado em 1897, veio a se tornar o veículo oficial dos ditames

idealizados por Dom Adauto na condução dos católicos letrados do final do século XIX

(FERREIRA, 1999, p.120).

As disposições no jornal A Imprensa eram de conscientização do que o bispo

considerava uma ameaça: a secularização mundial. Dentro deste prisma, estavam desde as

relações familiares, ameaçadas, segundo ele, pela “férula” do secularismo que chamava de

individualizante, até a construção dos espaços escolares estatais da mesma maneira

“contaminados” pelo “espírito francês”, identificado pelo jornal como impreterivelmente

maçom, socialista 204, ateu, e “indiferente a Deus”.

204 Anos antes a igreja tinha emitido a encíclica Rerum Novarum (1891) estabelecendo as disposições oficiais frente a
influencia do socialismo junto a sociedade.



Outra das características do periódico será exatamente o fator de

“complementaridade” diária ao que já tinha sido posto na primeira carta pastoral emitida: a

educação deveria ser conduzida pela mão do ethos católico e, assim, se conseguiria a

vitória sobre o secularismo.

Este agora não mais um fator de coexistência depurando o mundo confessional com

o a-confessionalismo, uma prática que identificamos ser corrente no Império. Todavia, no

reconhecimento do avanço daquele fenômeno, estavam outros partícipes que certamente

nas páginas diárias do jornal curial teriam suas propostas levadas a público.

No jornal, vários autores se intercalariam nas estratégias de ataque à secularização.

Autores esses, nem sempre fáceis de serem identificados 205, mas que se disponibilizariam

a aproveitar a possibilidade de emitir discursos enfáticos quanto ao fenômeno que tomava

a sociedade.

Certamente, podemos observar um arrefecimento singular da preocupação da Igreja

local com os trâmites seculares a partir dos inflamados discursos veiculados nos artigos

que tomaram as páginas do jornal da Cúria pelos anos seguintes.

A Educação, aliás, por seu turno, seria um dos principais temas urdidos como

“Argamassa moralizante” a ser encaminhada e acentuada pelo jornal católico. O periódico

se encaminhava a idealizar que devia, junto aos católicos, tornando-os aptos, a serrarem

fileiras na negação aos princípios liberais, prepará-los ideologicamente.

Eram apontados exemplos práticos a serem constituídos como estratégia de combate

na possibilidade de condução da instrução católica.

[...] Nos dados ministrados por uma recente estatística, referente á obra das
escolas livres ou catholicas no departamento da gironda em França resultou que
em 15 annos se tem recolhido 18.000.000 de Francos procedentes de
subscrições voluntárias dos catholicos, os quaes se tem imposto essa
fortíssima contribuição para sustentar as escolas religiosas, afim de
preservar seus filhos do ensino leigo official e dar à juventude uma
educação cristã. Os catholicos brasileiros bem poderiam, se quizessem, fazer o

205 Nos periódicos pesquisados não se fazia sempre usual a assinatura dos autores de notas, artigos e editais no jornal A
Imprensa.



mesmo, creando escolas parochiaes em cada freguesia. (ESCOLAS
CATÓLICAS. A Imprensa, Cidade da Parahyba do Norte, , p.1,22 Nov.1897,
grifos nossos).

No nº. 29, de 12 de dezembro de 1897 206, é emitido um exemplo simbólico que

descreve o aprofundamento da secularização. Neste, e nos demais números, é

problematizado o combate a ser desenvolvido, contrário à secularização, como um dos

objetivos do jornal. Se a vitória daquele fenômeno estivesse se processando, não o faria

sem que fossem tecidas, no órgão oficial, duras críticas, durante anos seguidos, ao

respectivo processo.

No artigo signal dos tempos, a Igreja prefere dar pouco crédito a qualquer avanço da

secularização, preferindo não reconhecê-la, ou, se possível, diminuir sua presença

delimitando-a como pouco factível, fenômeno a ser mantido sob controle a partir de uma

racionalização de tipo católica:

A épocha, porém, d´esse cansaço intelectual que aprazia-se na mera
contemplação dos males deo o seo toque de recolher; e ao som de
instrumentos mais aperfeiçoados felizmente a razão cathólica a quem cabe
a honra de dirigir a nova orquestra não desdenha cavar até as últimas
conseqüências para descobrir a causa do estranho phenômeno que desdiz
da sabedoria das leis, que governão o mundo moral e político. (SIGNAL
DOS TEMPOS, A Imprensa. Cidade da Parahyba do Norte, p.1.14 Set, 1897,
grifos nossos).

À medida que se postulavam idealizações além da instrução católica, principalmente

nos espaços antes monopolizados em parte pelos clérigos, a secularização começava a

tomar forma de incômodo aparato que deslocava o ethos católico para outras simbologias.

Não é à toa que o mesmo artigo destaca a existência de duas formas de educação:

Uma no âmbito do sagrado e outra na da profanidade secular:

[...] A educação larga e plena em seus ensinamentos fecundos e a instrução
correpondente das perigosas licções, que deramão a profusão no meio da
juventude os que fazem-lhe a conquista da generosidade para matarem-lhe a
seiva rica, e abundante que são orvalho das boas doutrinas. (grifos nossos)
207.

206 A Imprensa. nº. 29 Dez. de 1897. p.3.Este artigo não é assinado, como muitos dos que são escritos no periódico
católico.
207 Ibid,1897, p.1.



Na escolha de que aspecto poderia se destacar na ratificação da autoridade clerical,

formando e conduzindo a sociedade a uma condição que estivesse desvinculada “das

perigosas lições”, estava a identificação dos próprios males a serem combatidos:

autonomia a-confessional, “indiferença para com o transcendente”, individualização das

decisões, e livre interpretação de tipo baconiana.208

A escolha de uma ferramenta doutrinal condizente com a necessidade de combate a

secularização, premente naqueles anos incertos que iniciavam a República, apontava para

uma já eficiente ferramenta dos padres:a educação.

[...] é entretanto o maior testemunho que só a luz de uma educação religiosa
e instrucção correspondente seos thesouros e seos segredos poderão ser
surpreendidos pelo homem na adoração sublime da infinita inteligência.(...)a
impaciência do saber procura libertar-se do santo dominio da sciencia religiosa,
única que forma o caráter dos povos que se aproscimão do typo da virtude
sólida fundamentada na verdadeira liberdade. (grifos nossos) 209.

Não podemos deixar de inferir que a discussão que começava a ser elaborada,

naqueles anos finais do século XIX e primeiros do século XX, também determinava o

cumprimento à risca dos postulados do Vaticano para o aparato secular, que tomava um

rumo cada vez mais ameaçador.

Na Parahyba do Norte, as críticas elaboradas pelo jornal A Imprensa estariam

sempre em sintonia com a esfera oficial, a partir dos ditames especificados pelo acerbispo

Dom Adauto, que ratificava os artigos a serem publicados, contrários ao processo de

secularização. Ainda em 1897:

Um signal dos tempos é pois que apesar dos apregoados progressos das
sciencias com seo método positivo, a sciencia religiosa conquista palmo a
palmo largo terreno e proclama seus domínios a inteligência e o coração da
mocidade que ellla dirige, libertando,por meio de uma educação isenta de
ódios e prevenções e de uma instrucção que offferece como alvo ao homem
aquela sollene promessa que lhe fizera o divino Jesus. (grifos nossos) 210.

208 Ibid,1897, p.2
209 Ibid,1897, p.2.
210 Ibid,1897,p.2



A referência a toda e qualquer característica da secularização, só era cogitada a partir

da prescrição de uma “ciência religiosa”, que fosse contida nesta, e que se desenvolvesse

dentro dos parâmetros do que seria uma pedagogia norteada a partir de um ethos católico.

O alvo da crítica eram o formato e a condução das transformações advindas da

ciência, propiciada pela nova sociedade secularizada que se avizinhava. Não obstante, uma

Ciência dogmatizada na fronteira da autoridade clerical estaria sob as bênçãos do clero.

Toda e qualquer liberdade deveria apostar no arbítrio eclesiástico, justapondo-se à

insurgência cientificista embasada na liberalização dos costumes. Seria, segundo o artigo,

necessário se observar o encaminhamento de um cuidado todo especial para com os

conceitos que iam da liberdade individual, à prescrição de como a ciência deveria servir à

moral e aos preceitos da fé católica.

Na perspectiva de ação doutrinária anti-secularização, a instituição eclesiástica

passava à condição de urgência na manutenção da autoridade eclesiástica que se

proclamava necessária, inclusive nos espaços instrucionais.

Dentro da respectiva esfera política, e também construindo uma estratégica de

cautela para com a secularização, a Cúria metropolitana paraibana elegeu alguns fronts.

Enquanto sociabilização, para o encaminhamento de estratégias que se constituíam

como “gestoras da secularização”, a partir do catolicismo, a Igreja escolheu a instrução

religiosa. É dela que falam as paginas d´A Imprensa durante toda a primeira fase do jornal,

que se estendeu ate o final do século:

[...] O valor da educação religiosa e instrucção, corresponde sob o aspecto
da elevação das almas e da nobreza das gerações, e como golpe mortal
dado sobre a marcha sustenta-se no testemunho da história imparcial e
severa que comemora as epochas de decadência ao destroir-se Deos entre
os povos, para desvendar-se a humanidade; É esta conseqüência extrema que a
Grécia e Roma tão justamente experimenarão foi o castigo que abateo o culto
a modera nação franceza que victoriou a guilhotina suppondo despedaçar
com seus alfanges, a cruz [...]. (grifos nossos) 211.

211 Ibid.1897,p.2



É importante observar que os referenciais de secularização que se constituíam como

“perniciosos” ou “desqualificados”, e que podiam vir a ser combatidos pela instrução

religiosa, eram exatamente os concebidos na antiguidade clássica.

Um referencial de habitus a ser negado, justamente por estar tomado de simbologias

representativas de um corpus antropocentrista de relacionamento social, político e cultural.

Aspecto que havia sido retomado, com profundas transformações ocorridas na Europa.212

Neste caso, no final do Oitocentos, e, naqueles anos iniciais do século XX, que as

civilizações clássicas, e a Revolução Francesa,213 não servissem de modelos para a

instrução, posto que tinham em suas respectivas trajetórias uma profunda crença na

“ordem mundana” a - confessional, que era o esteio das mais diversas relações. Pior,

constituíam uma efetiva disposição pelos caminhos, ameaçadoramente autônomos, do

racionalismo e do individualismo.

Não deixa de ser marcante que uma das características das ações jornalísticas de

cunho doutrinário, nas páginas do periódico, será a intermitente publicação de dados

referendando o benefício causado ou por uma postura além da secularização, ou por

resultados obtidos pela instrução religiosa, frente à laicidade moderna.

Este arcabouço simbólico era ordenado de maneira a causar uma impressão

significativa, em termos de proposta católica de oposição à secularização. Um exemplo é

que tanto a França, como os demais espaços, em que simbolicamente a existência de

representação secularizada era maior, passavam a ser identificados por um profundo

simbolismo negativista. A exceção seja feita quando os representantes católicos nestes

estados europeus.

Vai ser contundente que a preocupação dos artigos publicados pel`A Imprensa,

durante os três últimos anos do século XIX, sempre com a anuência curial, no que diz

212 Entre elas, as ocorridas no Renascimento, nos séculos XV, XVI e XVII.
213 Também será constante, nas páginas d´A Imprensa, referências, sempre negativas, para com as idéias do Iluminismo
e, mesmo, processos revolucionários de tipo burguês.



respeito à perspectiva da autoridade da Igreja e do Estado, girassem no entorno das

disposições entre Fé e Razão e que estas acabassem atingindo a escola.

As respectivas questões atingiam, segundo o clero, desde a estrutura estatal de

instrução, declarada pela Cúria como espaço de manifestação do “indiferentismo” à

própria sociedade, gerida pelo sistema político republicano.

De maneira a ser, aquela sociedade, influenciada pelo que a Igreja chamava de

“desideratum da modernidade”, as possibilidades eram preocupantes para os clérigos: a

secularização de tipo cientificista, pronta para se fazer representar nas salas de aula, era já,

uma realidade palpável.

Remetendo à perspectiva de ordenamentos que chegavam do Vaticano e atingiam a

instrução, é significativo o alinhamento do clero paraibano aos trâmites que defendiam os

postulados de ratificação da infalibilidade eclesiástica em todos os espaços possíveis em

que estivesse presente o processo de secularização.

A razão científica oitocentista, fruto desta última, não deveria, em qualquer âmbito,

chegar a se dispor contrária aos postulados eclesiásticos.

É um erro tão absurdo como repugnante o dos que dizem que a razão
humana é soberana ou absolutamente independente da lei moral da
revelação divina e de Deus mesmo que a razão humana é o único juiz ou
árbitro que pode decidir a cerca do verdadeiro e do falso do bem e do mal: que
para o homem não há outra lei, senão a que lhe dita a as razão; que basta a
razão por si só sem auxilio da graça divina para conhecer e pra ticar todo
o bem que precisa praticar [...]. (A RAZÃO ABSOLUTA, A Imprensa,
Cidade da Parahyba do Norte, p.2, 16 Fev, 1898, grifos nossos).

A dimensão da ojeriza permanente pela construção de uma instrução de base

secularizada racionalista, proposta e encaminhada, pelo Estado, seria uma marca da

indisposição eclesiástica com algumas das simbologias republicanas.

A Razão enquanto atributo do postulado setecentista, e agora oitocentista, não seria a

melhor maneira, segundo o periódico católico, e muito menos um gabaritado instrumento

de formação moral nos espaços instrucionais da Parahyba do Norte.



De qualquer maneira, iam-se constituindo representações, nos últimos anos do século

XIX, da secularização entendida como “doença social” desgovernada, a macular a

instauração da “ordem”. A razão cientificista se desdobraria na instabilidade da condição

humana, que na escola secular e laica republicana estaria destinada a tombar:

[...] Suppor que o homem não necessita mais leis do que as da razão
equivale a condena-lo a viver e morrer sem lei. A razão não é constante
inda no mesmo homem.Donde vem que a lei de hoje seria contrária a lei
d`outro dia e ainda à do mesmo dia. O homem muda cada dia e em cada hora,
de pensar e querer. Alem disso, mesmo que administrássemos a hypotese de
que o homem como individuo pudesse chegar a formar sua própria lei
nada teria adiantado porque a lei quando é individual não é nada. [...]
sustentar o princípio de que a razão é o legislador único, equivale a negar a
lei, a fazer impossível a civilização, de abrir de par em par as portas da
barbaria. [...]. (grifos nossos)214

Na medida em que se desdobrava uma crítica à razão cintífico-empirista, em todos os

espaços em que esta se manifestasse , incluindo a escola, se constituía uma antinomia

entre as estruturas e códigos simbólicos que se representariam, devidamente dispostos em

campos opostos.

As esferas de influência, e embate, eram estendidas, a qualquer Espaço.

Categorizadas, eram tratadas como uma “fórmula homogênea” de características a serem

“diabolizadas”, pelo periódico, sob pena de se tornar a sociedade paraibana “esquecida de

Deus”.

Era aí que estavam incluídos, os mais diversos aspectos teóricos e teológicos que

eram diluídos e apartados das diferenças ideológicas. Todos, em níveis e características

distintas, eram dispostos, entre os preceitos oposicionistas da “confessionalidade”.

Nos primeiros anos do século XX, no Hall de signos, representativos da

secularização a ser combatida, pelos agentes eclesiásticos, estavam: o socialismo, 215 o

evolucionismo social, de Spencer, o anarquismo, entre outras perspectivas teóricas.

214 Ibid.1898, p.2.
215 Já tinha sido publicada uma Encíclica oficial, por parte da cúpula católica, denominada: Rerum Novarum (1891). Esta
se mostrava importantíssima, no processo de crítica ao avanço do socialismo e de seus respectivos preceitos, entre as
camadas sociais desvalidas dos Estados-Nação modernos.



Toda a carga de negatividade que pudesse vir a ser observada o era a partir da

construção de uma instrução que não se submetesse ao crivo religioso. Esta hostilidade

também se transferiria à outras manifestações que iam da literatura às demais

manifestações artísticas como um todo.216

São tributárias deste fenômeno as idéias acerca da ciência, que delimitaria uma

fronteira de indução da escola a uma “liberdade ameaçadora”. Progresso instalado pela

República no espaço escolar que conduziria as instituições educacionais públicas a uma

“trajetória inglória”. Ainda em dezembro de 1897:

(...)Não exageramos, definindo o público, uma sociedade anonyma, que
distribue reputações como se fossem dividendos. O seu capital compõe se de
sciencia e ignorancia, de necessidade, de afeições e ódios, de maledicência e
indifferença, de orgulho e egoísmo, de bom e de mau gosto. Cada qual julga
os factos segundo a sua educação e as luzes de que dispõe. (O PROGRESSO. A
Imprensa. Cidade da Parahyba do Norte, p.1, 2 Dez, 1897, grifos nossos).

Ainda é a educação que permanecerá, durante um longo tempo, (AZEVEDO, 1977,

p.55) sob a mira dos intelectuais católicos, principalmente os que produziam artigos a

circular entre a elite letrada da cidade da Parahyba do Norte de finais do Oitocentos.

Afinal, as “soluções instrucionais” laicizantes da República, acabava por suscitar

sucessivos artigos publicados em tom de defesa da confessionalidade da escola:

A educação religiosa larga, e plena em seus ensinamentos fecundos, e a
instrucção correspondente ao veneno das perigosas licções, que derramão a
profusão no meio da juventude os que fazem lhe a conquista da generosidade,
para matam-lhe a seiva rica, e abundante, que só o orvalho das boas doutrinas,
pode desenvolver; eis a chave do segredo.(...)É esse o signal dos tempos que
se aproximarão de nós a proporção que avançamos appoiados na convicção
poderosa e só venceremos o inimigo audaz que é a sciência com suas
pretenções vaidosas quando a anarchia for eliminada. (UM SINAL DOS
TEMPOS II. A Imprensa, Cidade da Parahyba do Norte, p.1.10 Dez.1897. grifos
nossos).

Consta, também, deste artigo a delimitação de um artifício que é marca das

disposições da Igreja frente à ciência, durantes anos seguidos: a educação religiosa, como

216 CONFISSÃO DE UM ÍMPIO, A Imprensa. Cidade da Parahyba do Norte, p.3, 24 Nov.1897. A
respectiva nota publicada no jornal, é especificada dura crítica a Emile Zola e a caracterização de um tipo de
literatura considerada mundana pela igreja oitocentista. É comum a inclusão de críticas a literatura
aconfessional produzida na Europa e que fazia parte da “estrutura mental secular”, considerada impertinente
pela redação do periódico a partir dos ditames oficiais da Igreja.



sociabilidade de signos confessionais. Aspectos que encaminhavam o periódico a cerrar

fileiras junto a propostas intransigentes, quanto a transformações seculares nos espaços de

instrução pública.

O próprio sentido tomado pela secularização contida neste cientificismo emergia de

um século XIX, em transcurso final, como sinônimo de conquistas efêmeras. Aos católicos

restaria reconhecer em que medida e espaços se daria a “cura” das desventuras de uma

sociedade secularizada e uma instrução pública laicizada.

Em nota, os eclesiásticos se prontificam a mostrar por que motivos os espaços

destinados à constituírem a resistência à secularização, se encontram ameaçados:

Parochias sem escolas parochiaes
Uma parochia sem eschola parochial é como um rio sem fonte:depois de
muito tempo deixará de existir.Vale isto principalmente os paizes da América,
porque se, si aqui os filhos dos catholicos não tem uma educação catholica,
bastam somente duas outras gerações para levar tudo à descrença (...) a Egreja
qual cuidadosa mãe, comprehende bem isso,e d`ahi os seus esforços e
empenhos em favor da educação catholica.Um menino educado n`uma
eschola catholica, ainda que não perca de todo a fé, fica indiferente e relaxado
em matéria de religião.É fora de dúvida que os meninos, que não são
educados em escholas catholicas cahirão no indiferentismo religioso e os
filhos deles não serão mais catholicos. ( PAROCHIAS SEM ESCOLAS
PAROCHIAIS, A Imprensa, Cidade da Parahyba do Norte, p.1,27 Ago,1899,
grifos nossos).

A estratégia católica se estenderá por todo o final do século, deixando pouca

margem para a continuidade de um relacionamento entre, a sacralidade das relações, que

esta quer manter, e a normatização instituída pelo sistema de governo republicano.

Em artigo publicado, em 27 de maio de 1900, a Igreja local sentenciava, no que para

o Vaticano já era uma “máxima oitocentista”:

Não há meio termo
[...] Grande é a luta em que vivem os actuaes governos de quaze todos os
paizes do orbe. A linha traçada pela mão dos homens que ocupam lugar
eminente nos regimens adotados como esteios de salvação, lava-nos a crer
que o horizonte visual da geração moderna é todo ennublado de receios, de
perplexidades, desavenças erros e combates! Temerosa éphoca a que
atravessamos. Não ha medida reacionaria que suster a corrente da Revolução



que tem rebentado de toda parte. Debalde servem-se os poderes de suas armas
para obstar o mal. A causa de todos os embaraços que hoje se antolham à
marcha dos povos na senda do progresso é o despreso dos governos para
com Deus e sua santa Egreja. O povo, em sua lógica natural raciocina, discute
e declara: O homem-poder que não respeita o Homem-Deus, não tem direito ao
respeito à obediência do homem povo, que somos nós. [...] a religião é o factor
político mais importante o único fundamento dos Estados! (NÃO HÁ MEIO
TERMO! A Imprensa, Cidade da Parahyba, p.1,27 Mai.1900, grifos nossos).

Enfim, será a partir de longa discussão intelectual, sobre o formato da Instrução

implantada pelo Estado, pelo que se digladiarão: os defensores intransigentes, das idéias

tributárias de um habitus católico na instrução, clérigos e leigos católicos romanizados, os

que preferiram ver esta possibilidade, exclusivamente, a partir de uma base secular,

maçons e republicanos radicais e, parte dos que acabaram: coexistindo.

Esta última ordem, mistura eclética entre as duas perspectivas sociais citadas acima,

a encaminhar normatizações seculares (na instrução), sem abandonar certo ethos católico

ou secular.

Sejam quais forem, as manifestações, e os partícipes nos espaços escolares, passados

os primeiros anos da chamada “República Velha”, até a “Era Vargas”, portanto, num

sentido de longa duração 217, a secularização e suas representações, serão alvos de

discussões acaloradas. Os eventos distintos, nas décadas seguintes, continuarão

produzindo fichas simbólicas e discursos produzidos por intelectuais, atentos às

manutenções da discussão, na esfera da legitimidade, tanto da secularização quanto da

laicização da instrução pública.

Fichas simbólicas essas, que terão, nas ambigüidades dos espaços escolares

republicanos, lugar de manifestação de uma trama da secularização, ainda não de todo

resolvida.

Considerações Finais

217 Embora nosso recorte temporal, seja finalizado em 1900, existem fortes indícios documentais para se pensar na
continuidade desta discussão nos periódicos.



A secularização, entre os fenômenos que produzem a modernidade, é dos que mais

suscitam ambigüidades. Rompe estruturas, mantém outras, rompe novamente, e,

finalmente, se cristaliza em discurso. Alguns deles acabam se transferindo à burocracia,

quando são manifestados na jurisprudência do Estado (laicização).

É também, dos aspectos históricos de uma dada sociedade em transformação,

realidade das que suscitam complexidades e pontos teóricos a serem debatidos. Estão

imbricadas, as características da secularização, tanto na manutenção quanto na

modificação de uma conjuntura.

Neste caso, podemos entender que a longa duração é mesmo o esteio deste

fenômeno e que são das mais prementes as dúvidas e “janelas teóricas”, abertas pelas

analises feitas ao longo do tempo, quer sejam históricas ou sociológicas.

Encaremos um exemplo, que é suscitado entre as prováveis dúvidas correntes: o

mundo não seria mais tão pautado pela transcendência de olhares, sobre si mesmo, tendo

para isso triunfado a secularização, ou, de outra forma, caminharia, inexoravelmente, para

a resacralização?

Chega a ser temerário tentar responder a esta pergunta, usando a escola e seus

partícipes. Principalmente, se, os usássemos como alvo de representações que

significassem a total manifestação de um mundo destituído de fichas simbólicas sagradas.

Como se a escola não fosse, também espaço de monopólio e hegemonia, esta na

perspectiva Gramsciana, cultural e política e ideológica.

Em nosso estudo, independente de quem exercia função hegemônica, padre ou

bacharel, as respostas teóricas vinculadas a um fenômeno secular que estivesse “a serviço

de uma única ordem”, entre as duas citadas, seria impraticável.



As respostas documentais que tivemos oportunidade de identificar, não qualificam a

chegada da secularização, nos espaços da escola pública, só pela via da hegemonia de um

tipo de intelectual, vinculado à dada realidade: opositor/oponente. Mesmo uma ordem

cultural, secular-laica, que se sobreporia à outra religiosa-confessional, não obedeceria a

regras ou simplificações como esta.

Acreditamos que seja daí que o Brasil, em termos de construções simbólicas, a partir

dos protagonistas, modelos, e instituições, que se encaminharam historicamente pela, e na

educação, se encaixa em quadro sociocultural sem grandes e profundas rupturas.

De qualquer maneira, um conjunto de respostas, gerais e locais, podem distinguir

uma espécie de “secularização em marcha lenta”, particularizada, reinterpretada, como que

tributária de uma história nesta mesma perspectiva. (DOSSE, 1999).

Uma secularização levada à cabo por alguns poucos protagonistas, nem totalmente

defensores de praticas instrucionais do sagrado, se bacharéis laicos, nem tão pouco,

inimigos ferrenhos da mundanidade, se padres.

Os radicalismos dicotômicos, aliás, quanto ao protagonismo de uma secularização

“endurecida”, e, homogênea, na Parahyba do Norte oitocentista, está longe do que se

manifestaria na Europa. Nos espaços escolares paraibanos, a secularização receberia

outros signos.

Uma dicotomia verticalizada e encimada por bacharéis, decretando a “morte dos

signos sagrados na escola” a partir de leis e regimentos, e, portanto, vitória da laicidade no

espaço público, perante a ritualística dos símbolos religiosos católicos, chega a ser uma

verdade difícil de ser sustentada.

Quantos daqueles símbolos, como já vimos, não foram transferidos a uma lógica

republicana, logo a República tenha sido proclamada, em que os “andores” determinariam

a substituição de mártires do cristianismo pelos mártires da República?



Acreditamos que a secularização e sua respectiva manifestação na instrução, que

seria tolhida pela tradição, ao gosto do que ocorria em outras plagas, foi manifestada

localmente, nos corredores do funcionalismo, a partir, primeiro, da coexistência.

O fenômeno no Império, nem por isso deixou, durante o século XIX, de ser

duplamente percebido e interpretado: avanço social no transito dos séculos, e distinção das

“sociedades modernas”, que deveriam apresentar-se perante o progresso ou submeter-se, à

ferro e fogo, perante a infalibilidade clerical. Na Parahyba do Norte, este paradigma, nem

sempre, se encontra referendado.

Evidentemente, o repertório da secularização no Império, raramente, deixou os

trilhos da retórica, já que para se fazer moderna e secularizada, era dos padres que

precisavam boa parte dos presidentes de província a partir de 1867, principalmente para

conduzir e fiscalizar a educação.

Já no final da década de 1870, aumentam consideravelmente demandas que não são,

só, na ordem da moral católica. Entram: individualismo, possibilidade de formação em

ofícios, reivindicação de ensino livre, etc. Nos anos 90, do Oitocentos, se chegaria a um

maior radicalismo.

Uma outra categoria importante é: a capacidade de formar juízos sobre idéias

secularizantes e conduzi-los à realidade paraibana. Devemos pensar numa secularização

que já é cogitada, por exemplo, pelos Relatórios de Presidentes de Província.

Ali, entre as propostas reformistas, estava um conjunto importante de impressões

cristalizadas, sobre que papel teria as instituições na instrução, entre elas o próprio Estado

Imperial. Idéias que desaguaram na República.

Não cabe aqui pensar, entretanto, que esta idealização da secularização, republicana,

não deixou de implantar novos olhares sobre a sociedade e para o que nos interessa: a

educação. Houve rompimentos? Certamente alguns. Entre eles, os que incomodavam a



administração clerical. Devemos lembrar, todavia, de um clero que ainda permanecerá nos

quadros do Estado, mas, já não como aliado incondicional.

De qualquer forma são essas as constatações que fizemos a partir da documentação

pesquisada para o respectivo período (certo radicalismo atacou, inclusive, ferrenhamente,

a simbologia eclesiástica).

São outras, da mesma forma as perguntas. Teria a proclamação da República,

rompido a tradição instrucional escolar, pela laicização dos espaços escolares via decreto?

Podemos ver realidades tangíveis, como as dispostas pela Lei, mas entram os ressonâncias.

Entra aí, também, que sentido, toma o fenômeno nos espaços de educacionais. Em

nossas observações sobre a Parahyba do Norte no final do século XIX, identificamos uma

outra particularidade: tecidos pela coexistência mútua, entre uma miríade de símbolos

vinculados à secularização, os rompimentos, foram muito mais das representações

jurídicas do que, propriamente, na cultura, e no habitus social que repercutiria na escola.

A secularização em marcha lenta é, admitamos, aquela que também desencaixa

relações, moldadas na tradição, quer sejam cotidianas ou implantadas coercitivamente na

escola. Aquela é bem viva na proclamação da República. É evento cristalizado. Não foi

criada ficcionalmente, ou pela historiografia, como uma espécie de “fantasma teleológico”

que assombraria as noites dos clérigos.

A mesma afirmativa não procederia se ousássemos afirmar que a secularização é a

mesma, sejam quais forem os espaços em que se manifestou.

Quando esperamos perceber as condições de um transito, que é pautado pelos signos

de adaptabilidade e rompimento, alinhados dentro de múltiplas esferas que conduzem a

problematização, pensamos sobre duas possibilidades. Uma delas é já um dado: a

laicização é resposta para um fomento da secularização posta no Império pelo paralelismo,

de interesses confessionais e laicos, inserido no Padroado.



Na República, a “colcha de significados” para as transformações, que se diziam

amontoar sobre a secularização, foram conduzidas por uma via mais intransigente, quanto

a manutenções da tradição escolar-jesuítica na escola, o que não quer dizer que uma

“vitória fácil” da secularização, sem resistências, foi possível.

Uma grande pista a ser seguida, é aquela que projeta as discussões sobre a

secularização, modernidade e laicização da instrução, para períodos posteriores aos

dimensionados por esta dissertação.

Não é fixa a fronteira de uma discussão sobre a secularização da educação como a

idealizada no Brasil: extensa, de fôlego, que se manifesta bem além de 1900, nos

contrafortes das era Vargas, e, como achamos por bem observar, até os dias de hoje.

Todo um confessionalismo mal resolvido, toda uma carga de sacralidade dos espaços

escolares, que não poderia ser transformada por decreto, traz bem as cores de uma esfera

em que a mundanização da educação, e seu correspondente jurídico laico, via laicização,

ainda permanece em aberto.
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O Liberal Parahybano. Cidade da Parahyba, p.5,29,Out.1879.

A Parayba. Orgão liberal. Cidade da Parahyba, p.1,21.ago.1880.



Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba, p.6,12.Fev, 1883.

Gazeta da Parahyba. Cidade da Parahyba, p.1-4, 12. Mar, 1890.

2.3.b.-República. (Arquivo Eclesiástico da Cúria Metropolitana).

A Imprensa. Escolas católicas. Cidade da Parahyba, p.04,14. Nov.1897.

A Imprensa. Licção dos fatos. Cidade da Parahyba, p.05,28. Dez.1897.

A Imprensa. Signal dos tempos. Cidade da Parahyba p.1, Set.1897.

A Imprensa. A razão absoluta. Cidade da Parahyba, p.2, Fev.1898.

A Imprensa. Confissão de um ímpio. Cidade da Parahyba, p.3, Nov.1897.

A Imprensa. O progresso. Cidade da Parahyba, p.1, Dez.1897, p.1.

A Imprensa. Indiferentismo religioso. Cidade da Parahyba, p.2,12. Jun.1898.

A Imprensa. O que são os grandes homens. Cidade da Parahyba, p.2, 26. Jun.1898.

A Imprensa. A humanidade educada. Cidade da Parahyba, p.3,13. Jul.1898.

A Imprensa. A Igreja é uma escola. Cidade da Parahyba, p.3, 10. Jul.1898.

__________.Escola nocturna.Cidade da Parahyba,p.3, 10 de Jul.1898.

A Imprensa. Nossa pátria. Cidade da Parahyba, p.1, Jul.1898.

A Imprensa.A actualidade. Cidade da Parahyba, p.2, 20.Nov.1898.

A Imprensa. A instrucção. Cidade da Parahyba, p.1, 19.Mar.1899.

A Imprensa. Editais. Cidade da Parahyba, p.2, Jun.1899.

A Imprensa. O ensino. Cidade da Parahyba, p.1, Jul.1899.

A Imprensa. Escolas parochiais. Cidade da Parahyba, p.1, 3. Ago.1899.

A Imprensa. Escolas parochiais. Cidade da Parahyba, p1, 27. Ago.1899.

A Imprensa. No posto. Cidade da Parahyba, p.2, 13. Set.1899.

A Imprensa. O clero e seus inimigos. Cidade da Parahyba, p.1, 20. Set.1899.



A Imprensa. A educação cristã nas famílias. Cidade da Parahyba, p.1, 8. Nov.1899.

A Imprensa. Civilização e catolicismo. Cidade da Parahyba, p.3, 13, Nov.1899.

A Imprensa. O clero cathólico e a sciência. Cidade da Parahyba, p.1,10 Jan.1900.

A Imprensa. Uma verdade. Cidade da Parahyba, p.4,28. Jan.1900.

A Imprensa. A liberdade de ensino. Cidade da Parahyba, p.3,28. Jan.1900.

n.181, 1900.

__________. O ensino da doutrina cristã. Cidade da Parahyba, p.5, 28. Jan.1900.

A Imprensa. A liberdade de ensino. Cidade da Parahyba, p.1,04. Fev.1900.

A Imprensa. Liberdade de ensino. Cidade da Parahyba, p.2,11. Fev.1900.

A Imprensa. É impossível a existência da sociedade sem a religião. Cidade da Parahyba,

p.1, 22.Mai.1900.

A Imprensa. É impossível a existência da sociedade sem a religião. Cidade da Parahyba,

p.1, 23.Mai.1900.

A União. Cidade da Parahyba, p.1,13. Abr.1902.

2.4- Leis e Decretos da Província e Estado da Parahyba

Lei nº411 de 24 de Novembro de 1871.

Lei nº802 de 9 de outubro de 1885.

Lei nº871 de 24 de novembro de 1888.

Decreto nº 119-A - Rio de Janeiro, Distrito Federal, Brasil. 7 de janeiro de 1890.



Anexos

IMPERIO

Ofício de nomeação de Padre, na função de professor público (Setembro de 1879).



Subvenção de Padres às vésperas da República. (Janeiro de 1880)



Frontispício de Carta Pastoral, 1894.



Frontispício de Carta Pastoral, 1897.



A Imprensa, convocando os católicos a resistirem à secularização (Maio de 1900).




