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RESUMO  
 

Este estudo trata das rela��es entre a Igreja e o Estado, pela an�lise do processo de 

laiciza��o do ensino, no Brasil, estabelecido pelo Art.�������GD�&RQVWLWXLomR�GH�������

Enfoca a laiciza��o do ensino p�blico, comparando a organiza��o do curr�culo da 

Escola Normal de Pernambuco (ENP), antes e ap�s a Constitui��o, bem como as 

repercuss�es do fato, entre as pessoas mais diretamente envolvidas  no processo de 

mudan�as, destacando aspectos do esp�rito de (In)Toler�ncia presente na Rep�blica. 

A defini��o do per�odo se justifica por incluir o momento de implanta��o do novo 

regime, marcado pela  quebra do Padroado e pela laiciza��o do ensino. Entre as 

fontes utilizadas est�o: a legisla��o, Cartas pastorais, registros de confer�ncias 

pedag�gicas, revistas e jornais da �poca, analisadas na perspectiva da Nova Hist�ria, 

com o intuito de reconstruir aspectos relevantes do tema, nesse per�odo, pelo 

cruzamento das informa��es obtidas. Em meio a mudan�as econ�micas, pol�ticas e 

s�cio-culturais, a Rep�blica anuncia novas preocupa��es com a educa��o, inspiradas 

no positivismo, no liberalismo e nas ci�ncias, cujas id�ias s�o impulsionadas, tamb�m, 

pela laiciza��o do pa�s e do ensino p�blico. De um ensino formalista dos catecismos 

religiosos passa-se para um ensino laico, numa dire��o cientifica, com m�todos e 

programas modernos. A laiciza��o promove ainda a expans�o do ensino, ao impor a 

toler�ncia para todas as convic��es sinceras, respeito a todos os direitos e a todas as 

liberdades, abrindo espa�o para expans�o das escolas protestantes e estimulando a 

Igreja Cat�lica a expandir tamb�m as suas escolas. A intoler�ncia marca as a��es da 

Igreja, em decorr�ncia n�o apenas da laiciza��o do ensino, mas, tamb�m de outras 

perdas, decorrentes da seculariza��o dos cemit�rios, do car�ter obrigat�rio do 

casamento civil, da liberdade da profiss�o religiosa e da exclus�o do subs�dio ao culto 

p�blico. O rep�dio da Igreja �s medidas legais do Estado � expresso n�o s� pelos 

religiosos, nos jornais cat�licos, como tamb�m nos jornais seculares, por jornalistas e 

missivistas ligados ao catolicismo.  

 

Palavras-chave: Laiciza��o, Igreja, Estado, Educa��o, Rep�blica.    
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ABSTRACT 
This study it deals with the relations between the Church and the State, for the analysis 

RI� WKH�SURFHVV�RI� ODLFL]DomR�RI�HGXFDWLRQ�� LQ�%UD]LO��HVWDEOLVKHG� IRU����DUWLFOH����RI� WKH�

Constitution of 1891.  It identifies the not ecclesiastic of public education, comparing 

the organization of the resume of the Normal School of Pernambuco(ENP), before and 

after the Constitution, as well as the repercussions of the fact, enters the people more 

directly involved in the process of changes, detaching aspects of the spirit of (not to 

allow) to allow in the Republic.  The definition of the period if justifies for including the 

moment of implantation of the new regimen, marked for the Padroado in addition and 

the laiciza��o of education.  Between the used sources they are: the �cloga, 

legislation, Letters, registers of pedagogical conferences, reviewed and periodicals of 

the time, analyzed in the perspective of New History, with intention to reconstruct 

excellent aspects of the subject, in this period, for the crossing of the gotten 

information.  In way the economic changes, partner-cultural politics and, the Republic 

announces new concerns with the education, inhaled in the positive, liberalism and 

sciences, whose ideas are stimulated, also, for the laiciza��o of the country and public 

education.  Of an education formalist of the religious elementary book of religious 

instruction it is transferred to a lay education, in a sciences direction, with modern 

methods and programs. The not ecclesiastic still promotes the expansion of education, 

when imposing the tolerance for all the sincere certainties, respect to all the rights and 

all the freedoms, opening space for expansion of the protestant schools and stimulating 

the Church Catholic to also expand its schools.  The not to allow marks the actions of 

the Church, in result not only of the not ecclesiastic of education, but, also of other 

losses, decurrent of the century of the cemetaries, the obligator character of the civil 

marriage, of the freedom of the religious profession and the exclusion of the subsidy to 

the public cult.  The repudiation of the Church to the legal measures of the State is 

express not alone for the religious ones, in periodicals catholics, as also in century 

periodicals, for on journalists and missivistas to the catholics.  

 Word-key: Not ecclesiastic, Church, State, Education, Republic. 
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A Constitui��o ± L�-se no Monitor Catholico: Foi 

assignada no dia 22 deste a Constitui��o dos Estados 

Unidos do Brazil. O general�ssimo Deodoro s�rvio-se de 

penna de ouro offerecida pelos ministros. Terminada a 

assignatura, o chefe do governo provis�rio offereceu ao 

minist�rio um grande banquete, levantando-se diversos 

brindes. A Constitui��o vigorar� desde j�. O �dio � religi�o 

catholica, instigado pelo esp�rito da seita, vem ahi bem 

patenteado. Foram secularizados os cemit�rios, 

declarados exclu�dos da communh�o brazileira os 

institutos da companhia de Jesus; prohibidos novos 

conventos ou ordens religiosas; mantidas as 

oppressivas disposi��es da lei de m�o morta; foi 

secularisado o ensino; declarado obrigat�rio o 

casamento civil; cassada a liberdade da profiss�o 
religiosa; tirado o subs�dio do culto publico; finalmente 

a Constitui��o Pol�tica do Brasil e a consagra��o 

solemne do estado ath�o. Nada pouparam. O diabo, a 

quem servem t�o bem, os arranjar� em tempo. Pensem 

agora os catholicos se devem tornar-se indifferentes na 

escolha dos representantes que tem de mandar ao 

Congresso que deve julgar semelhante pe�a. Trabalhem 

nas elei��es. Dellas depende a nossa sorte. Unamo-nos! 

(APEJE, JEN, 05/01/1891, n. 01, ano II, p. 1). 
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Introdu��o  
 
 
Origem, sentido e delimita��o do objeto de estudo 
  
 

� o envolvimento com a realidade atual que me remete � busca da 

compreens�o de determinados temas, de caminhos trilhados, de origens do 

processo que estou vivenciando. Esta id�ia foi o ponto de partida desta 

disserta��o, que at� a audi�ncia p�blica intitulava-VH� ³2� (63Ë5,72� '(������������������

�,1�72/(5Æ1&,$� 1$� 5(3Ò%/,&$� /$,&$�� XP� ROKDU� QD� IRUPDomR� GD�R�V����������

aluna(o)s-mestres da Escola Normal de Pernambuco (1890-1915), e que 

por sugest�o dos professores que compunham a banca passa a receber o 

t�tulo:  ³,*5(-$�(�('8&$d2�(0�3(51$0%8&2��5ea��es em torno da 

quest�o da laiciza��o do ensino antes e depois da Constitui��o de 1891- 

um olhar na forma��o da(o)s aluna(o)s-mestres da Escola Normal de 

3HUQDPEXFR´,1 por meio do qual busco reconstruir aspectos de uma hist�ria 

local, num tempo e espa�o determinado, quando o tema em estudo ± 

laiciza��o do ensino - tornou-se objeto tanto de toler�ncia quanto de 

intoler�ncia entre as partes envolvidas.  

Os debates em torno de quest�es sobre o Ensino Religioso nas escolas 

p�blicas e da controv�rsia sobre a rela��o entre Igreja e Estado, ocupam ainda 

hoje jornais e revistas locais e internacionais, evidenciando a atualidade do 

tema deste estudo. Ao longo de dois anos de pesquisa acompanhei a 

                                                
1 Segundo as normas da Coordena��o do Programa de P�s-gradua��o em Educa��o n�o 
pude alterar o t�tulo na capa da disserta��o definitiva, pois o processo da audi�ncia havia sido 
encaminhado com o t�tulo anterior, sendo poss�vel apenas fazer alus�o na introdu��o de minha 
disserta��o.  Portanto onde se ler o t�tulo que consta nas p�ginas iniciais, leia-se o t�tulo que 
escrevo agora.  
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efervesc�ncia de pol�micas em torno de quest�es sobre o tema, em casos que 

ocorrem no Brasil e em outros pa�ses2.  

 
Foi muito importante ver o tema sendo questionado sobre distintos pontos 

de vista e em diferentes localidades do pa�s, ao mesmo tempo em que escrevia 

meu trabalho. Mergulhava na hist�ria do tema e vivia os embates que ele ainda 

desperta no tempo presente. Momentos inesquec�veis...  

Pude verificar, por fatos atuais, n�o s� no Brasil, mas em outros pa�ses, que 

n�o h� um consenso sobre a rela��o entre Estado/Religi�o/Educa��o. Em 

Pernambuco, passando por momentos turbulentos ou de aparente calma, a 

quest�o da laiciza��o do ensino evidencia as posi��es dos sujeitos nela 

envolvidos, dependendo de suas  cren�as pol�ticas e religiosas e do n�vel de 

(in)toler�ncia com que tratam seus opositores.  

Hoje vivemos sob a jurisdi��o do Estado laico brasileiro; mas, de fato,  

observamos que a nossa cultura continua fortemente marcada pelo catolicismo. Tal 

situa��o, em um contexto tamb�m influenciado pelo crescimento de outras formas 

de express�o religiosa, faz com que haja questionamentos em torno do tema, 

atrav�s da m�dia, desde a sala de aula at� chats de debates na internet, atingindo 

boa parte da sociedade. Ao contr�rio do que diz o ad�gio popular, religi�o se 

discute, sim. 

 

 

                                                
2 Os artigos: ³3URMHWR� 0(7$- moral, �tica, toler�ncia e amor ± No governo de Jaboat�o dos 
*XDUDUDSHV�D�%tEOLD� YDL� j�HVFROD´, de 2005; ³&ULDFLRQLVPR�FRPHoD�D� VHU� HQVLQDGR�HP�HVFRODV�GR�
Rio de JaQHLUR´� de 2005; ³)UDQoD� DEUH� SUHFHGHQWH� QD� (XURSD� DR� SURLELU� VtPERORV� UHOLJLRVRV�
µRVWHQVLYRV¶� QDV� HVFRODV� S~EOLFDV´� de 2004; ³2� JRYHUQR� SRUWXJXrV� UHVROYHX� LQWHJUDU� DV� DXODV� GH�
5HOLJLmR� H� 0RUDO� QDV� ��� KRUDV� VHPDQDLV� GR� HQVLQR� EiVLFR´� de 2004; s�o exemplos dessa 
discuss�o.  
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As pol�micas em torno de fatos atuais envolvendo a tr�ade 

Estado/Religi�o/Educa��o agu�am o olhar para uma tem�tica que acompanha a  

hist�ria econ�mica, pol�tica e s�cio-cultural do Brasil, mas que se mostra de forma 

mais desafiadora no �mbito educacional3. 

Tal fato ficou mais evidente para mim quando, realizando mais um dia de 

observa��o de aula numa escola da rede municipal da cidade do Recife por 

cumprimento do projeto de pesquisa de inicia��o cient�fica4, como aluna volunt�ria, 

numa sala de alunos e alunas da 4a s�rie, com idade m�dia entre 10 e 15 anos, 

presenciei uma situa��o constrangedora.  

O clima descontra�do que reinava na sala mudou, quando a professora, 

aparentando pouco mais de 30 anos, abordou uma aluna evang�lica, de uma 

forma que me tocou bastante. Ela questionava em p�blico a postura da aluna, que 

se negara a participar dos preparativos para comemora��o da P�scoa. As 

homenagens seriam na capela de uma Igreja cat�lica e haveria momentos de reza 

e c�nticos.   

De imediato a aluna respondeu a professora que n�o iria. Percebi que 

previamente havia sido estabelecido um acordo na escola para que uma outra 

professora  (arte-educadora) entrasse nas salas e realizasse com os alunos e alunas 

o ensaio das m�sicas a serem cantadas no evento. Quando c�pias das letras foram 

distribu�das, cujos interpretes eram o Padre Marcelo Rossi e Roberto Carlos, a 

menina fechou os olhos e come�ou a orar em sil�ncio mexendo os l�bios.   

                                                
3 Com a revis�o de literatura que realizamos podemos concluir que s�o escassos os escritos sobre 
este tema. Apresentamos o trabalho Educa��o e Religi�o ± Col�gios protestantes em Pernambuco 
na d�cada de 20 (SELLARO, 1987), como uma significativa contribui��o na Hist�ria da Educa��o 
de Pernambuco. 
4 Pesquisa Professores interpretando gr�ficos: observa��es das pr�ticas pedag�gicas em sala de 
aula, financiada pelo CNPq/PIBIC, per�odo de 2000-2001.  
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 No fim do ensaio ap�s a sa�da da arte-educadora, a professora (titular) 

pediu a aten��o da turma e exp�s o ocorrido. Falou com veem�ncia que n�o 

aceitava a falta de respeito da aluna para a atividade que toda a escola se 

prontificou a fazer. Alegou ser esp�rita kardecista, e que nem por isso agira como a 

aluna que parecia uma doida. Questionou que Deus era o da aluna que 

discriminava os demais? Fez outras indaga��es al�m de querer saber com quem 

ela aprendera a agir assim. A menina respondeu que n�o cantava, pois seus pais 

evang�licos falaram que o Padre Marcelo Rossi louvava o diabo. Por fim a 

SURIHVVRUD�HQFHUURX�R�DVVXQWR�DPHDoDQGR�FRP�IDOWD�QR�GLiULR�GH�IUHT�rQFLD��TXHP�

n�o comparecesse ao Programa da P�scoa.    

 A partir dessa experi�ncia posso dizer que iniciei minha reflex�o sobre a 

rela��o entre Religi�o e Escola, expressa  na escrita de um artigo, Filhos Crist�os 

Conscientes,�SXEOLFDGR�SHOR�MRUQDO�0HQVDJHLUR�GD�3D]Â��HP�������1R�WH[WR��FKDPHL�

a aten��o da lideran�a das igrejas evang�licas para a postura de alunos 

evang�licos nas escolas e ainda sobre o preparo das fam�lias evang�licas  para a 

liberdade de credo num pa�s t�o plural como o Brasil5.     

 Segundo  dados obtidos no F�rum de Ensino Religioso (2004), hoje, no 

estado de Pernambuco as mulheres, entre 26 a 55 anos, ocupam quase que 

totalmente a responsabilidade do Ensino Religioso, isto lecionando esta   disciplina  

 

 

 

                                                
5 Tamb�m elaborei no ano seguinte (2002) um trabalho ao t�rmino da disciplina Teorias da 
Educa��o, do curso de Pedagogia da UFPE, intitulado Pluralidade Cultural: uma discuss�o a partir 
de estudos da hist�ria cultural e da realidade cultural. A identidade cultural foi o objeto da hist�ria 
que busquei estudar, olhando a sociedade contempor�nea a partir da sua cultura. Considero esse 
meu primeiro ensaio para historicizar a quest�o (SILVA, A., 2002)  
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num tempo longo de 21 a 25 anos. As duas confiss�es religiosas mais 

predominantes s�o a cat�lica, 58,3% e a protestante, 33,3%. As demais confiss�es 

tem um �ndice inferior a 5%. O alto �ndice de professora(e)s cat�licos identificado 

em nosso Estado, se n�o for regra geral em todo pa�s, tamb�m n�o � exce��o. No 

Rio de Janeiro, de 500 professores de religi�o do Estado, 342 s�o cat�licos 

romanos, 132 evang�licos e 26 de outras religi�es.  Ao lado de outras disciplinas 

como, artes, sociologia, filosofia, o ensino religioso, em geral, � ministrado por 

profissionais que n�o tem a forma��o especifica na �rea. Os l�deres do F�rum 

Nacional Permanente do Ensino Religioso (FONAPER), que promovem f�runs em 

todas as capitais do pa�s, asseguram que est�o em discuss�o com o Minist�rio da 

Educa��o e Cultura (MEC) e com os reitores das Universidades Federais do pa�s, 

para aprovarem a cria��o do Curso de Licenciatura Plena em Ensino Religioso, 

afirmou, em sua fala Jorge Arruda (2004). Ele ainda menciona que ap�s esta 

iniciativa haver� como determinar o perfil do professor de Ensino Religioso6.  

Al�m da atualidade do tema, fato que j� ressaltei, outro fator de peso na sua 

escolha � que sou membro de uma igreja evang�lica pentecostal, desde a inf�ncia, 

onde ministro o ensino b�blico na igreja. Tudo isso contribuiu para aumentar meu 

interesse pelo tema.  

Algumas quest�es permearam e direcionaram meu estudo: se ainda hoje h� 

tantas pol�micas sobre o assunto, o que teria ocorrido naquele per�odo? Como 

teria repercutido nas  institui��es   educacionais   a  supress�o do ensino religioso?  

 

 

                                                
6 Trata-se de informa��es extra�das do F�rum de Ensino Religioso, realizado em Recife, no per�odo 
de 26 a 28 de maio de 2004 e de pesquisa realizada em 2005, com professores de Ensino 
Religioso, da Rede Estadual de ensino do Estado de Pernambuco.  
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Que mudan�as ocorreram nos curr�culos das escolas, mais especificamente, na 

Escola Normal Oficial?  

Considerando a situa��o do professor no sentido de viabilizar essa 

mudan�a, se ainda hoje essa n�o � uma quest�o de f�cil solu��o, como teria sido, 

ent�o? Qual o esp�rito que predominou na Republica, de toler�ncia ou de 

Intoler�ncia? Como foram preparados os professores a partir de ent�o?   

O estudo da forma��o de professores ganhou destaque especial  porque na 

Rep�blica, eles eram considerados como agentes de muitas mudan�as, al�m das 

referentes � nova organiza��o dos conte�dos curriculares, ap�s a laiciza��o. 

Sendo a Escola Normal Oficial o modelo para as demais institui��es desse tipo de 

ensino, o meu estudo centrou-se sobre a forma��o de professores dessa escola.  

Por ser uma  escola p�blica, muito importante no cen�rio educacional do per�odo, 

submeteu-se rapidamente �s mudan�as legais, para responder ao dispositivo legal 

que estabelecia a laiciza��o do ensino.  Al�m disso, a Escola Normal teria um 

papel fundamental na implanta��o das mudan�as nas escolas prim�rias, durante a 

Primeira Rep�blica, influenciadas, tamb�m, pelas transforma��es econ�micas, 

pol�ticas e culturais do per�odo. Segundo Nagle (1976), as mudan�as ocorreram 

devido � tentativa de democratiza��o da cultura, processo que demandar� novas 

exig�ncias na forma��o dos professores.  

Como ocorreu na Europa, especificamente na Fran�a, Su��a, B�lgica e 

Espanha,  tamb�m no Brasil, a forma��o de professores no final do s�culo XIX, 

esteve ligada ao desenvolvimento do sistema de educa��o p�blica, e � 

necessidade de formar professores capazes de introduzir os alunos na cultura 
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escrita, equipando-os dos meios necess�rios para assumir o papel de cidad�os, 

como assinalam Akkari e Silva (2002). 

Quanto ao per�odo, este seria o momento que nos pareceu mais 

interessante - a Primeira Rep�blica ± quando se deu oficialmente a separa��o 

entre Igreja e Estado. Al�m disso, considerando a import�ncia do papel da Igreja 

na organiza��o e no funcionamento do ensino no Brasil, at� aquele momento, tive 

a minha curiosidade agu�ada sobre o impacto social do processo de laiciza��o da 

educa��o. 

Segundo Sellaro (1987): 

[...] o ensino livresco, a forma��o bacharelesca, a estigmatiza��o do 
trabalho pr�tico e produtivo, guardavam a marca, n�o s� da 
natureza explorat�ria do processo colonizador portugu�s, como da 
religi�o e da educa��o que a legitimava. O peso dessa heran�a 
cultural sobrepunha-se �s mudan�as econ�micas, pol�ticas e sociais 
que marcavam o pa�s, colocando a educa��o em crescente 
defasagem em rela��o ao desenvolvimento (p.316 e 317).  
 

Quando olho para o final do per�odo Imperial percebo que a rela��o entre a 

Igreja e o Estado j� vinha se deteriorando de forma crescente. Essa situa��o fora 

agravada pela Quest�o Religiosa7. Depois, al�m do golpe da separa��o oficial, 

durante a  Primeira Rep�blica, a Igreja enfrentaria outros movimentos de heresia e 

contesta��o religiosa.  

 

 

 

                                                
7  Conflito desencadeado entre a Igreja e a Coroa no final do s�culo XIX. Alguns elementos como, 
galicismo, jansenismo, liberalismo, ma�onaria, de�smo, racionalismo e protestantismo s�o 
considerados aliados contra o conservadorismo e ultramontanismo da Igreja Cat�lica. Sobre a 
quest�o religiosa ver, entre outros, Vieira (1980).     
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Soma-se a isso a presen�a inc�moda para a Igreja Cat�lica, das 

denomina��es protestantes8, fato decorrente, em parte, das correntes migrat�rias 

da Inglaterra e dos Estados Unidos  j� consolidadas.  

Apesar disso, a Igreja ainda comandava o campo educacional, e a 

presta��o de servi�os educacionais pelas ordens religiosas permanecia forte, 

constituindo a principal diretriz da pol�tica expansionista, da sua doutrina e 

organiza��o eclesi�stica. Sobre a import�ncia do momento e a necessidade de 

estuda-lo de forma objetiva, Athayde (1931, p.137) afirmava: 

Quando um dia puder ser feita, longe das paix�es do momento, a 
hist�ria da reac��o contra o decreto que facultou o ensino de 
qualquer religi�o organizada, em nossas escolas publicas, - 
ver-se-h� que nunca houve talvez no Brasil um movimento de 
WDQWD� LJQRUkQFLD�� GH� WDQWD� Pi� Ip�� GH� WDQWR� VRSKLVPD�� (¶� QHVVHV�
momentos de crise que se conhecem os males profundos das 
nacionalidades. E o que essa reac��o anti-catholica tem revelado 
QmR�p�GH�PROGH�D�WUDQT�LOL]DU-nos sobre o futuro da nossa p�tria. A 
leviandade das opini�es, o �dio mal contido contra a Igreja, a falta 
de cultura, a anarchia dos esp�ritos ± tudo isso tem vindo � tona 
numa verdadeira emula��o de teratologias.   
 

Esse texto, escrito por um cat�lico militante, refor�ou ainda mais a minha 

id�ia de estudar o tema, apontando uma dire��o � narrativa hist�rica que me 

propus a escrever9. Seu pensamento e a leitura das fontes me influenciaram a 

trabalhar com dois conceitos importantes nesta pesquisa: toler�ncia e Intoler�ncia. 

Isto porque n�o pretendi ser defensora do laicismo republicano nem da Igreja, mas 

busquei contar a repercuss�o da laiciza��o do ensino sob os dois olhares, da 

Igreja e do Estado. 

 

 

                                                
8 Sobre o tema da educa��o protestante em Pernambuco, ver, entre outros, Sellaro (1987), 
Mendon�a (1984), Vieira, D. (1980).   
9 A obra de Athayde (1931) foi encontrada por mim no decorrer da pesquisa, quando j� havia 
tra�ado meus objetivos e os caminhos de investiga��o.  
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A produ��o da  laiciza��o  

 

Dois aspectos importantes devem ser considerados no processo que 

resultou na laiciza��o do ensino. Primeiro, � preciso pensar nas sociedades 

RFLGHQWDLV� D� SDUWLU� GD� PRGHUQLGDGH�� TXDQGR� ³a religi�o deixou de ser o 

componente da origem do poder terreno (deslocado para a figura do indiv�duo) e, 

lentamente, foi cedendo espa�o para que o Estado10 se distanciasse das 

religi�es´� �&85<�� ������ S�� ������ (VWH� PRYLPHQWR� DWUHODYD-se a assun��o da 

laicidade que harmonizava-se com a liberdade de express�o, de consci�ncia e de 

culto, n�o podendo conviver com um Estado portador de uma confiss�o, como era 

o caso do Brasil Cat�lico, no tempo do Imp�rio.   

O segundo aspecto � o processo de seculariza��o, definido por Cury (2004, 

S�� ������ FRPR� R� ³GLVWDQFLDPHQWR� TXe sofrem indiv�duos e grupos sociais das 

normas religiosas quanto a regras e costumes e mesmo com rela��o � defini��o 

~OWLPD�GH�YDORUHV��'HVWDFD�DLQGD�R�DXWRU�DUULPDGR�HP�=DQRQH���������³8P�(VWDGR�

pode ser laico e, ao mesmo tempo, presidir a uma sociedade mais ou menos 

VHFXODU�� PDLV� RX� PHQRV� UHOLJLRVD´�� ,VVR� SRGH� VHU� REVHUYDGR� QR� %UDVLO� FRP� D��

aboli��o do Padroado que ocorreu em 7 de janeiro de 1890 quando o governo 

publicou o decreto da separa��o entre a Igreja e o Estado. O ato de separa��o foi 

lavrado por Rui Barbosa que, consultando o seu antigo professor, o bispo do Par�, 

Dom Antonio Macedo Costa, recebeu a seguinte resposta:  

 
 
 
 

                                                
10 O termo EstadR� p� HQWHQGLGR� QHVWH� WH[WR� FRPR� GHILQLX� 1REHUWR� %REELR� ������� S�� ����� ³� um  
ordenamento jur�dico destinado a exercer o poder soberano sobre um dado territ�rio, ao qual est�o 
QHFHVVDULDPHQWH�VXERUGLQDGRV�RV�VXMHLWRV�D�HOH�SHUWHQFHQWHV´��  
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³������N�o desejo a separa��o, n�o dou um passo, n�o fa�o um 
aceno para que se decrete no Brasil o div�rcio entre Estado e 
Igreja. (...) Mas, se o Governo Provis�rio est� resoluto a 
promulgar o decreto, se � inevit�vel e intransfer�vel, ao  menos se 
atenda o mais poss�vel � situa��o da Igreja, adquirida entre n�s 
h� cerca de tr�s s�culos. Uma coisa s�o os direitos, outra s�o os 
SULYLOpJLRV�������´ (citado In: OLIVEIRA, 2002, p. 46). 

 

O governo provis�rio publicou o citado decreto proibindo no: art. 1o - ao 

Governo federal leis, regulamentos ou atos administrativos sobre religi�o; 

declarando no art. 2o ± o direito de todas as confiss�es religiosas ao exerc�cio de 

seu culto, sem obst�culo aos seus atos particulares ou p�blicos; assegurando no 

art. 3o ± a liberdade religiosa, n�o s� aos indiv�duos, isoladamente considerados, 

mas ainda �s Igrejas que os unem numa mesma comunh�o; abolindo no art. 4o ± 

o padroado com todas as suas institui��es, recursos e prerrogativas; e 

estabelecendo no art. 5o ± a personalidade jur�dica para todas as Igrejas e 

comunh�es religiosas, e mantendo a cada uma o dom�nio de seus bens. (citado 

em JULIO MARIA, 1981, p.103).   

Somando-se ao ato que separou a Igreja do Estado, foi promulgado no ano 

seguinte, 24 de fevereiro de 1891, a Constitui��o Republicana dos Estados 

Unidos do Brasil.  

Inspirada nos princ�pios liberais, essa constitui��o estabeleceu a laicidade 

do ensino oficial. De modo semelhante, as id�ias liberais, presentes na Carta 

Magna do pa�s, est�o na Constitui��o Pol�tica do Estado de Pernambuco11, 

tamb�m.  No art. 129, par�grafo 3o .ela garante: ³e� OLYUH�R� H[HUFtFLR�GH� WRGRV�RV�

                                                
11 Foi promulgada por decreto de 21 de novembro de 1890, pelo Desembargador Jos� Antonio 
Correia da Silva, governador do Estado. Neste Decreto foi estabelecido o dia 7 de abril de 1891 
para aprova��o da referida Constitui��o. E foi no dia 17 de junho de 1891 enfim promulgada a 
Constitui��o Republicana do Estado de Pernambuco . 
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cultos que n�o ofenderem a ordem p�blica e aos bons costumes. O Estado n�o 

DGRWD�QHP�VXEYHQFLRQD�UHOLJLmR�DOJXPD�´ (APEJE, Cole��o de Leis, 1892, p. 21).   

Segundo Oliveira e Ara�jo (2002) autores que tem se dedicado a quest�es  

sobre Ensino Religioso e Ensino Laico, neste pertRGR� GD� 3ULPHLUD� 5HS~EOLFD�� ³o 

cen�rio das discuss�es entre Igreja e Estado foi influenciado por diversos fatores 

s�cio-pol�ticos-econ�mico-hist�rico e culturais. E � neste contexto que o ensino 

religioso ter� uma representa��o definida que implicar� na forma��o ideol�gica do 

SRYR�EUDVLOHLUR�´��S������ 

 

A Constitui��o de 1891 

 
 
 

A Carta magna do per�odo republicano: A Constitui��o de 1891 ser� o 

Corpus Documental  a ser enfocado neste t�pico como apresentou Faria Filho 

(1998) o  documento pode ser analisado nas suas v�rias dimens�es. Ou seja: a lei 

como ordenamento jur�dico; a lei como linguagem; e a lei como pr�tica social. 

Concordamos que uma legisla��o pode ser vista mais do que uma ordena��o 

jur�dica, como linguagem e pratica social, assim como defendeu o autor em tela.  

Proclamada a Rep�blica e de forma ditatorial foi legalizada pelo Decreto          

n.o 1, de 15.11.1889. As diverg�ncias entre tr�s correntes se elevaram: os 

ditatorialistas julgavam  suficiente a expedi��o de um texto legal aprovado pelo 

Governo; haviam os que se contentavam com a san��o pelas c�maras ou 

comarcas da ordem jur�dica implantada a 15 de novembro, enquanto os liberais, 
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dominantes, e na qual Rui Barbosa12 teve papel dos mais destacados, exigiam a 

aprova��o do novo modelo pol�tico pelo povo, representado num Congresso ou 

Assembl�ia Constituinte.  

Aprovou a reda��o da Constitui��o, mas dificultou o quanto pode Deodoro e 

o grupo positivista, valendo-se do governo provis�rio autorit�rio. Retardaram ao 

m�ximo a instala��o da Assembl�ia Constituinte que s� foi convocada em junho de 

1890. Eis o bojo das inten��es pol�ticas do governo do General�ssimo Manoel 

Deodoro da Fonseca, em sua fala proferida no Congresso Nacional em 15 de 

novembro de 1890:  

Quando a confian�a geral, interna e externa, pareceu inabal�vel, o 
Governo Provisorio, representante da vontade da Na��o, entendeu 
de usar mais amplamente do deposito que lhe foi confiado, 
decretando a Constitui��o Pol�tica que tem de reger a Republica dos 
Estados Unidos do Brazil. Esse acto, pelo modo por que foi 
praticado n�o importanto invas�o ou preteri��o da vontade soberana 
GD� 1DomR�� WLQKD� FRPR� FRQVHT�rQFLD� GH� HOHYDGR� DOFDQFH� VRFLDO� H�
pol�tico o m�rito de apressar o regimen da legalidade, e de dar 
desde logo o typo geral para as reformas que se fazia de mister 
adiantar em conformidade com o systema de federa��o que 
adoptamos e que em sua m�xima parte funcciona desde o dia 15 de 
novembro. Com effeito, fazia-se necess�rio dar � justi�a federal sua 
forma peculiar, e definir por uma lei org�nica, liberal e 
consent�nea com o caracter nacional, o modo por que a justi�a e 
os tribunaes teem de exercer de ora em diante seu elevado papel (p. 
13 ± grifos nossos)  

 

 

Apareceram nas letras o que se vislumbrava no interior do pa�s: a difus�o 

das id�ias liberais que tomaram grande for�a de expans�o e nortearam a lei maior 

do pa�s, dos Estados e dos Munic�pios. No seio da sociedade aspirava-se a 

                                                
12 Em Basbaum encontramos um coment�rio sobre a participa��o de Rui Barbosa na Assembl�ia 
Constituinte: (...) em que pese os seus conhecimentos jur�dicos, deixou-se influenciar grandemente 
pela Constitui��o norte-americana sem observar as profundas diferen�as estruturais econ�micas, 
sociais, psicol�gicas, tradicionais e pol�ticas, entre as duas na��es (1981, p. 183).  
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liberdade, o dom�nio da justi�a e do direito, (...)os princ�pios sobre os quais 

repousa a trilogia sagrada do direito, da justi�a e da liberdade. Os povos visam 

antes de tudo melhorar de condi��o, fortalecer o imp�rio das leis e reivindicar o 

papel que lhe cabe no governo da sociedade (MANOEL DEODORO, 1890, p.7).  

As elei��es foram realizadas a 7 de setembro, mas j� existia um projeto de 

Constitui��o redigido previamente13. Lacombe (1985) revela como foram os 

bastidores da produ��o a legitima��o deste projeto de Constitui��o:  

Fundidas numa s� as tr�s propostas (ditatorialista, da C�mara e a 
liberal), o projeto da� resultante foi submetido, a 24 de maio de 
1890, � aprecia��o do Governo. Passou, ent�o, a ser revisto pelos 
Ministros, em casa de Rui Barbosa, na Praia do Flamengo. Cada 
artigo fora impresso em p�gina isolada, e os Ministros dispunham 
de exemplares onde registravam suas emendas. Discutidos os 
assuntos, o artigo passava � reda��o de Rui Barbosa. Este, ali�s, 
no seu Manifesto � Na��o, de 1892, descreveu de que modo se 
desenvolveram os trabalhos de revis�o dos Ministros:Diariamente 
me davam S. Ex.as a satisfa��o de reunir-se em minha casa, �s 2 
KRUDV�GD�WDUGH��DOL�FRODERUDYDP�WRGRV�FRPLJR�DWp�jV���ò�H��GHSRLV�
de jantarmos juntos ali mesmo, dirig�amo-nos, reunidos, a 
Itamarati, onde eu, por delega��o de todos os meus colegas 
presentes, funcionava no car�ter de seu vogal perante o Chefe do 
Estado, justificando, como int�rprete do pensamento deles, o 
nosso projeto constitucional. Isso durante 12 ou 15 dias. Assim se 
fez a Constitui��o (In: FCRB,2005 ,sp).  

 

                                                

13 O projeto do Governo Provis�rio sofreu, evidentemente, algumas altera��es, n�o tantas, por�m, 
que lhe modificassem fundamentalmente a fisionomia. A Constitui��o ficou com 90 artigos, dos 
quais 74 s�o os do referido projeto, intactos ou levemente modificados (LACOMBE, 1985).          
Verifica-se como aponta Faria Filho (1998) um processo de envolvimento dos sujeitos na produ��o 
da legisla��o, indicando que o legislativo n�o era omisso e n�o agia como simples chancelador dos 
projetos do executivo. A hist�ria do judici�rio revela que v�rios projetos emanados do executivo 
tiveram que ser negociados e modificados quando da sua tramita��o, a exemplo o projeto da 
Constitui��o de 1891, que dissertamos.  
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A Constituinte instalou-se no Rio de Janeiro em novembro de 1890 e, ap�s 

tr�s meses de debates sobre o projeto j� preparado, promulgou-se a nova 

Constitui��o, em 24 de fevereiro de 1891.  

Na data do anivers�rio da Constitui��o no ano de 1903 noticiou o jornal 

Di�rio de Pernambuco a seguinte nota:  

 
 
24 de Fevereiro  
A P�tria Brazileira commemora hoje o anniversario da 
proclama��o da sua Carta Constitucional.  
Dia de feriado em todo o paiz, conservar-se-�o fechadas as 
reparti��es publicas, que � noite illuminar�o as gambiarras. 
Durante todo o dia o pavilh�o da Republica conservar� hasteado, 
dando a Fortaleza do Brum as salvas da tabella (FUNDAJ, DP, 
24/02/1903, p.1) 

 
O reconhecimento da Republica do Brasil por alguns pa�ses estrangeiros s� 

veio ap�s a promulga��o da Constitui��o. Alguns casos s�o apresentados:  

(...)A Hespanha do mesmo modo (referindo-se a It�lia que mandou 
para o Rio de Janeiro o cruzador Am�rico Vespucci afim de salvar o 
presidente e a bandeira da nova Republica) (...) quando lhe constou 
que a Constituinte confirmara os poderes do governo provisorio e os 
prorogara emquanto n�o se votasse a nova Constitui��o, apressou o 
reconhecimento official, e as rela��es diplomaticas entre os dois 
paizes se reataram a 6 de dezembro de 1890. A Inglaterra quis 
esperar que fosse promulgada a Constitui��o de 24 de fevereiro de 
1891, reconhecendo ent�o formalmente e sem difficuldade a 
Republica do Brasil em junho desse mesmo anno. (...)A B�lgica fez 
depender o seu reconhecimento ± 1) da sanc��o popular das novas 
institui��es, que seria manifestada pela elei��o da Constituinte; - 2) 
do reconhecimento por parte da Allemanha ou da Inglaterra. 
Emquanto, todavia, esperava que se realizassem estas duas 
condi��es, appareceu uma reclama��o da Companhia do Gaz do 
Rio de Janeiro, reclama��o que iniciou uma lucta terrivel na 
imprensa e que esteve a ponto de se tornar fatal, porque os 
accionistas pretenderam impor ao governo belga que n�o 
reconhecesse a Republica emquanto elles n�o fossem 
indemnizados do que exigiam. Dissiparam-se felizmente estas 
difficuldades quando o governo do Brasil prometteu que faria justi�a 
a essas reclama��es. Tendo-se no mesmo tempo verificado as duas 
condi��es, a B�lgica reconheceu a Republica Brasileira a 12 de 
fevereiro de 1891 (GALANTI S.J., 1910, p. 142-144). 
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Chegou a falar o Presidente da Republica, em 15 dH� MXQKR� GH� ������ ³A 

Republica est� felizmente em paz com todas as Na��es do mundo, e tudo corre 

para que sejam cordiaes as rela��es que com ellas mantem´��68&��������S����� 

Do esperado desejo de uma democracia liberal, apenas as letras da 

Constitui��o  de �����GDYDP�DR�SDtV�D�DSDUrQFLD� OLEHUDO��XP� µSULPLWLYR�DUFDERXoR�

GH� IHUUR¶� TXH� Vy� HUD� FXPSULGD� TXDQGR� DWHQGLD� DRV� LQWHUHVVHV� LPHGLDWRV� GR�

Governo14.  

A Constitui��o liberal de 1891 reafirmou a descentraliza��o escolar, j� 

definida em 1834 (Ato Adicional15), cabendo aos estados a responsabilidade de 

manter e legislar sobre o ensino prim�rio e  profissional. Com esta medida as 

oligarquias desobrigavam-se de propor pol�ticas nacionais defendendo a 

autonomia dos estados e os princ�pios do federalismo. Sucupira (1996) diz:  

 
 
 
 
Numa sociedade patriarcal, escravagista como a brasileira do 
Imp�rio, num estado patrimonialista dominado pelas grandes 
oligarquias do patriciado rural, as classes dirigentes n�o se 
sensibilizavam com o imperativo democr�tico da universaliza��o 
da educa��o b�sica. Para elas, o mais importante era uma escola 
superior destinada a preparar as elites pol�ticas e quadros 
profissionais de n�vel superior em estreita conson�ncia com a 
ideologia pol�tica e social do Estado, de modo a garantir a 
µFRQVWUXomR� GD� RUGHP¶�� D� HVWDELOLGDGH� GDV� LQVWLWXLo}HV�

                                                
14 As Constitui��es brasileiras t�m unicamente valor hist�rico: servem para indicar ao historiador o 
esp�rito dominante da �poca. No caso da Constitui��o de 91, havia uma agravante ou, se 
quisermos, uma atenuante: a classe dos senhores fazendeiros de caf� e propriet�rios rurais n�o 
podia governar com uma Constitui��o que n�o havia sido feita por eles nem para eles. Era um 
produto acabado dos republicanos rom�nticos e juristas te�ricos (BASBAUM, 1981, p. 185).  
15� ³1D�VHVVmR� OHJLVODWLYD�GH�������DSyV� WUrV�GLVFXVV}HV� LQLFLDGDV�HP� MXQKR�GDTXHOH�DQR�� IRL�DILQDO�
aprovado e logo promulgado solenemente, no dia 21 de agosto de 1834, o decreto legislativo 
incorporado � Constitui��o do Imp�rio como Ato Adicional. A apertada centraliza��o de nossa 
primeira Constitui��o produziu a rea��o pol�tica do Ato Adicional de 1834 e a garantia da instru��o 
prim�ria gratuita que ela dava aos brasileiros tornou-se dever das prov�ncias. (...) O principio de 
descentraliza��o educacional consagrado pelo Ato Adicional n�o foi aceito pacificamente sem 
cr�ticas. Juristas, pol�ticos, educadores questionaram a exclus�o do Poder Central do campo da 
instru��o prim�ria e secund�ria. O ponto nodal estava em saber se a compet�ncia conferida �s 
DVVHPEOpLDV� SURYLQFLDLV�� HP�PDWpULD� GH� HGXFDomR�� HUD� SULYDWLYD� �68&83,5$�� ,Q�� )È9(52�� ����������
p. 65-66).  
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PRQiUTXLFDV�H�D�SUHVHUYDomR�GR�UHJLPH�ROLJiUTXLFR��,Q��)È9$52��
1996, p. 67).  
 

Nas poucas disposi��es sobre a educa��o, a Constitui��o de 1891 definiu 

as seguintes atribui��es da Uni�o e dos estados: a) � Uni�o competia 

privativamente legislar sobre o ensino superior na capital da rep�blica, cabendo-

lhe,mas n�o privativamente, � instru��o no Distrito Federal: b) aos Estados se 

permitia organizar os seus sistemas escolares completos; c) no Distrito Federal, 

pertencia o ensino superior � al�ada do governo do pa�s, a que se facultava, mas 

n�o se impunha, prover � instru��o nos graus prim�rio e m�dio (Cf. ROMANELLI, 

2002, p. 41).  

 

O conceito de (In)Toler�ncia 

 

 

Etimologicamente16 toler�ncia prov�m da palavra Tolerare que significa 

sofrer ou suportar pacientemente (LALANDE,1993). Segundo Fontes (2005),  

 
O conceito toler�ncia radica numa aceita��o assim�trica de poder: 
a) Tolera-se aquilo que se apresenta como distinto da maneira de 
agir, pensar e sentir de quem tolera; b) Quem tolera est�, em 
princ�pio numa posi��o de superioridade em rela��o aquele que � 
tolerado. Neste sentido pode ou n�o tolerar. A diversidade cultural � 
uma das maiores riquezas das nossas sociedades, permitindo-lhes 
abrirem continuamente os seus horizontes para o mundo e evitando 
que as mesmas estiolem.  Este facto implica que uma sociedade 
tenha que ter uma ampla capacidade de toler�ncia � interac��o 

                                                
16³8P�EUHYH�OHYDQWDPHQWR�KLVWyULFR�GL]�TXH�D�SDODYUD�WROHUkQFLD�IRL��SDULGD��QRV�FRQIOLWRV�UHOLJiosos, 
no s�c. 16, na �poca das guerras religiosas entre cat�licos e protestantes. Andr� Lalande 
(Vocabul�rio t�cnico e cr�tico de filosofia. SP: M. Fontes, 1993), conta  que "os cat�licos acabaram 
por tolerar os protestantes,  e reciprocamente. Depois foi reclamada a toler�ncia em face de todas 
as religi�es e de todas �s cren�as". A partir do s�culo 19, a toler�ncia estendeu-se ao livre 
pensamento e, no s�culo 20, passou a ser acordo internacional com inten��o de ser exercitada, 
atrav�s da Carta aos Direitos Humanos em 1948, tamb�m atrav�s de algumas ONGs e de 
JRYHUQRV�QmR�WRWDOLWiULRV´��/,0$��������VS��� 
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com outras culturas muito distintas daquelas que s�o a sua alegada 
matriz cultural (sp).  

 
Pela tradi��o da filosofia moral, a toler�ncia n�o � exatamente considerada 

uma "grande virtude" ou "virtude cardinal", tal como � a justi�a, a coragem, a 

prud�ncia e a temperan�a ou modera��o. Contudo, ela n�o deve ser posta do lado 

das chamadas "pequenas virtudes", como � o caso da polidez. A toler�ncia deve 

ser vista numa posi��o especial, de entremeio das virtudes, sendo mais que 

respeito, polidez ou piedade (cf. LIMA, 2003, sp).  

Isto que dizer que a toler�ncia sinaliza a passagem para um est�gio mais 

civilizado e menos mec�nico de conv�vio das diferen�as. "as diferen�as n�o devem 

ser apenas toleradas, porque do contr�rio elas se reduziriam a um sistema de 

guetos estanques, que se comunicariam no espa�o p�blico; deve ser uma virtude 

que cause interpenetra��o entre os diferentes" (ROUANET, 2003, sp).  

Lima (2005) compreende que no fundo, a toler�ncia � uma esp�cie de 

preven��o contra o dogmatismo, para que este n�o vire fanatismo (na dimens�o 

pessoal), fundamentalismo17 (na dimens�o religiosa) e totalitarismo (na dimens�o 

de Estado ou de Governo) (sp). 

 Historicamente, a intoler�ncia est� presente na esfera das rela��es 

humanas fundadas em sentimentos e cren�as religiosas. Rouanet (2003), aponta 

TXH�D� LQWROHUkQFLD�p� ³uma atitude de �dio sistem�tico e de agressividade irracional 

                                                
17 O fundamentalismo se caracteriza pela resist�ncia aos processos de moderniza��o das 
sociedades, em todas as �pocas. Os primeiros a utilizar este termo foram os protestantes 
DPHULFDQRV�� RV� TXDLV� SDVVDUDP� D� VH� DXWRGHQRPLQDU� ³IXQGDPHQWDOLVWDV´� FRP� R� REMHWLYR� GH� VH�
GLIHUHQFLDUHP� GR� SURWHVWDQWLVPR� FRQVLGHUDGR� ³OLEHUDO´�� 3DUD� RV� ³IXQGDPHQWDOLVWDV´� RV� SURWHVWDQWHV�
OLEHUDLV�³GLVWRUFLDP�LQWHLUDPHQWH�D�Ip�FULVWm��(OHV�TXHULDP�YROWDU�jV�UDt]HV�H�UHVVDOWDU�R�³IXQGDPHQWDO´�
da tradi��o crist�, que identificavam como a interpreta��o literal das Escrituras e aceita��o de 
FHUWDV�GRXWULQDV�EiVLFDV´��$5067521*����������� 
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com rela��o a indiv�duos e grupos espec�ficos, � sua maneira de ser, a seu estilo 

de vida e �s suas cren�as e convic��es´�18(sp).  

Destaco que o Ensino Religioso abordado nesse estudo circunscreve-se 

exclusivamente ao confessional cat�lico, isto porque o Ensino  Religioso que 

era ministrado nas escolas oficiais, durante o Imp�rio e at� a funda��o da 

Rep�blica, era o ensino da Religi�o Cat�lica.   

N�o havia espa�o para o exerc�cio livre de outros credos, antes da 

Rep�blica. Os que teimavam em faze-lo eram perseguidos. Segundo Silva,  (2004):  

 
 
 
 
 
 
 
³1R�%UDVLO��FRP�XPD�SRSXODomR�GH�RULJHQV�GLYHUVDV��GH�GLIHUHQWHV�
cren�as e tradi��es, os deuses faziam guerra entre si, nas 
pessoas de cl�rigos crist�os, contra as religi�es de origem 
africana. Esses cultos eram considerados ofensivos e prejudiciais 
� sociedade. Os devotos dos Orix�s conseguiram sobreviver 
mimetizando-os como os santos cat�licos. S� bem recentemente, 
em decorr�ncia  do debate sobre os cem anos da Aboli��o da 
escravatura, � que esses religiosos e suas religi�es come�am a ter 
alguma visibilidade social. Mas os crist�os tamb�m guerreavam 
entre si, que vem se atenuando desde que o catolicismo 
empunhou a bandeira do ecumenismo, buscando uma conviv�ncia 
mais pacifica com os demais credos crist�os. (...) O avan�o dos 
grupos pentecostais, mais adstritos aos fundamentos das 
escrituras, tem dificultado uma mais coopera��o entre os 
religiosos, o que  pode vier a causar novos atritos sociais e 
culturais. Neste per�odo em que vivemos, j� podemos assistir 
como as tradi��es populares est�o sofrendo com o avan�o dos 
fundamentalismos religiosos. S�o muitas as tradi��es que 

                                                
18�³Trata-VH�GH�XPD�IRUPD�GH�SHQVDU�H�DJLU�TXH�³VH�DWXDliza em manifesta��es m�ltiplas, de car�ter 
UHOLJLRVR��QDFLRQDO��UDFLDO��pWQLFR�H�RXWURV´��$�KLVWyULD�GDV�VRFLHGDGHV�KXPDQDV�DWp�R�SUHVHQWH�p�XPD�
hist�ria de permanente intoler�ncia. � claro que em meio � crueldade e barb�rie resultante de 
intoler�ncias m�tuas, h� sopros de conviv�ncia pac�fica fundada no respeito e toler�ncia. Contudo, 
FRPR�HVFUHYH�8PEHUWR�(FR��������������³p�FRPR�VH�QRV�GRLV�~OWLPRV�VpFXORV��H�DLQGD�DQWHV��HVVH�
nosso mundo tivesse sido percorrido por sopros de intoler�ncia, esperan�a e desespero, todos 
MXQWRV´�� 2EVHUYHPRV� TXH� R� DXWRU� VH� UHIHUH� DR� VpFXOR� ;,9� ± no qual contextualiza o seu c�lebre 
romance O Nome da Rosa. Por�m, estas palavras permanecem v�lidas em nosso presente e, em 
especialmente, se retornarmos no tempo e no espa�o hist�riFR´��2=$Ë�'$�6,/9$��������VS��� 
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desaparecem quando, em pequenas cidades se aboletam 
mission�rios de determinadas igrejas´��S����� 
     

O Brasil foi penetrado, como demonstro no desenvolvimento deste estudo,   

por um pluralismo religioso, representado por  grupos que imigraram para o Brasil. 

Esse pluralismo resultou das inter-rela��es entre estes grupos com suas 

institui��es sociais configuradas (sejam elas, a fam�lia, a Igreja, o Estado, a 

escola), nas quais se comunicam usos, costumes, cren�as, etc.  

Dentre os fatores atuantes para a difus�o da cultura europ�ia, a Igreja teve 

uma for�a marcante por v�rios momentos da hist�ria da sociedade brasileira. Na 

vanguarda da domina��o e do controle social, a Igreja foi construindo mundos 

pr�prios, ao lado de um novo mundo secularizado. Ainda sobre o tema das 

institui��es, Souza (1982, p.139-140) chama a aten��o para o fato de que ³XPD�

comunidade, que cria seu mundo � parte, tem muita dificuldade em entender o 

PXQGR�UHDO´.  

A Igreja Cat�lica viveu no Brasil manietada pelo regalismo19 e galicanismo20 

transplantados de Portugal para o Brasil. Um comportamento estritamente 

tradicional 21� identificado por Weber, no limite e muitas vezes al�m daquilo que se 

SRGH� FKDPDU�� HP�JHUDO�� DomR� RULHQWDGD� ³SHOR� VHQWLGR´�� 3RLV�� IUHT�HQWHPHQWH�� QmR�

passa de uma rea��o surda a est�mulos habituais que decorrem na dire��o da 

atitude arraigada (WEBER, 2000, p. 15). Ela (a Igreja) sofreu uma s�rie 

                                                
19 Doutrina que defende a inger�ncia do chefe de Estado em quest�o religiosa (Cf. JULIO MARIA, 
1891). 
20 Significava que a Igreja e o Clero franceses se outorgavam direitos pr�prios, independentes de 
Roma (cf. VIEIRA, 1980).  
21 A domina��o tradicional � baseada na cren�a cotidiana na santidade das tradi��es vigentes 
desde sempre e na legitimidade que, em virtudes dessas tradi��es, representam a autoridade.  
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progressiva de atentados que bem cedo reduziriam seus ministros ao papel de 

empregados p�blicos.  

A quest�o religiosa, que envolve os bispos do Par� e de Pernambuco22, 

demarca o per�odo das usurpa��es do regalismo gozado pela Igreja. Esse per�odo 

antecede o contexto que estudo, quando o Estado fica separado da  Igreja, pelo 

Decreto de 7 de janeiro de 1890. No ano seguinte, em 24 de fevereiro de 1891, foi 

promulgada a Constitui��o dos Estados Unidos do Brasil. Entre os seus 

dispositivos destaco aqueles que estabeleceram: a) a laiciza��o do Ensino 

Religioso; b) a obrigatoriedade do ato civil antes do casamento religioso; c) a 

plena laiciza��o dos cemit�rios.  

   

Bases te�rico-metodol�gicas 

 

 

Entendo que os fatos n�o t�m voz em si mesmos (como defendiam os 

positivistas), mas s�o constru�dos e interpretados pelo historiador que lhes da voz 

e sentido, no di�logo com as evid�ncias. Por isso busquei as fontes a partir dos 

questionamentos levantados sobre o tema.23  Para o desenvolvimento dessa 

pesquisa no campo da Hist�ria da Educa��o recorri aos estudos e a metodologia 

da Nova Hist�ria.  

 
Ao lado da amplia��o do campo do historiador, a Nova Hist�ria alargou, 
tamb�m, o tipo e o uso das fontes. A dilata��o do campo do historiador, e 
do historiador da educa��o, com o crescente interesse pela investiga��o da 
vida cotidiana leva, necessariamente, � busca de novos tipos de fontes, 
capazes de revelar aspectos das sociedades passadas pouco explorados 
nos documentos oficiais escritos. Constru��o do historiador, cria��o de 

                                                
22 No primeiro cap�tulo deste estudo trazemos um t�pico que abrange esta quest�o.  
23 Sobre esta quest�o das fontes e o  tempo presente,  ver Le Goff (1990) e Certeau (1982). 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 39 

uma �poca ou ainda monumento (Certeau, 1982 e Le Goff, 1984), as fontes 
n�o mais se restringem aos documentos oficiais escritos, ganhando tanta 
import�ncia quanto esses a fotografia, a pintura, a literatura, a 
correspond�ncia, os m�veis e objetos utilizados, os depoimentos orais, etc. 
Qualquer ind�cio de uma �poca pode ser utilizado como fonte pelo 
KLVWRULDGRU��*$/92��������S�������� 

 

Burke (1992) na identifica��o do percurso da Nova Hist�ria, re-escreve um 

WUHFKR� GRV� HVWXGRV� GR� DPHULFDQR� -DPHV� +DUYH\� 5RELQVRQ�� ³2� FRnte�do 

correspondia ao t�tulo: Hist�ria, escreveu Robinson, inclui todo tra�o e vest�gio de 

tudo o que o homem fez ou pensou desde seu primeiro aparecimento sobre a 

WHUUD´��S������� 

A Hist�ria das Disciplinas Escolares, campo da Hist�ria da Educa��o e da 

Nova Sociologia da Educa��o que vem sendo contemplado em estudos recentes, 

me ajudou tamb�m a entender melhor a supress�o ou inser��o de disciplinas 

escolares no curr�culo da Escola Normal, a partir da Rep�blica. A hist�ria das 

disciplinas escolares, compondo a �rea da Hist�ria do Curr�culo, se prop�e a 

penetrar num campo que os historiadores se mostraram inclinados a ignorar: os 

conte�dos escolares, os m�todos de ensino e os cursos de estudo, buscando nos 

processos internos da escola (caixa preta) pistas para analisar as complexas 

rela��es entre escola e sociedade, inclusive enfatizando como as escolas tanto 

refletem como criam as defini��es da sociedade acerca dos conhecimentos 

culturalmente v�lidos. Tal �rea de estudo passa a estabelecer um novo paradigma 

para os estudos da hist�ria do conhecimento. Todavia, o seu valor principal reside 

em sua capacidade de investigar a realidade interna e a autonomia relativa da 

escolariza��o. A hist�ria curricular considera a escola algo mais que um simples 

instrumento de cultura da classe dominante (GOODSON, 1995, p.120).  
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Adotei nesta pesquisa, a concep��o de hist�ria introduzida por Certeau 

��������TXH�DILUPD��³HQWHQGR�SRU�KLVWyULD�XPD�SUiWLFD��VHX�UHVXOWDGR�H�VXD�UHODomR��

Ou seja, aprender que a pesquisa historiogr�fica se refere � combina��o de um 

OXJDU�VRFLDO��GH�SUiWLFDV�FLHQWtILFDV�H�GH�XPD�HVFULWD´���S����������� 

Utilizei como fonte principal a legisla��o oficial do Imp�rio e da Rep�blica, 

incluindo leis, portarias, regulamentos, atos cotidianos, regimentos e decretos24. 

Estes documentos foram consultados no Acervo do Arquivo P�blico Estadual 

Jord�o Emerenciano25 (APEJE). Todos os c�dices encontrados s�o encadernados 

em volumes impressos. Consultei os c�dices das Colle��es das Decis�es do 

governo do Imp�rio do Brazil, de 1864 a 1889; e Colle��es das leis e decretos do 

Estado de Pernambuco, de  1890 a 1915.26   

O sentido que foi dado � legisla��o foi traduzido por Faria Filho (1998) 

TXDQGR� DILUPD�� ³uma legisla��o pode ser concebida n�o apenas como uma 

ordena��o jur�dica, mas tamb�m como linguagem e pr�tica social, ou seja, a 

legisla��o deve ser enfocada como corpus documental, em suas v�rias 

GLPHQV}HV´�27  

Na legisla��o busquei informa��es sobre a estrutura e o funcionamento da 

ENP, bem como da organiza��o do seu curr�culo antes e depois da laiciza��o. 
                                                
24 Antes de ir ao APEJE, analisei um catalogo de refer�ncia sobre a legisla��o educacional de 
Pernambuco, pertencente ao N�cleo de Estudos e Pesquisas Hist�ria da Educa��o de Pernambuco 
- NEPHEPE -, resultado de uma pesquisa realizada no per�odo de 2001-2003 por participantes do 
referido N�cleo. Os documentos legais, na �ntegra, encontram-se em nosso Estado sob a guarda no 
Arquivo P�blico Estadual Jord�o Emerenciano. 
 
25 O Arquivo P�blico Jord�o Emericiano, disp�e de informa��es sobre seu acervo no site 
www.fisepe.pe.gov.br/apeje. 
  
26 Destes volumes digitalizei 183 p�ginas. Todo o material foi analisado.   
27 Sobre o tema legisla��o e educa��o, ver, entre outros, F�vero (1996).  
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Ap�s este mapeamento pude estabelecer as rela��es entre as disciplinas que 

foram abolidas, as que permaneceram, e as que foram inseridas no curr�culo da 

escola. 

Tomando para este processo metodol�gico o entendimento segundo Faria 

Filho (1998) que a legisla��o isoladamente n�o � suficiente para uma pesquisa 

hist�rica, usei os quatro (4) c�dices da ENP, com correspond�ncias recebidas 

pelos Presidentes da Prov�ncia e Governadores do Estado. Os documentos 

encontrados s�o encadernados em volumes manuscritos, acervo do APEJE. A 

data dos documentos arquivados inicia-se em 1869 e prolonga-se at� 1912(�ltimo 

exemplar)28.  

Na perspectiva de encontrar vest�gios sobre a ENP, consultei 24 c�dices da 

Instru��o P�blica, encadernados e manuscritos, cada um contendo cerca de 300 

documentos, de 1889 a 1913(�ltimo exemplar)29. Tamb�m consultei do acervo do 

APEJE: um (01) c�dice do Instituto Benjamin Constant (nome dado ao Gin�sio 

Pernambuco, onde funcionou em 1891 a ENP), encadernado e manuscrito30; dois 

(2) c�dices da Cole��o Assuntos Eclesi�sticos, de 1885 a 1889(�ltimo exemplar)31 

                                                
28 Desse material digitalizei 728 p�ginas. Todo o material foi analisado. Trata-se de 
correspond�ncias recebidas (of�cios) pelo presidente da prov�ncia e governador do Estado. 
29 Desse material digitalizei 1.500 p�ginas. Todo o material foi analisado.Trata-se de 
correspond�ncia recebidas (of�cios, relat�rios, requerimentos), pelo presidente da prov�ncia, 
inspetor da tesouraria da fazenda, diretor geral da instru��o p�blica, diretor do Col�gio de �rf�os, 
inspetor geral das obras p�blicas, governador do Estado, inspetor de higiene, prefeito de Bom 
Conselho, procurador geral do Estado, secret�rio da justi�a e neg�cios Interiores, diretor geral da 
secretaria da fazenda, secretario e diretor da secretaria da industria.  
30 Poucas informa��es conseguir extrair deste material. De interesse para a pesquisa digitalizei 
apenas 1 p�gina. O documento foi analisado.  Trata-se de correspond�ncias recebidas pelo 
governador,do Estado e pelo secretario da justi�a, neg�cios interiores e instru��o p�blica, e pelo 
secretario geral do Estado.  
31 Desse material digitalizei 24 p�ginas. Todo o material foi analisado. Trata-se de correspond�ncias 
recebidas pelo presidente da prov�ncia, procedente das autoridades eclesi�sticas (bispos de Olinda 
e vig�rios das freguesias), conventos, semin�rio de Olinda, Irmandades, etc.  
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; um (01) c�dice do Minist�rio da Instru��o P�blica e dos Correios e Tel�grafos, de 

1890 a 1893, manuscritos (exemplar �nico)32.  

Tive acesso ao Arquivo Morto da ENP (hoje, Escola Sylvio Rabello). O 

material arquivado �, em sua maioria, da d�cada de 50 do s�culo XX, aos dias 

atuais. Diversas pastas individuais com documenta��o dos alunos da ENP est�o 

amontoadas em estantes. Um livro de ponto dos profissionais que trabalhavam na 

ENP, em 1920, tamb�m foi localizado. Do per�odo estudado (1890-1915) encontrei  

livros de atas de exames finais na ENP, de 1898 e 1904. Na Biblioteca da escola, 

consultei obras raras que compunham a biblioteca da ENP desde a sua funda��o. 

Os livros antigos estavam empilhados por tr�s dos livros mais recentes. Entre as 

obras que manuseei 33 (cerca de 20), utilizei nesta pesquisa apenas uma obra 

Debates Pedag�gicos 34.    

Quero aqui destacar a import�ncia da Hemeroteca. Sobre esse tema escrevi 

um texto para a conclus�o do Estudo Individualizado II35 (Mar�o, 2004).  

Lembro-me do per�odo em que iniciei a visita ao Arquivo, como 

acompanhante de uma professora e tr�s alunas bolsistas de inicia��o cientifica da  

 

 

                                                
32 Nenhuma p�gina foi digitalizada. Transcrevi apenas os nomes dos ministros que ocuparam este 
minist�rio em apenas 4 anos de atividade. Chegou a ser extinto.  Trata-se de correspond�ncias 
recebidas (of�cios, relat�rios), pelo governador do Estado, inspetor da tesouraria da fazenda, 
procedente de  
33 Olhei a capa e o sum�rio dos exemplares, e quando os t�tulos me interessava, examinava todo o 
livro.  
34 Trata-se de um livro escrito por Trist�o de Athayde e publicada pela Editora SCHMIDT, Editor, 
Rio de Janeiro, em 1931.  
35 Sob a orienta��o da professora L�da Rejane Accioly Sellaro. O trabalho na sua integra intitula-se 
A imprensa pernambucana (1889-1910): aspectos te�ricos-metodol�gicos dautiliza��o do jonral na 
pesquisa hist�rica (SILVA, A., 2004).  
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UFPE, no ano de 200136. Como co-participante apenas observava a din�mica de 

solicita��o dos c�dices e ap�s alguns dias me prontifiquei a ajudar na leitura de 

alguns documentos, aumentando assim minha curiosidade sobre a �rea, e minha  

paix�o pela Hist�ria da Educa��o. Quando decidi que era uma pesquisa hist�rica 

que iria levar para o Mestrado37, n�o pensava em entender al�m das fontes, o 

lugar de guarda dessas fontes, como bem enfatiza Faria Filho (1998). Das tr�s 

articula��es para o trabalho com a legisla��o escolar como fonte para a Hist�ria da 

educa��o, o autor destaca a  segunda, que se refere a  discuss�o sobre o arquivo 

e suas rela��es com a lei. E a terceira trata da rela��o entre pr�tica de/do arquivo 

e a pratica da pesquisa. Tomei o texto emprestado, para fazer a rela��o entre o 

Arquivo e os jornais.  

(...) Da� minha pergunta: qual o comando dado a partir do arquivo? 
Sem d�vida esta pergunta reveste-se de especial interesse par 
n�s, pesquisadores, porquanto sabemos que, ainda hoje, ou 
sobretudo hoje, a guarda, a organiza��o, a remo��o ou acesso 
aos modernos (ou mesmo, aos n�o modernos!) arquivos, tudo �, 
geralmente, comandado por lei, a partir das modernas        (e 
mesmo das n�o t�o modernas!) estruturas do Estado. Nesse 
VHQWLGR��ERD� SDUWH� GH�QRVVRV�DUTXLYRV� �JXDUGDP� �RX�QmR��H� ³VmR�
mandados guarGDU´� LQIRUPDo}HV� D� SDUWLU� GD� OyJLFD� H� GR� LQWHUHVVH�
da administra��o estatal.  
(...)Todos que lidamos com documentos nos/dos arquivos p�blicos 
brasileiros sabemos o quanto as pr�ticas de arquivo interferem 
positiva ou negativamente nas pesquisas. N�o apenas a forma 
como eles est�o organizados (ou, na maioria das vezes, 
desorganizados), mas tamb�m a aus�ncia de gui-as de fontes, 
organiza��o de c�dices, os quais s�o identificados muitas vezes 
pela sua origem e n�o pelos seus conte�dos, n�o facilitam muito o 
trabalho  (FARIA FILHO, 1996, p. 95-96).  
 

                                                
36 Pesquisa Livros escolares no s�culo XIX: subs�dios para a compreens�o do processo de 
institucionaliza��o da escola em Pernambuco. Ana Maria de Oliveira Galv�o, pesquisadora e 
orientadora; Adlene Silva Arantes, Fabiana Cristina da Silva e Marta Regina da Costa Catanho, 
todas bolsistas de Inicia��o Cientifica. Fabiana Kelmene Lira de Mendon�a, entrou posteriormente 
como bolsista na pesquisa.  
37 A d�vida era em decorr�ncia dos 12 meses que havia realizado como aluna volunt�ria uma 
pesquisa de Educa��o Matem�tica. T�tulo: Professores interpretando gr�ficos: observa��es das 
pr�ticas pedag�gicas em sala de aula, financiada pelo CNPq/PIBIC, per�odo de 2000-2001. J� 
gostava da matem�tica e essa oportunidade me influenciou bastante na minha ida aos congressos 
e eventos da �rea. Mas, minha paix�o de pesquisa culminou na Hist�ria da Educa��o.  
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Diante do estudo dessas rela��es entre o arquivo e o jornal e da pr�tica 

de/do arquivo e a pratica da pesquisa, o pesquisador pode conduzir sua 

investiga��o sabendo que poder� enfrentar situa��es reais38, de dificuldades, de 

empecilhos colocados pelos respons�veis, dificultando o acesso �s fontes que 

exigir�o um novo re-planejar no desenvolvimento do trabalho do pesquisador.  

O APEJE possui um pr�dio na Rua Imperial e um anexo na Rua do 

Imperador, onde fica a hemeroteca. O acervo est� reunindo em dois cat�logos 

nomeados de ³&DWiORJR� GH� MRUQDLV� SXEOLFDGRV� HP�5HFLIH� QR� VpFXOR�;,;´(cat�logo 

1) e ³&DWiORJR�GH�MRUQDLV�SXEOLFDGRV�HP�5HFLIH�QR�VpFXOR�;;´ (cat�logo 2). Aberto 

semanalmente no turno da manh�. Obtive na consulta aos dois cat�logos uma 

amostra de 495 t�tulos de jornais publicados em Pernambuco, de 1889 a 1910. 

Consultei um dos t�tulos catalogados - Jornal Era Nova39, foram 11 (onze) 

                                                
38 Faria Filho relata dois exemplos ilustrativos sobre esta tem�tica . O segundo vivido por ele ajuda 
a ilustrar tamb�m nosso texto: Uma das experi�ncias vivenciadas por mim mesmo e por uma aluna 
bolsista de inicia��o cient�fica que comigo trabalha. Uma das facetas do nosso projeto � estudar a 
import�ncia e o papel do jornal na conforma��o do campo pedag�gico em Minas Gerais no s�culo 
XIX. Iniciamos o trabalho no final de 1996 e, j� em 97, depois de uma leitura preliminar de alguns 
GHOHV�� RSWDPRV� SRU� XPD� DQiOLVH� PDLV� GHWDOKDGD� G�2� 8QLYHUVDO�� $SyV� GHVSHQGHU� XP� ERP� WHPSR�
com o trabalho, planejar a pesquisa, familiarizar-se com o jornal, ap�s inicia-la, ficamos sabendo, 
por um aviso na entrada da sala de consulta do Arquivo P�blico Mineiro, que todos os jornais e  
peri�dicos n�o poderiam mais ser consultados: estariam sendo preparados para a mudan�a para a 
hemeroteca rec�m-criada pelo Estado. De novo, sem nenhuma previs�o de quando ficariam 
dispon�veis novamente (1996, p. 97).  
39 ÏUJmR� GR� 3DUWLGR� &DWKROLFR� GH� 3HUQDPEXFR�� 7LS�� 'H� )UDQFLVFR� 3HGUR� %RXOLWUHDX�� ,UUHJXODU�
(bissemanal, semanal, di�rio). O 1o n�mero circulou com o t�tulo Nova Era. In�cio dos exemplares 
dispon�veis no Arquivo P�blico 14 de julho de 1890 a 02 de agosto de 1902 (n. 168). Diretor 
Monsenhor Augusto Franklin Moreira da Silva. Sua publica��o foi interrompida nos seguintes 
per�odos: 16/11/1891 (n. 83) a 13/ 02/1892 (n.1) / 20/07/1901 a 08/01/1902. Em 1902, tornou-se 
di�rio, tendo como redatores: Augusto Franklin Moreira (tamb�m fundador e propriet�rio), Alcedo 
Marrocos e Landelino C�mara. Foi tamb�m impresso pelo Atelier Miranda (1893). Informa��es 
extra�das no Cat�logo de Jornais do S�culo XX ± APEJE.  
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exemplares, de 1890 a 191240. Tamb�m do APEJE consultei dois c�dices 

Assuntos Eclesi�sticos,  1879-188941.  

O Di�rio de Pernambuco continua em circula��o desde a data da sua 

funda��o (1825). Os exemplares deste jornal, no per�odo de 1889 a 1910, est�o 

dispon�veis em outra institui��o de pesquisa do Estado - a Funda��o Joaquim 

Nabuco42 (FUNDAJ). O acervo do Jornal Di�rio de Pernambuco (DP) nesta 

institui��o est� micro-filmado do primeiro n�mero at� o �ltimo exemplar do ano de 

1970. Consultei na FUNDAJ exemplares do DP nos anos de 1890 e  1891 (de 

janeiro a dezembro) e 190343 (de janeiro a dezembro).   

O momento da escrita desta hist�ria me fez encontrar novas fontes. Pois, 

conforme (BLOCH, 1963)� ³a hist�ria n�o � relojoaria ou marcenaria. � um esfor�o 

SDUD�XP�PHOKRU�FRQKHFHU��SRU�FRQVHJXLQWH��XPD�FRLVD�HP�PRYLPHQWR´� 

 Na Arquidiocese de Olinda e Recife (AOR), consultei uma (01) Carta 

Pastoral44 Colletiva dos Senhores Arcebispos e Bispos das Prov�ncias 

Ecclesiasticas o S. Sebasti�o do Rio de Janeiro, Marianna, S. Paulo, Cuiab� e 

Porto Alegre45, 1915 e um (1) livro de Constitui��es Eclesi�sticas do Brasil ± Nova 

                                                
40 Deste material digitalizei 24 p�ginas. Todo o material foi analisado. Ver em anexo lista dos t�tulos 
dos artigos consultados.  
41 Deste material digitalizei 27 p�ginas. Todo o material foi analisado.  Trata-se de of�cios expedidos 
pelo Bispo de Olinda e Recife, pelos p�rocos, remetidos ao Presidente da Prov�ncia de 
Pernambuco.   
42 A FUNDAJ tamb�m disp�e de informa��es sobre seu acervo no site <http://www.fundaj.gov.br>. 
43 O ano de 1903 foi escolhido na tentativa de encontrar as refuta��es que foram mencionadas 
sobre o protestantismo, no exemplar da Revista O LYRIO, de 1903.  
44� ³6mR� LQVWUXo}HV�PDLV�HODERUDGDV��GLULJLGDV�DRV�GLRFHVDQRV�± cl�rigos e leigos ± sobre assuntos 
de relev�ncia na vida da Igreja regional, concernentes � f� ou aos costumes, e tamb�m sobre 
problemas concretos da comunidade. A abordagem e a an�lise que o bispo faz para os seus 
s�bitos das quest�es fundamentais integram-se no quadro de desafios que ele, como respons�vel 
daquela parcela do povo crist�os, julga necess�rio, esclarecer e, se poss�vel, equacionar. Uma 
carta pastoral, no esquema do minist�rio episcopal, se constitui em documento de primeiro plano 
HP�QtYHO�GH�RULHQWDomR��RILFLDO�H�GH�HQVLQDPHQWR´��/86726$��������S��������� 
45 Digitalizei 32 p�ginas. Todas foram analisadas.   
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Edi��o da Pastoral Coletiva46, 1915.  Catorze (14) exemplares da Revista Vozes 

de Petr�polis, de 1901 a 191547.  

Encontrei e analisei o livro Compendio da Historia do Brazil (GALANTI, 

1910) e o livro Novo Manual da L�ngua Portuguesa por uma Revis�o dos Autores 

(1918), do NEPHEPE48; Programas de Ensino da ENP (1919); Relat�rio do 

Inspetor Geral da Instru��o P�blica Municipal, Jos� Agripino Regueira da Costa49 

(1913); Estatuto do Gin�sio do Recife (1920)50; todas estas fontes da Biblioteca 

P�blica Estadual de Pernambuco.  

Tamb�m obtive c�pias da Colle��o de Leis do Imp�rio do Brazil, de 1961 e 

1963, do acervo particular do Sr. Antonio Pereira da Silva (Uberl�ndia) e National 

Presidential Messages, de Deodoro da Fonseca (1890) a Venceslau Braz Pereira 

Gomes (1915), dispon�vel no site da Universidade de Chicago51.  

Como j� disse, atrav�s desta pesquisa, busquei tornar mais vis�veis os 

vest�gios deixados sobre a quest�o da laiciza��o do ensino nas escolas p�blicas 

brasileiras, levando a quest�o para a ENP,  olhando a forma��o da(o)s      

aluna(o)s-mestres desta escola, a organiza��o do seu curr�culo antes e depois da 

laiciza��o do ensino.  

Ao final da pesquisa foi poss�vel estabelecer ainda a rela��o entre as 

disciplinas que foram abolidas ap�s a laiciza��o, e as que se inseriram.  Tamb�m 

identifiquei os mecanismos utilizados pela Igreja como forma de reverter, mesmo 

                                                
46 Digitalizei 55 p�ginas. Todas foram analisadas.  
47 Ver em anexo lista dos t�tulos de artigos consultados. Trata-se de uma revista religiosa, scientifica 
e liter�ria, distribui��o quinzenal, sob a dire��o dos padres franciscanos. 
48 Trata-se do N�cleo de Estudos e Pesquisas Hist�ria da Educa��o de Pernambuco ± NEPHEPE. 
Este N�cleo que � integrado ao Centro de Educa��o da Universidade Federal de Pernambuco, 
possui um acervo com cerca de duas mil obras, datadas de 1860 em diante.  
49 Digitalizei 03 p�ginas. Todas foram analisadas. 
50 Digitalizei 05 p�ginas. Todas foram analisadas.  
51<htt:\ wwwcrl-jukebox.uchicaago.edu>. 
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que em parte, os efeitos da laiciza��o. Sei que a leitura deste texto suscitar� outros 

questionamentos, outras pesquisas, pois com certeza n�o pude me debru�ar sobre 

WRGRV�HOHV��SRLV�R�SURFHVVR�GH�FRQKHFLPHQWR�p�³LQDFDEDGR´�H�RV�GHVGREUDPHQWRV��

e olhares infinitos.      

Esta pesquisa se desdobrou em tr�s cap�tulos.  

No primeiro cap�tulo, identifiquei as prerrogativas da Igreja Cat�lica antes da 

Rep�blica. Apresentei a diversidade cultural e religiosa que penetrava a sociedade 

mesmo no Imp�rio oficialmente cat�lico. Enfoquei o espa�o educacional da Igreja, 

analisando os instrumentos de difus�o da religi�o oficial nas escolas p�blicas. Ao 

final sinalizei  para alguns fatos importantes que antecederam a Rep�blica.   

No segundo capitulo caracterizei a sociedade e a educa��o em Pernambuco 

na Rep�blica. Detive-me especificamente na caracteriza��o do Recife, onde se 

localiza a ENP. Apresentei uma vis�o panor�mica da pluriculturalidade em Recife, 

e os choques entre as tradi��es e as renova��es.  Mostrei aspectos que marcaram 

o espa�o social, pol�tico e religioso. Destaquei o pluralismo educacional como uma 

evid�ncia da diversidade cultural religiosa que existia, sem condi��es de 

manifesta��o expl�cita, at� a Rep�blica. Apresentei o quadro educacional do final 

do S�culo XIX e in�cio do XX, descrevi tr�s concep��es de escola, na busca do 

SURJUHVVR��XPD�HVFROD�SDUD�³QDFLRQDOLVDU´��XPD�HVFROD�SDUD�³UHILQDU´�H�XPD escola 

SDUD� ³SURILVVLRQDOL]DU´�� 3DUD� WDQWR� XVHL� RV� IXQGDPHQWRV� OHJDLV� GD� HGXFDomR��

Constitui��o Federal e Constitui��o Estadual, de Pernambuco. Contemplei ainda o 

percurso dos primeiros anseios do ensino normal � institucionaliza��o da forma��o 

de professores no Brasil e o surgimento e organiza��o da ENP. Comparei o 

curr�culo da ENP antes e depois da laiciza��o do ensino p�blico. Abordei a 

laiciza��o no per�odo Imperial e Republicano, verifiquei que as id�ias da laiciza��o 
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fizeram-se presentes antes da Rep�blica. E dissertei sobre o percurso do Ensino 

Religioso antes e ap�s a Constitui��o de 1891, evidenciando a laiciza��o no 

curr�culo das escolas p�blica.  

No terceiro mostrei as rea��es a laiciza��o do ensino atrav�s das pr�ticas 

das escolas, do livro did�tico e o professorado prim�rio, todos vistos como agentes 

da laiciza��o. Situei a rea��o da Igreja, destacando o embate protestantismo e as 

medidas adotadas pela Igreja no campo educacional, dentre as quais  ressaltei a 

forma como foi visto  o ensino normal cat�lico, que significou uma das sa�das 

encontradas pela Igreja para manter-se atuante na educa��o, ap�s 1891.    

���¬� JXLVD� GH� FRQFOXVmR� UHHQFRQWUHL� DV� TXHVW}HV� TXH� RULJLQDUDP� H�

conduziram o estudo, tentando responde-las. Nessas respostas, procurei enfatizar 

o que entendi como evid�ncia do esp�rito de toler�ncia e/ou intoler�ncia, entre as 

partes envolvidas nos conflitos que marcaram a Rep�blica.  

Concluindo, tentei mostrar, de forma sint�tica, que a pesquisa contemplou a 

hist�ria de Pernambuco, da cidade do Recife e da Escola Normal de Pernambuco, 

espa�os constitu�dos de lutas mi�das e di�rias, que enriqueceram o estudo e 

possibilitaram a escrita desse trabalho, cuja pretens�o foi contribuir para o estudo 

da Hist�ria da Educa��o em Pernambuco.   
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Fig. 02 - Igreja do Convento do Carmo 
Fonte: DANTAS (1892)  - Acervo da 
BPE 
 

 
Fig. 01- Exame de habilita��o em 
Hist�ria Sagrada, Doutrina Crhist� e 
Methodos de Ensino (1864). 
Fonte: Prova de Jo�o Landelino 
Dornellas (1864) IP-16 ± Acervo 
APEJE 
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 Neste primeiro cap�tulo destacamos52 as prerrogativas da Igreja Cat�lica, 

antes do marco da Rep�blica, enfatizando a sua atua��o nas escolas e os  

instrumentos de difus�o da religi�o. Aos poucos a diversidade cultural e 

religiosa que penetrava a sociedade mesmo no Imp�rio oficialmente cat�lico, 

ganhou pequenos espa�os extra oficiais na sociedade, em contraposi��o a 

difus�o da religi�o cat�lica que impregnava a cultura escolar. Finalizamos 

tra�ando os antecedentes e as repercuss�es da Proclama��o da Rep�blica,  

assim como as mudan�as e os embates emergentes desse fato.      

   

1.1 O tri�ngulo vital nas m�os da Igreja Cat�lica:                 

       nascimento/batizado, casamento e �bito.  

 

 

A forma��o social do Brasil teve a participa��o direta e constante da 

Igreja53. Do per�odo da Col�nia � Proclama��o da Rep�blica, o catolicismo foi 

a religi�o oficial do Brasil, devido a um acordo de Direito de Padroado firmado 

entre o Papa e a Coroa Portuguesa54. Neste tipo de acordo, os povos da terra 

deveriam ser catequizados. Tanto os padres seculares quanto os padres 
                                                
52 $�SDUWLU�GHVVH�PRPHQWR�XWLOL]DUHPRV�R�SURQRPH�³QyV´�SRLV�FRPR�R�SURFHVVR�GH�FRQVWUXomR�
do conhecimento � uma participa��o coletiva, a presente pesquisa est� inserida dentro desse 
PHVPR�FRQWH[WR��(FR��������S�������DILUPD�TXH�HVFUHYHU�p�XP�DWR�VRFLDO�H�GL]HPRV�³QyV´�SRU�
presumir que o que afirmamos possa ser compartilhado pelos leitores. 
53 Tomamos neste texto a concep��o de Igreja como uma institui��o social. Neste sentido 
entendemos que de modo geral a influ�ncia das institui��es � ampla, profunda e cont�nua. Elas 
envolvem o homem durante toda a sua vida, orientando a sua conduta do nascimento � morte. 
³2V� KRPHQV� SDVVDP� H� GHsaparecem, mas as institui��es continuam a viver, exercendo sua 
influ�ncia sobre os novos indiv�duos que surge.  Adotamos neste estudo a concep��o de 
LQVWLWXLomR� VHJXQGR� $JUDPRQWH�� ³D� SDODYUD� LQVWLWXLomR� WHP�JUDQGH� DPSOLWXGH� H� VLJQLILFD� WXGR� R�
que foi socialmente estabelecido: tudo o que, na sociedade, sobreviveu a toda esp�cie de 
mudan�a (AGRAMONTE, p.1940).  
54 Da mesma forma que Portugal o Estado franc�s pelo chamado Galicanismo outorgava a 
Igreja e o Clero franceses direitos pr�prios, independentes de Roma. Os reis franceses 
afirmavam terem recebido poderes diretamente de Deus, e que seus poderes temporais 
estavam fora da jurisdi��o papal (Cf. VIEIRA, 1980, p. 28).   
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religiosos55 se submeteriam � Coroa Portuguesa em termos de autoridade, 

administra��o e ger�ncia financeira.  

 D. Jo�o III, Rei de Portugal, recebeu em 1522 o t�tulo de gr�o-mestre da 

Ordem de Cristo, t�tulo heredit�rio que garantia ao Rei direito de governo 

religioso. Com isso D. Jo�o estava em condi��es de apontar bispos e padres, 

sendo um pequeno papa em seu territ�rio. A rela��o assim estabelecida tem o 

nome de Padroado, em decorr�ncia as Igrejas Cat�licas nacionais 

enfraqueceram  sua liga��o com a S�. Os reis ignoravam o Papa, apontando 

bispos de sua prefer�ncia para as s�s importantes, assumindo a coordena��o 

de todo o aparato da Igreja. A Companhia de Jesus era uma exce��o; pois, 

entre as ordens religiosas, apenas a ordem dos jesu�tas supervalorizava a 

DXWRULGDGH�GR�3DSD�³DOpP�GDV�PRQWDQKDV´��UD]mR�SHOD�TXDO�RV�UHOLJLRVRV�HUDP�

chamados de ultramontanos56. 

A busca pelos registros escritos deste tri�ngulo vital -  

nascimento/batismo, casamento e �bito -  pode ser considerada uma atividade 

inerte e historiograficamente lacunar. Sabe-se que, em todo o processo de 

coloniza��o  brasileiro, a Metr�pole, ou seja, Portugal, que posVXtD� XP� µDOWR�

QtYHO� GH� FRPSOH[LGDGH¶� WUDQVIHULX� SDUD� R� %UDVLO� DOpP� GRV� UHFXUVRV�PDWHULDLV� H�

humanos,  h�bitos de vida di�ria, id�ias, formas de atividade econ�mica e 

IRUPDV� GH� RUJDQL]DomR� SROtWLFD�� 6HJXQGR� -RVp� 3DLYD� ������� ³$� VRFLHGDGH�

portuguesa tinha uma estrutura r�gida, centrada na hierarquia, fundada na 

                                                
55 Os padres ligados a Igreja nacional, sem liga��o com Roma, s�o chamados de seculares, 
enquanto que os padres pertencentes as Igrejas que mantinham a liga��o com Roma, s�o 
chamados de religiosos.  
56 As primeiras ordens religiosas que depois dos jesu�tas se estabeleceram no Brasil foram a 
dos Beneditinos, a dos Franciscanos Capuchos, de S. Francisco e dos Carmelitas Observantes 
(JULIO MARIA, 1981, p.50) 
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religi�o��+LHUDUTXLD�H�UHOLJLmR�HUDP�LPSUHVFLQGtYHLV�HP�TXDOTXHU�VLWXDomR´��S�����

- grifos nossos).   

Em Casa Grande & Sensala (1984, p.30) testifica Gilberto Freyre: [...] da� 

ser dif�cil, na verdade, separar o brasileiro do Cat�lico, o catolicismo foi 

realmente o cimento da nossa unidade. As palavras do Padre Julio Maria em 

sua obra Mem�ria sobre a Religi�o, escrita em 1900, acrescentam: 

O Brasil pelos seus antepassados j� era cat�lico; t�o cat�lico 
que a Constitui��o Pol�tica de 1824, isto � o pacto fundamental 
do Imp�rio, n�o fez sen�o reconhecer esse fato, prescrevendo 
no art. 5o� ³D� UHOLJLmR�FDWyOLFD�DSRVWyOLFD��URPDQD�continuar� a 
ser a religi�o do Imp�rio " (JULIO MARIA, 1981, p. 66 ± grifos 
nossos).    

 

Dentre os aspectos que caracterizavam a hegemonia da Igreja cat�lica 

no Brasil em meados do S�culo XIX, destacamos a regula��o exercida sobre 

momentos t�o importantes da vida familiar e da sociedade como o 

nascimento/batismo, casamento e �bito57, cujos registros representaram por 

muito tempo os �nicos dados dispon�veis para configura��o de um grupo social 

em nosso pa�s continental.   Em outros pa�ses, como a Fran�a, por exemplo, a 

situa��o j� mudara h� um s�culo.58 O trecho do oficio remetido a Secretaria de 

Estado dos Neg�cios do Imp�rio, pelo Padre An�zio de Torres Bandeiras, 

                                                
57 Para as fam�lias tradicionais cat�licas estes eram momentos significativos. Isto se olharmos o 
FDVR�GR� ³SULPHLUR� FDVDPHQWR�FLYLO�GR�SDtV´� �2�HVFULWRU�6LOYD��$� �E��DILUPD�VHU�TXDVH�FHUWR�TXH�
tenha ocorrido em Uberabinha). veremos que mesmo vivendo-se sob o aparato legal do 
registro civil de casamento, quis o casal Jos� e Francisca, casa-se com as b�n��os do Padre, 
e fez in�meras investidas para que a celebra��o fosse realizada (Cf. Decreto n. 2216 de 
11/06/1887, entrou em vigor em 01/01/1889).  A pol�mica foi iniciada por ter os nubentes graus 
de terceiro grau de parentesco e o padre exigiu determinadas penit�ncias com as quais os 
noivos n�o concordaram.  
58 Na Fran�a a Constitui��o de 1791 estabeleceu a liberdade de culto, quando tamb�m o 
registro dos nascimentos e mortes passou da Igreja para o Estado. O casamento civil institu�do. 
Da mesma forma, no final do s�culo XIX, tamb�m os hospitais e cemit�rios foram confiados aos 
poderes p�blicos (Cf. JAMIL CURY, 2004, p. 192).  
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P�roco da Vigararia da Freguesia de Nossa Senhora da Concei�am da cidade 

de Nazareth da Diocese de Olinda demonstra tal situa��o: 

Remette inclusas por intermedio do Ilmo e Exmo.SUHVLGHQWH�G¶HVWD�
provincia, o Sr. Conselheiro Jos� Fernandes da Costa Pereira 
Junior, os mappas de baptizados, casamentos e �bitos 
UHJLVWUDGRV� Q¶HVWD� SDURTXLD� QR� �o. trimestre de 1885, de 
conformidade com o que ordena o decreto n. 9033 de 6 de 
outubro de 1881 (APEJE, AE, n. 21, p. 172, grifos nossos). 

 

Certamente estas cerim�nias com seus aparatos foram trazidas da 

Metr�pole, frutos do transplante cultural e religioso dos nossos colonizadores. 

Segundo Romanelli (2002) tudo isso: 

constituiu-se verdadeiramente, dada a falta de enraizamento nas 
condi��es locais, num corpo cultural estranho mantido, em 
organismo alheio, gra�as �s constantes inje��es de 
realimenta��o administradas pelos Jesu�tas, ve�culos de 
conte�do cultural importado. O controle, dom�nio e manipula��o 
desses bens ajudaram a manter a depend�ncia cultural da 
Col�nia, ao mesmo tempo em que  conferia status � classe 
dominante e contribu�a para manter a dist�ncia entre esta e as 
demais camadas sociais (p. 22).  

 

  Tamb�m os dados demogr�ficos provinham dos registros da Igreja. No 

texto apresentado pelo Conselho Nacional de Estat�stica ± Servi�o Nacional de 

Recenseamento, apresentando as Investiga��es sobre os recenseamentos da 

popula��o geral do Imp�rio, encontramos a descri��o dos deveres dos bispos 

na organiza��o dos c�lculos sobre a popula��o anual de suas dioceses, dados 

que serviam para contabilizar a popula��o geral do Imp�rio, computados pela 

Mesa de consci�ncia e ordem de Lisboa59.   

                                                
59� ³2� SULPHLUR� FHQVR� GD� SRSXODomR� GR� SDL]�� SHOD� VXD� DSUR[LPDomR� GD� YHUGDGH�� SHOR� SRVVLYHO�
esmero na sua organiza��o, e pela f� que p�de-se nelle depositar, foi sem duvida aquelle a que 
se procedeu depois da sua eleva��o � categoria de reino, quando pela Resolu��o de 24 de 
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Estav�o os bispos, diz elle na sua Historia da funda��o do 
Imperio brazileiro, imcubidos de organizar e remetter para a 
Mesa de consciencia e ordens de  Lisboa, uma estat�stica 
annual da popula��o de suas dioceses. Devemos supp�r 
incompletas todas quantas eles remett�r�o. Confiav�o nos 
parochos para os arrolamentos de seus districtos pastoraes. 
Inclui�o elles com exactid�o os moradores que conheci�o e 
que procurav�o os seus servi�oes espirituais, e lhes pagav�o 
os emolentos a que tinh�o direito. Formav�o hypoteticamente 
R� UHVWR� GR� FiOFXOR� �,%*(�� '2&80(1726� &(16,7È5,2S, 
S�rie B, N�mero 1, Rio de Janeiro, 1951, p. 1-2).  

 

Atrav�s dos documentos censit�rios do Imp�rio pudemos visualizar o 

vinculo entre a Igreja e o governo no per�odo Imperial.  

Em meados do s�culo XIX, v�-se a preocupa��o do legislador com a 

abertura e regulamenta��o da vida social dos estrangeiros que aqui chegaram, 

professando outra religi�o, muitos dos quais j� casados. No pref�cio de 

abertura do Censo de 1920, com os dados dos recenseamentos efetuados nos 

anos anteriores (1872 e 1890), a estat�stica dos estrangeiros nos tr�s anos 

citados � feita, da seguinte forma:  

A compara��o dos resultados, obtidos nos quatro alludidos 

recenseamentos, demonstra que a porcentagem dos estrangeiros, verificada 

em 1920, attinge a 5,2% do numero total de habitantes do Brazil, contra 3,8% 

                                                                                                                                          
Junho de 1818, tomada em consultada da Mesa do Desembargo do Pa�o de 23 de Agosto de 
1817, determinou-se que se consultasse sobre a divis�o dos antigos bispados e a crea��o dos 
que mais necessarios parecessem, e buscar�o-se as precisas bases para estudo de materia 
t�o poderosa. Refiro-me � memoria que apresentou �quelle tribunal em 28 de Junho de 1819 o 
sabio Conselheiro Antonio Rodrigues Velloso de Oliveira, sob o t�tulo ± A igreja do Brazil ou 
informa��o para servir de base � divis�o dos bispados considerada em todas as suas 
differentes classes, na conformidade dos mappas das respectivas provincias e numero de seus 
habitantes -  trabalho considerado de tanta importancia, que foi reimpresso em 1847 por ordem 
da Camara dos Deputados e requerimento do Visconde de Goianna e distribuido pelas 
reparti��es publicas, e ultimamente sahiu na Revista trimensal do Instituto Historico, 
SHUIHLWDPHQWH�UHSURGX]LGD³��6,/9$��������S������ 
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em 1872, 2,5% em 1890 e 7,3% em 1900, conforme indicam os coefficientes 

constantes dos quadros reunidos nesta synopse (CARVALHOS,1924, sp).  

 

A partir do decreto de 1861 foram regulados os efeitos civis para os que 

tinham registro de nascimento, casamento ou de �bito realizados fora do Brasil. 

DECRETO N. 1.144 ± de 11 de Setembro de 1861  

Faz extensivo os effeitos civis dos casamentos, celebrados na 
f�rma das Leis do Imp�rio, aos das pessoas que professarem 
religi�o differente da do Estado, e determina que sej�o 
regulados o registro e provas  destes casamentos e dos 
nascimentos e �bitos das ditas pessoas, bem como as 
condi��es necess�rias para que os Pastores  de religi�es  
toleradas poss�o praticar atos que produz�o effeitos civis 
(AMU. Collec��o das Leis do Imp�rio do Brasil de 1861, 
p.21) 

 

Quase dois anos ap�s este ato foi promulgado um outro decreto 

semelhante. Em seu capitulo I, regula o registro de casamentos de pessoas n�o 

cat�licas �s quais s�o extensivos os efeitos civis dos casamentos cat�licos, e 

QRV�FDStWXORV�VXEVHT�HQWHV�R�UHJLVWUR�GH�QDVFLPHQWR�H�yELWRV�GDV�SHVVRDV�TXH�

professassem religi�o diferente da do Estado.  

Analisando os dois decretos (1.444 ± 1861 e 3.069 ± 1863), podemos 

afirmar que se mant�m as mesmas designa��es para a extens�o dos efeitos 

civis de casamentos realizados fora do Imp�rio. Aparece como elemento novo, 

QR�~OWLPR�GHFUHWR��D�FODVVLILFDomR�µFDVDPHQWRV�GH�QDFLRQDLV�RX�HVWUDQJHLURV¶� 

 

DECRETO N. 3.069 
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Art. 1o Os casamentos de nacionaes, ou estrangeiros que 
professarem religi�o diferente da do Estado, celebrados no 
Imperio(art. 1o�� �� �o da citada lei) n�o dependem de registro 
algum no Imperio, para que lhes sej�o extensivos os efeitos civis 
dos casamentos cat�licos. 

Art. 2o Esses casamentos celebrados f�ra do Imperio reputar-se-
h�o provados do mesmo modo que os casamentos catholicos, 
apresentado-se documentos autenticas de onde conste a sua 
celebra��o na firma do rito, ou leis do respectivo paiz; uma vez 
que taes documentos estej�o legalisados pelo Consul, ou Agente 
Consular Brasileiro do paiz em que for�o passados (AMU, 
Collec��o das Leis do Imperio do Brasil de 1863, p. 85). 

 

As Igrejas encaminhavam relat�rios estat�sticos do movimento de suas 

par�quias  e anexavam tabelas com os n�meros apresentados. Trazemos aqui 

o cabe�alho de um quadro estat�stico, expedido pela Parochia de San Felix de 

Buique. 

Ilustra��o 1 ± Cabe�alho do quadro estat�stico de casamentos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincia de	 Pernambuco Munic�pio de Buique 
Quadro estat�stico dos casamentos, por nacionalidades e estado civil dos 
nubentes, ocorridos  no tri�nio de 1868 a 1870 na parochia de  San	 Felix	 de	 Buique	
	
	
	
	
	 	  
 
 
 
 

 Em rela��o � nacionalidade dos 
Nubentes 

 
Nacional com             Estrangeiro com        TOTAL      
 
Nacional  Estrangeira     Nacional  Estrangeira 
 

Em rela��o ao Estado Civil dos 
Nubentes 

 
Solteiro com        Vi�vo com         TOTAL 
 
Solteira  Vi�va   Solteira  Vi�va 

 

Typ. de G. Lauzinger 
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As rela��es da Igreja com a Ma�onaria tamb�m interferiam na realiza��o 

de casamentos de ma�ons. O escritor e ex-aluno do Gin�sio Pernambuco60, 

Orlando Parahym,  escreveu em homenagem ao Sesquicenten�rio do gin�sio, 

uma plaqueta onde memoriza sua experi�ncia como aluno, o dia-a-dia nas 

aulas, os professores, os bed�is, outros funcion�rios, diretores, as instala��es 

do gin�sio e evidencias significativas relembradas nesta escrita, como exemplo 

a exist�ncia de uma capela no interior do gin�sio, na qual ele  cita a ocorr�ncia 

de dois matrim�nios.  

Havia uma capela no Gin�sio, na qual se realizaria o 
casamento do professor Pedro Celso Uchoa Cavalcanti com a 
senhorita Maria Umbelina Wanderley Cavalcanti 
G¶$OEXTXHUTXH�� 2XWUR� FDVDPHQWR� FHOHEUDGR� QD� FDSHOD� GR�
Gin�sio pelo padre Joaquim Pinto de Campos, professor 
jubilado, motivou imediata suspens�o de ordens do Padre pelo 
bispo Dom Vital. O noivo, o comendador Joaquim Lopes 
Machado, n�o obtivera licen�a da C�mara Eclesi�stica pelo 
fato de pertencer � Ma�onaria. Mesmo assim o padre Pinto de 
Campos oficiou o casamento. Houve repercuss�o forte e o 
padre saiu-se mal. Aconteceu em 1876 (PARAHYM, 1975, p. 
11).  

 

8P� FDVDO� TXH� GHVHMDYD� HVWDEHOHFHU� XPD� XQLmR� µOHJDO¶� H� µUHVSHLWRVD¶�

procurava cumprir as obriga��es da Igreja. Fora deste princ�pio espalhava-se a 

LGpLD�GH�³DPDQFHELD´��GH� ³FRQFXELQDWR´, que mais tarde, declarada a obriga��o 

do casamento civil, ganhar� forte rep�dio pelos padres, que de seus p�lpitos 

v�o atacar o casamento civil, dizendo ser a prostitui��o oficializada. 

A Igreja era tamb�m respons�vel pelos  cemit�rios p�blicos. Os padres 

tamb�m presidiam as cerim�nias e benziam as sepulturas dos cat�licos que ali 

fossem sepultados. Em 1873, um oficio remetido Sr. Dr. Henrique Pereira de 
                                                
60 Pelo Decreto de 01.09.1825, foi criado o Liceu Provincial de Pernambuco, assinado pelo 
presidente Jos� Carlos Mayrink da Silva Ferr�o. Pela Lei n. 369, de 14.05.1855, transforma o 
Liceu Provincial em internato com o nome de Gin�sio Pernambucano (PARAHYM, 1975).  
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Lucena, Presidente da Prov�ncia de Pernambuco, pelo Bispo de Olinda, Ő)r. 

Vital, faz alus�o a esta obriga��o dos capel�es:  

�³$FKDQGR-se o cemit�rio p�blico polluido, e sendo necessario 
benzer-se a sepultura para cada catholico que l� f�r enterrado, 
rogo a VExa. que se digne de nomeDU� SDUD� FDSHOOmR�G¶DTXHOH�
cemiterio um sacerdote robusto que possa resistir ao 
WUDEDOKR´�$3(-(��$(������������������S����� 

 

A pol�mica sobre a administra��o dos cemit�rios por parte da Igreja � 

presente na historiografia brasileira. Segundo alguns autores aqueles que n�o 

faziam parte das celebra��es religiosas da Igreja eram enterrados como 

indigentes61.   

Antes da seculariza��o dos cemit�rios, legalizada pela Constitui��o de 

1891, o Estado  procurou em meados do s�culo XIX, iniciar um movimento para 

tirar das m�os das par�quias o controle administrativo dos cemit�rios. Foi o 

caso do Bispo diocesano da prov�ncia de Pernambuco que teve de responder 

uma comunica��o do Presidente da Prov�ncia sobre o pertencimento do 

cemit�rio de Goyanninha, freguesia de N. S. do Ï, e esclarece: 

³(P� UHVSRVWD� DR� RIILFLR� GH� 9�� ([a. datado de 1o de abril do 
corrente ano, cumpre-me dizer:  

1o) Que o Cemit�rio de Goyanninha, na freguesia de N. S. do 
Ï�� GH� *R\DQQD�� SHUWHQFH� D� SDURFKLD� H� QmR� D� &DPDUD�
Municipal, porquanto foi feito sem consenso algum desta. 

 

2o) Que � certamente sem fundamento a pretens�o das 
Camaras Municipaes, que, do dever de providenciar o 
estabelecimento de cemit�rios f�ra do recinto dos templos, 

                                                
61Os cat�licos tinham a exclusividadH� GH� VHUHP�HQWHUUDGRV� QRV� FKDPDGRV� ³&DPSRV� 6DQWRV´���
Restavam para aqueles que  n�o se declaravam cat�licos o repouso eterno nas praias, nas 
campinas ou outras �reas descampadas para suas sepulturas. Sobre a quest�o dos lugares 
dos mortos, seculariza��o dos cemit�rios, e o caso de Abreu e Lima, consultar entre outros, 
Rodrigues (2002), Vainsencher (2005), Para�so (1997).  
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como prescrevia a lei de 1o de outubro de 1828, entenderam 
que lhes assiste o direito de apossar-se dos cemit�rios 
pertencentes �s Matrizes e constru�das pelos fi�is. (...) Penso 
pois que a pretens�o da camara municipal de Goyanna n�o 
pode ser aceita por attentatoria do direito que tem a Parochia 
GH�1��6��GR�Ï�GH�*R\DQQD�GH�Fontinuar a possuir e administrar 
os seus cemit�rios. (APEJE, AE, n. 21, Ő� -RVp�� %LVSR�
Diocesano,1886, p.28 ). 

 

 

Uma solu��o pr�tica foi encontrada pelos dirigentes dos munic�pios para 

a tomada de posse dos cemit�rios constru�dos anexos aos templos religiosos e 

como relatou o Bispo, resultado dos subs�dios dos fi�is. Isso vinha notadamente 

disfar�ar a responsabilidade p�blica que deveria cair sobre o governo de 

subsidiar a constru��o dos cemit�rios p�blicos.     

Assim como aconteceu com a regulariza��o dos casamentos para 

estrangeiros (1861), houve, muito antes da Rep�blica, a iniciativa de se 

estabelecer um atendimento adequado para o enterro de estrangeiros no 

Imp�rio do Brasil. Foi o caso do Cemit�rio dos Ingleses. O Tratado de 

Navega��o e Com�rcio, celebrado entre Portugal e Inglaterra, em 1810, 

estabelecia no seu artigo 12: os vassalos, de Sua Majestade Brit�nica, que 

morressem em territ�rios de Sua Alteza Real, o Pr�ncipe Regente de Portugal, 

deviam ser enterrados em lugares designados para este fim (VAISENCHER, 

2005, p.1).  

No que se refere a Pernambuco, em 1814, o Governador da 
ent�o Capitania, sob as ordens do Pr�ncipe Regente, tinha 
mandado demarcar em um lugar chamado, desde o s�culo 
XVI, de Santo Amaro das Salinas "um terreno de 120 palmos 
de frente sobre 200 de fundo, desapropriando e doando aquela 
�rea ao C�nsul Ingl�s com a finalidade espec�fica de ali ser 
constru�do o Cemit�rio dos Ingleses. Nas suas proximidades 
existia o Lazareto de Santo Amaro, onde eram postos em 
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quarentena os escravos rec�m-FKHJDGRV� GD� ÈIULFD�� R� TXH�
demonstra o relativo isolamento do lugar ent�o escolhido" 
�3$5$Ë62��������S������  

 

Por iniciativa dos pr�prios ingleses, entretanto, a �rea foi ampliada 

mediante a aquisi��o de terrenos vizinhos (VAINSENCHER, 2005, p. 1). O 

Cemit�rio dos Ingleses em Pernambuco como afirma esse autor: N�o foi 

apenas a �ltima morada de ingleses anglicanos, mas tamb�m, nos �ltimos 

tempos, de holandeses, franceses, su��os, americanos, alem�es, n�o apenas 

protestantes, e inclusive de brasileiros n�o-protestantes. Abreu e Lima foi um 

dos tr�s primeiros brasileiros enterrados no cemit�rio dos ingleses, em Santo 

Amaro. O jornal Di�rio de Pernambuco registrou a noticia de seu passamento e 

do enterramento62, com as seguintes palavras:  

 

PASSAMENTO ± Hontem � tarde deu alma ao creador, o Sr. 
General Jos� Ign�cio de Abreu e Lima, que, sob o pseudonymo 
de Christ�o Velho, sustentou ultimamente uma polemica 
religiosa com o exm. E Rvm monsenhor Joaquim Pinto de 
Campos. Seu sahinmento tem hoje lugar da rua da Uni�o para o 
cemit�rio inglez em Santo Amaro (FUNDAJ, DP, ANNO XLV, n. 
54, 09/03/1869, p. 1).  

 
ENTERRAMENTO ± Foi dado hontem por volta de meio dia, � 
sepultura no cemit�rio protestante; ao cad�ver do Sr. general 
Abreu e Lima. Muitos de seus amigos acompanharam � carro o 
sahimento do f�retro at� a sua ultima morada. O general Abreu e 
Lima era um homem not�vel pela sua intelligencia e illustra��o. 
Se, affastando-se do gr�mio da Religi�o Catholica Apost�lica 
Romana, peccou, a pedra de seu tumulo agora veda as vistas 
profanas prescrutarem as ulceras do seu esp�rito. A terra lhe seja 
leve, e Deus se compade�a de sua alma (FUNDAJ, DP, ANNO 
XLV, n. 54, 10/03/1869, p.1).  

 

                                                
62 Para ele foi constru�do o t�mulo mais suntuoso at� ent�o, com esta inscri��o:  
"Aqui jaz o cidad�o brasileiro General Jos� Ignacio de Abreu e Lima propugnador esfor�ado da 
liberdade de consci�ncia. Faleceu em 9 de Mar�o de 1869. Foi-lhe negada sepultura no 
Cemit�rio P�blico pelo Bispo D. Francisco Cardoso Ayres. Lembran�a de seus parentes" 
(Dispon�vel em <htt:/www.dpnet.com.br>. Acesso em 21 jan..2005. 
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As considera��es apresentadas por historiadores sobre o fim do General 

Abreu e Lima, que, na �poca, embora crist�o, e n�o declaradamente 

protestante, esteja no Cemit�rio dos Ingleses, assegura-nos que repelido por 

suas id�ias socialistas, n�o p�de ser enterrado nos chamados Campos Santos, 

devido � intransig�ncia do bispo cat�lico Francisco Cardoso Ayres63.  

Ainda fazia parte das obriga��es da Igreja a expedi��o dos atestados de 

�bito, como mostra a solicita��o abaixo: 

³1HVWD� GDWD�PH� GLULMR� DR�5HY� ��9LJDULR�GD�)UHJXHVLD� GH�1��6��
das D�res do Triunpho (baixa verde) solicitando a certid�o de 
obito do Tenente honorario Jo�o Dioclecio da Silva Paula, 
conforme me pede V. Exa. em officio de 9 do corrente, a que 
UHVSRQGR�´� �$3(-(�� $(�� ������������ � Ő-RVH� �� %LVSR�
Diocesano, p.32)64.  

 

Outro exemplo da responsabilidade do registro de �bito � mostrado 

atrav�s desta tabela com a rela��o dos filhos livres de mulher escrava 

fallecidos no semestre de janeiro a junho de 1886, expedido pela Parochia do 

Po�o da Panella, sob a responsabilidade do Vig�rio Jo�o Rodrigues da Costa 

(AE, 21, 05/07/1886, p.22).  

 

 

 

TABELA 01 ± Rela��o de filhos livres de mulher escrava falecidos 

Nomes dos 

Ing�nuos  

Idade Nomes dos Senhores dos escravos     Data de fallecimento Lugar de enterramento 

                                                
63 Sobre o tema da Morte do General Abreu e Lima ver, entre outros, Rodrigues (2002).  
64 Remettido ao Ilmo e Exmo Sr. Dr. Ignacio Joaquim de Souza Le�o, Vice Presidente desta 
prov�ncia. 
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Ing�nuos  
  Dia Mez Anno 

 

Maria 2 meses Cel. Antonio Vicente de Mag.ӁV 19 Junho 1886 Cemit�rio do Arrayal 

Maria 10 dias Dr. (Ileg�vel)  20 Junho 1886 Cemit�rio do Arrayal 

Themilla 6 meses Cel. (Ilegivel) Cav.te 22 Junho 1886 Cemit�rio do Arrayal 

APEJE, AE 21, Parochia do Po�o, 05/07/1886, p. 22. 

Elementos em torno da morte de crian�as65, resultantes talvez do pouco 

interesse que ela despertava por parte da Igreja66 no Brasil, aparecem tamb�m 

como suportes privilegiados para pr�ticas culturais complexas e variadas, t�o 

marcantes na religiosidade popular do Pa�s, dando exemplo de como a 

similaridade simb�lica entre esses corpos de cren�a deu condi��es para a 

exist�ncia de tais manifesta��es miscigenadas. 

Diante das prerrogativas da Igreja no que dizia respeito a esses tr�s 

momentos nascimento/batizado, casamento e �bito, al�m de outras 

responsabilidades civis que a Igreja at� o final do s�culo XIX comandava era de 

se esperar uma forte rea��o da mesma frente aos v�rios fatos decorrentes da 

proclama��o   da Rep�blica,  com o fim do Padroado constante da Constitui��o  

 

                                                
65�6REUH�R�WHPD�GRV�IXQHUDLV�GH�³DQMLQKRV´�QR�SHUtRGR�LPperial, ver o estudo de Vailati (2002).  
66 Nos casos dos funerais, a Igreja tentar� a todo custo se opor a estas tend�ncias, atitude 
revelada numa legisla��o f�nebre inclinada a limitar tais exageros. Quando se observa que o 
cerimonial mortu�rio infantil era deixado de lado por parte das autoridades religiosas, �s quais 
parecia pouco importar a forma como era realizado, n�o � surpreendente que as elites coloniais 
se aproveitassem dessa ocasi�o para, mais do que em qualquer outra, colocar o espet�culo a 
servi�o da manuten��o de representa��es cuja fun��o era dar conta da reprodu��o da 
hierarquia social. Resta lembrar, n�o obstante, que o car�ter espetacular dos funerais infantis 
dizia respeito tamb�m a uma certa concep��o n�o s� do que era a crian�a como tamb�m sobre 
a natureza da f�, que deveria se exprimir o mais visivelmente poss�vel (Cf. LUIZ VAILATI, 
2002).  
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Republicana do Brasil, de 1891, tais como: separa��o da Igreja e do Estado; 

seculariza��o dos cemit�rios; institui��o do casamento civil, e em especial a 

laiciza��o do ensino p�blico, nosso principal objeto de estudo. 

 

 

1.2 O espa�o religioso 

 

O que se chama na atualidade de pluralismo religioso exige uma ampla 

discuss�o, pois consiste num fen�meno relativamente recente na hist�ria do 

Brasil. Isso porque ao longo dos primeiros quatros s�culos nosso pa�s se 

FRQVWLWXLX�FRPR�XPD�VRFLHGDGH�µXQLUHOLJLRVD¶��WHQGR�R�FDWROLFismo como religi�o 

oficial, afirma Junqueira (2004).  

Os bastidores da hist�ria, por�m, registram a presen�a de outras 

manifesta��es religiosas, no caso de Pernambuco, mesmo em tempo da 

domina��o do catolicismo, seguindo com mais visibilidade durante o Estado 

laico67. � um pouco deste cen�rio que pretendemos apresentar daqui por 

diante.  

A legisla��o beneficiava a religi�o Cat�lica que era reconhecida como 

oficial68. Quaisquer outras pr�ticas religiosas eram proibidas de se 

manifestarem publicamente. O pluralismo religioso era combatido como um 

                                                
67 Com o movimento pol�tico, especificamente a Proclama��o da Rep�blica (1889), o fim do 
Padroado (1890) e a Constitui��o Republicana (1891) (conforme dissertamos no item anterior), 
ampliaram a situa��o da base religiosa do pa�s a partir de id�ias secularizantes e laicizantes.  
68 Constitui��o P�blica de 1824 ± Art. 5o��³D�UHOLJLmR�FDWyOLFD�DSRVWyOLFD�URPDQD�FRQWLQXDUi�D�VHU�
D�UHOLJLmR�GR�,PSpULR´��&LWDGo em JULIO MARIA, 1981, p. 66).  
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perigo e uma amea�a ao pr�prio fundamento sobre o qual estava constru�da a 

na��o brasileira, diz Sergio Junqueira (2004, p. 33).  Vigorava at� ent�o o 

C�digo Criminal do Imp�rio do Brazil - CCIB (1830, p. 433), que em seu artigo 

276 prescrevia:  

 

Dos crimes policiaes ± Capitulo I  

Offensa da religi�o, da moral e bons costumes  

Art.. Celebrar em casa ou edificio que tenha alguma f�rma 
exterior de templo, ou publicamente em qualquer lugar, o culto 
de outra religi�o que n�o seja a do Estado.  

Penas: 

De serem dispersos pelo juiz de paz os que estiverem 
reunidos para o culto, da demoli��o da f�rma exterior, e de 
multa nos gr�os: 

Maximo ± 12$000, que pagara cada um. 

M�dio ± 7$000, idem. 

Minimo ± 2$000, idem.  

 

Da� porque os protestantes realizavam os trabalhos religiosos em 

resid�ncias, sem nenhuma caracter�stica de Igreja. Conforme afirma Vianna 

(1900, p.125-126), ³$OpP�GH�YiULDV�FDVDV�VHP�IRUPD�GH�WHPSOR��RQGH�VH�SUDWLFD�

R�FXOWR�DFDWyOLFR��WHPRV�D�,*5(-$�'26�,1*/Ç6(6��QD�UXD�Go Visconde do Rio 

Branco, fundada em 1838, cuja manuten��o � auxiliadora pelo governo ingl�s, 

e a IGREJA PRESBITERIANA, � rua do Marqu�s do Herval, ainda n�o 

conclu�da, mas funcionando desde 1892 .  (Cf. VIANNA, p.125-126).  

A presen�a protestante69 na Prov�ncia de Pernambuco70 no s�culo XIX 

se fez sentir com a chegada de estrangeiros evang�licos, sobretudo de 

                                                
69 Sobre a hist�ria do protestantismo no Brasil, ver entre outros, Cabtree (1962), Leonard 
(1963), Mendon�a (1984). 
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ingleses. Posteriormente, as miss�es norte-americanas se fariam presentes em 

nosso Estado, usando a educa��o como uma estrat�gia mission�ria.71 

Embora as pr�ticas religiosas dos ingleses 72 atingissem apenas suas 

pr�prias comunidades, muitas B�blias e Novos Testamentos come�aram a ser 

distribu�dos no Estado desde 1823, expandindo-se a distribui��o a partir de 

1858, com a chegada do primeiro agente oficial da Sociedade B�blica Brit�nica.   

em 1858 (SELLARO, 1987, p. 139-140).  

O general Abreu e Lima73 defendeu abertamente no peri�dico Jornal do 

Recife em janeiro de 1866, a populariza��o da linguagem b�blica, como vinha 

fazendo o protestantismo. Suas id�ias ficaram bem conhecidas na famosa 

contenda publicada na imprensa, entre ele e um monsenhor. Durante v�rios 

dias, Abreu e Lima escreveu no Jornal citado, em resposta ao monsenhor Pinto 

Campos que era contra a liberdade de express�o religiosa, em especial das 

iGpLDV�SURWHVWDQWHV��&I��%25*(6�'(�6È��������S�������� 

                                                                                                                                          
70 Sobre o significado da presen�a protestante no Nordeste, ver entre outros, Micheline 
Vasconcelos (2004), A figura do protestante na Literatura de Cordel (1893 ± 1920).   
71 Sobre esse tema ver L�da Sellaro (1987) Educa��o e Religi�o: col�gios protestantes em 
Pernambuco na d�cada de 20. Neste estudo a autora enfoca duas denomina��es protestantes: 
presbiteriana e batista. 
72 O primeiro capel�o ingl�s, em Pernambuco, foi o Rev. G. Fukins, nomeado em 1822 (cf. 
SELLARO, 1987, p. 185, nota 64).  
73 Foi ele respons�vel pela distribui��o entre fam�lias de sua amizade de alguns exemplares do 
Novo Testamento impresso em Londres, traduzidos por mission�rios estrangeiros. Ao visitar os 
Estados Unidos Abreu e Lima adquiriu respeito pela B�blia. Adotou a partir da� um conceito 
ecum�nico de cristianismo. Trocava correspond�ncia com o m�dico e pastor mission�rio 
escoc�s, Robert R.  Kalley, e foi este pastor ao discordar dos pontos de vista teol�gicos do seu 
panfleto O Deus dos Judeus e o Deus dos Christ�os, que desencadeou a decep��o de Abreu e 
/LPD�H�D�GHVFREHUWD�GR�VHFWDULVPR�SURWHVWDQWH��WDPEpP�FRQWUiULR�DR�µOLEHUDOLVPR�UHOLJLRVR¶�TXH�
WDQWR� GHIHQGHX� �&I�� %25*(6� '(� 6È�� ������ ���� H� ������ 'D� GLVFXVVmR� UHVXOWRX� XP� JURVVR�
volume de 372 p�ginas, impresso no Recife,  em 1867, contendo as duas c�lebres respostas 
do General, sob o titulo As B�blias falsificadas ou Duas respsotas ao Sr. C�nego Pinto de 
Campos pelo Crist�o Velho (pseud�nimo usado por Abreu e Lima) (Cf. SELLARO, 1987, p. 
141).  Sobre Abreu e Lima, ver entre outros, Chacon (1983).   
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A distribui��o das B�blias era um meio de propaga��o do evangelho 

protestante. A pedido do correspondente oficial no Brasil, Richard Holden e  

com a Sociedade B�blica Brit�nica, Pernambuco ganha refor�os em 1865 na 

divulga��o do protestantismo. Isso ocorreu com a chegada de dois agentes 

portugueses, membros da Igreja Congregacional do Rio de Janeiro, fundada 

por um m�dico americano, o  Dr. Kalley. Estes agentes em seu relato informam 

ter distribu�do 233 B�blias e 579 Novos Testamentos, em seu primeiro ano de 

trabalho nesta prov�ncia74 (Cf. VIEIRA, 1980, p. 317).  

O di�cono Manuel Jos� da Silva Viana, que pertencera a Igreja 

Evang�lica Fluminense e viera para Pernambuco, realizava em sua casa 

reuni�es com um grupo de crentes evang�licos para estudo b�blico, c�nticos e 

ora��es. A seu convite o Rev. Kalley  veio ao Recife em 1775, e realizou uma 

s�rie de confer�ncias evang�licas num teatro e foi ele ainda respons�vel pela 

organiza��o da Igreja Evang�lica Pernambucana (Cf. SELLARO, p. 142).  

Desde 1873, encontrava-se em Recife, o mission�rio presbiteriano  John 

Rockell Smith, que  n�o come�ou logo o trabalho mission�rio.  Em uma 

correspond�ncia ele descreve a reuni�o que assistiu em casa do di�cono Viana 

e termina a carta falando de si e da Quest�o Religiosa, afirmando: (...) no 

estudo da l�ngua fa�o alguns progressos. A luta entre bispo e os ma�ons 

continua (p. 142).  

                                                
74 O trabalho dos mission�rios n�o fugia aos olhos dos cat�licos. O Vig�rio da S� de Olinda ± 
De�o Francisco de Farias ± expediu uma carta circular a todos os vig�rios da S� prevenindo-os 
contra a divulga��o da B�blia. (...) referia-VH� DRV� PDGHLUHQVHV� FRPR� ³RV� HPLVViULRV� GH�
6DWDQiV´��RV�TXDLV��DR�YLVLWD-lo pessoalmente, para provar a autenticidade de suas B�blias e a 
doutrina dos seus panfletos, tinham sido t�o audaciosos a ponto de sustentar uma discuss�o 
com ele (cf. VIEIRA, 1980, p. 317-318).  
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  As persegui��es que ocorriam na cidade contra os que abra�avam 

outras pr�ticas religiosas, distintas da oficial, ocorreram muitas vezes com os 

protestantes. Numa reuni�o em casa de Viana, a pol�cia interveio e proibiu n�o 

s� aquela, mas as futuras reuni�es que pretendessem fazer. (...) Os jornais 

locais noticiaram o fato, propagando, involuntariamente o trabalho protestante. 

A correspond�ncia trocada com a pol�cia foi divulgada por um jornal ma��nico 

± A Verdade ± que criticava a neglig�ncia da mesma na solu��o da quest�o.  

O Jornal jesu�ta ± Uni�o ± publicou, ent�o, um artigo contra Vianna que 

foi respondido por outro, de autoria do Sr. Cir�aco Antonio dos Santos e Silva, 

no qual relacionava doze dos principais pontos da f� defendida por Viana e 

pelos protestantes. Smith comenta: Desse modo o credo protestante vem ao 

conhecimento do p�blico. Boa cunha que o Senhor est� usando para for�ar a 

entrada do Evangelho (Cf. FERREIRA, apud SELLARO, p. 144).   

O Rev. Smith em seu trabalho mission�rio conseguiu instalar a 

congrega��o numa casa localizada em Santo Antonio, que posteriormente 

seria a Primeira Igreja Presbiteriana do Recife75. Ainda sobre a atua��o de 

Smith revela Sellaro (1987, p. 144):  

Por esse tempo, Smith solicitou e conseguiu uma entrevista 
com o ent�o presidente da Prov�ncia, o Sr. Henrique Pereira 
de Lucena ± o Bar�o de Lucena, que resultou QR�VHJXLQWH�� ³�
Disse-lhe qual � o meu objetivo nesta cidade. Disse-me ele 
que era o meu direito. Poderia pregar em casas que n�o 
tenham apar�ncia de templo e exercer todas as fun��es do 
meu minist�rio, ensinando em escola, conforme instru��es do 

                                                
75 Al�m da Primeira Igreja fundada em 1878, Pernambuco logo teria outras igrejas 
presbiterianas: de Goiana, em 1880; de Areias, em 1893; de Garanhuns, em 1895; de 
Canhotinho, em 1899; de Palmeiras, em 1903 (Cf. SELLARO, 1987, p. 187, nota 90).  
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Departamento P�blico de Instruc��o, bem como vender 
B�blias e livros76.  

 

Encontramos um pedido do Vig�rio Francisco Raymundo da Cunha de 

Souza, Freguesia de Afogados, em 26 de maio de 1886, remetido ao 

presidente da prov�ncia, para saber se o Rev. Smith tinha a permiss�o ou n�o 

de realizar casamento na Prov�ncia de Pernambuco. Segue um trecho do 

of�cio:  

Achando-se nesta parochia pessoas seduzidas pelas doutrinas 
de um Norte- Americano de nome J. R. Smith, secretario  da 
seita presbyteriana, cujo Ministro se diz ser, receberam-se em 
Matrimonio perante o mesmo Smith, e n�o tendo em sciencia de 
que effetivamente tem ele competencia legal para assistir o 
casamento em tais condi��es de modo a produzir os effeitos 
civis, tendo registrado o seu t�tulo de nomea��o (Av. no. 38 de 
10 de fevereiro de 1864), rogo a V. Exa. se digne de informar-me 
com a poss�vel bondade de este estrangeiro est� ou n�o 
habilitado para isso a fim de acautelar pelo menos os direitos 
civis da prole havida e por haver de taes concubinatos, por 
quanto outras denomina��es n�o podemos dar-lhes em face da 
lei tridentina  que regula a materia. [...] (APEJE, Assuntos 
Eclesi�sticos, n. 21, 26/05/1886 ,          p. 214).  

  

 Sobre a presen�a dos Batistas em Pernambuco, verifica-se que foi no 

ano de 1886 a organiza��o da Primeira Igreja Batista do Recife com seis 

membros: o casal de mission�rios, os dois rec�m batizados e o casal Mello 

Lins. Este pregador brasileiro assumiria, meses depois, o pastorado dessa 

Igreja. Os batistas atingiram v�rias cidades do interior de Pernambuco, entre 

                                                
76 A lei n. 1124 decretada pela Assembl�ia Legislativa da Prov�ncia decretava o ensino livre e 
reorganizava  o ensino sHFXQGiULR� VRE� DV� VHJXLQWHV� EDVHV�� ³HQVLQR� SDUWLFXODU� OLYUH�� VRE�
condi��o de comunicar � autoridade fiscalizadora a denomina��o do estabelecimento, a sua 
localidade, programa, pessoal de ensino, rela��o mensal dos alunos; submeter-se � 
fiscaliza��o e inspec��o sob pena de multa (50$ a 200$). O ensino superior prim�rio a 
domic�lio � isento de toda a inspecc��o (Cf. MOACYR, apud SELLARO, 1987, p. 186, nota 83).  
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elas, Goiana, Nazar�, Bom Jardim, Engenho Velho, Cachoeira, Ilheitas e 

Limoeiro (Cf. SELLARO, 1987, p. 147-148).  

O trabalho mission�rio dos batistas, assim como de outros grupos 

evang�licos n�o foi f�cil e enfrentou v�rias persegui��es. Em 1897, 

respaldados pelo governador, grupos cat�licos iniciaram uma campanha 

DJUHVVLYD� FRQWUD� RV� HYDQJpOLFRV�� SRU� PHLR� GR� MRUQDO� FDWyOLFR� ³$� (UD� 1RYD´�

batendo na mesma tecla da falsidade das B�blias protestantes ± aconselhando 

o povo a fugir delas como de uma pessoa perigosa.  

Outro momento crucial foi o ano de 1900, quando o interior 

pernambucano assistiu a persegui��es cruentas. Por algum tempo os 

protestantes n�o podiam descansar sem prote��o, dormindo uns enquanto 

outros velavam. Catorze resid�ncias e uma casa de farinha de propriedade do 

Sr. Manoel de Holanda foram derrubadas e incendiadas (Cf. SELLARO, 1987, 

p.148).  

As persegui��es tamb�m atingiam as sociedades secretas, como a 

Ma�onaria. O artigo 282, do mesmo C�digo (CCIB, 1830, p. 508 e 509), referia-

se a  elas dizendo: 

³$�UHXQLmR�GH�PDLV�GH�GH]�SHVVRDV�HP�XPD�FDVD�HP�FHUWRV�H�
determinados dias s�mente se julgar� criminosa quando f�r 
para fim de que se exija segredo dos associados, e quando 
neste ultimo  n�o se communicar em f�rma legal ao juiz de 
paz do districto em que se fizer a reuni�o.  

Penas: 

Ao dono, chefe, morador ou administrador da casa. 

Maximo ± 15 dias de pris�o simples. 

M�dio ± 10 dias, idem. 

Minimo ± 5 dias, idem. 
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Na reincidencia: 

Maximo ± 30 dias de pris�o simples 

M�dio ± 20 dias, idem. 

Minimo ± 10 dias, idem.  

  

 

Esta legisla��o, por�m, n�o impediu na cidade do Recife a presen�a de 

sociedades secretas, sobretudo de natureza ma��nica77.  Em 1900, a 

ma�onaria de Pernambuco, era subordinada ao Grande Oriente e Supremo 

Conselho do Rio de Janeiro, havendo aqui um Delegado do Gr�o-Mestre. 

Havia tr�s templos, onde funcionam as seguintes lojas: Cavaleiros da Cruz; 

Vigil�ncia e Segr�do; Concilia��o; Luzeiro da Verdade; Restaura��o 

Pernambucana; Segredo e Amor � Ordem; Seis de Mar�o; Pelicano, em 

organiza��o. (Exce��o feita da loja Luzeiro da Verdade, que trabalha pelo rito 

moderno, todas mais adotam o rito escoc�s) (Cf. VIANNA, 1970, p.155). 

Segundo Borges de S�78 desde 1798 registra-se em Pernambuco a 

presen�a de sociedades secretas. A autora cita em seu texto a funda��o neste 

per�odo  do  Are�pago  de Itamb�,  pelo  padre  Arruda  C�mara,  um lugar  de  

                                                
77 Credita-se a Faculdade de Direito do Recife como o lugar de dissemina��o das id�ias 
ma��nicas, evolucionistas e positivistas que favoreceram a recep��o e implanta��o do 
espiritismo em Pernambuco. Ver sobre o tema, entre outros, AZEVEDO (1983), BARATA  
(1999), COLUSSI (2003).  
78 Este estudo objetivou duma investiga��o a f�, a raz�o e o poder de t�o amplo movimento 
como � o espiritismo em nosso Estado. Deixando � margem a dimens�o medi�nica do 
espiritismo, para investiga-lo historicamente enquanto organiza��o de poder capaz de produzir 
conflitos sociais, desde o s�culo XIX at� nossos dias, diz a autora (%25*(6�'(�6È��������S��
36). Roberto Aguiar em seu estudo de mestrado (1977) O ideal medi�nico no Recife revela que 
p�D�³FRVPRORJLD�PHGL~QLFD´�WDO�FRPR�VH�DSUHVHQWD�QR�5HFLIH��SUDWLFDGD�QmR�DSHQDV�SRU�JUXSRV�
medi�nicos  singulares ± o Xang� e a Umbanda, em seus diversos tipos, e o Espiritismo ± mas, 
tamb�m, por amplas camadas da popula��o pertencentes a grupos religiosos que, 
oficialmente, condenam o modo medi�nico de conceber e explicar o universo. (...) Indicador 
GLVVR�� SDUD� R� DXWRU�� HUD� R� Q~PHUR� GH� ³FHQWURV´�� ³WHQGDV� GH� 7HUUHLURV´� H� VHVV}HV� HVStULWDV�
UHDOL]DGDV�HP�FDVDV�GH�IDPtOLD��&I��$*8,$5��FLWDGR�HP�%25*(6�'(�6È��������S������ 
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reuni�es e discuss�es. Em 1802 surge a Academia Suassuna. Depois, em 

seguida a Academia do Para�so, a Universidade Secreta ± de Ant�nio Carlos ± 

Escola Secreta de Vicente Ferreira dos Guimar�es Peixoto; as Lojas 

Patriotismo, Pernambuco do Oriente e Pernambuco do Ocidente (Cf. BORGES 

'(�6È��������S�������� 

O espiritismo experimental com o objetivo de evocarem-se esp�ritos 

tamb�m aconteciam no nosso Estado, o p�blico em sua maioria era constitu�do 

de doutores ilustres  que abriam suas casas de fam�lia para a realiza��o de 

sess�es esp�ritas. Gilberto Freyre retrata uma destas sess�es, datada em 11 

de agosto de 1853:  

O conhecido m�dico ma�on, o Dr. Oleg�rio Ludgero Sabino 
Pinho, fundador, em 1848, da Farm�cia Homeop�tica Dr. 
Sabino Pinho,  - ainda hoje administrada pelos seus 
descendentes ± realizou reuni�o em sua casa para evocar 
esp�ritos. Toda a cidade do Recife pode tomar conhecimento 
dessa reuni�o, porque ele mesmo fez quest�o de comenta-la 
no Di�rio de Pernambuco, do dia 14 de julho de 1853, como o 
resultado de uma experi�ncia. (...) aproveitando naquele dia a 
presen�a de alguns amigos em sua resid�ncia, vindos para 
cumprimenta-lo pela passagem de seu anivers�rio, convidou-
os para fazerem  uma experi�ncia com os esp�ritos. Estes, ao 
apresentarem, teriam feito dan�ar, mesas, chap�us e pratos, o 
TXH� 6DELQR� 3LQKR� FRQVLGHURX� FRPR� ³UHVXOWDGR� VDWLVIDWyULR´���
Sua interpreta��o para o fato sugeria como causa a lei dos 
flu�dos magn�ticos, estudo em voga naquela �poca79. 

 

(VWDV� H[SHULrQFLDV� ILFDUDP�FRQKHFLGDV�FRPR�D�H[SHULrQFLD� GDV� ³PHVDV�

JLUDQWHV´80. O que Sabino Pinho queria encontrar como resultado desta pr�tica 

era a verdade a cerca do magnetismo. A conclus�o deste movimento 

experimental � escrita por Vera S� (2001):  

 

 
                                                
79 Cf. sobre o tema do magnetismo Darnton (1988). 
80 Cf. Wantuil (1978).  
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A rea��o �s experi�ncias das mesas girantes e � propaga��o 
das teses sobre magnetismo, que Sabino Pinho tornou 
p�blicas s�o expressadas num interessante artigo do Di�rio de 
Pernambuco, iQWLWXODGR� ³5HWURVSHFWR� 6HPDQDO´�� SXEOLFDGR� QR�
dia 25 de julho de 1853, na p�gina 1, o que confirma como 
esses sistemas fizeram sucesso no Brasil, provocando alas 
mais conservadoras. A experi�ncia das mesas � interpretada 
como uma vertente do magnetismo estabelecido por 
Mesmer81.  

 

 

Das reuni�es esp�ritas realizadas em resid�ncias houve a mudan�a para 

casas organizadas apenas para esse fim. A data de funda��o do primeiro 

centro esp�rita de Pernambuco � noticiada no jornal O Esp�rita, consta nele o 

dia 25 de agosto de 1894, como o da cria��o da Associa��o Esp�rita Deus e 

Caridade dos Aflitos, instalada na Rua do Futuro, sem n�mero, com diretoria 

provis�ria. Outros dois centros esp�ritas s�o noticiados pelo jornal O Guia, 

�rg�o noticioso e esp�rita tamb�m do final do s�culo XIX. Seus nomes eram 

Centro Esp�rita de Pernambuco, que promovia reuni�es nas quintas-feiras e o 

Grupo Esp�rita Fraternidade, com reuni�es aos domingos (Cf. BORGES DE 

6È��������S������� 

Conforme vimos no per�odo da funda��o dos Centros Esp�ritas em 

Pernambuco j� havia a garantia da liberdade de cultos (pela Constitui��o 

)HGHUDO� H� (VWDGXDO�� GH� ������ DOpP� GR� &DWyOLFR� H� 5HFLIH� DVVXPLD� µDUHV� GH�

FLGDGH�PRGHUQD�H�PXQGDQD¶�� 

As mudan�as ocorridas na cidade impulsionaram o interesse das 

pessoas por outras culturas religiosas, j� presentes em meio ao povo, 

                                                
81 O Di�rio de Pernambuco havia em 2o lugar no pa�s publicado no dia 02 de julho de 1853 uma 
not�cia registrada na cidade do Porto, lan�ando ironias ao fen�meno das mesas girantes, pela 
pouca serenidade que os experimentadores demonstravam nesses eventos.  
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fortemente marcado pelo sincretismo religioso, para o qual em muito 

contribu�ram as pr�ticas religiosas dos negros escravos.  As novas pr�ticas se 

multiplicam, se tornam p�blicas, mas  ainda no in�cio do S�culo XX sobrevivem, 

ainda sob persegui��es e restri��es. A pr�tica da feiti�aria, por exemplo, a que 

levava a sedu��o82 de disc�pulos, era duramente perseguida. No jornal Era 

Nova, �rg�o do Partido Cat�lico de Pernambuco, publicado no dia 13 e 14 de 

maio de 1902, apareceu um relato de uma tentativa de flagrante em uma das 

escolas de feiti�aria:    

 

Tomando na devida considera��o a nossa local sobre uma 
escola de feiti�aria, que funcionava na Gamelleira, o sr. tenente 
Jos� Affonso, subdelegado do 2o. districto de S�o Jos� deu 
EXVFD�HP�YDULDV�FDVDV�G¶DOOL�QmR�HQFRWUDQGR��SRUpP�R�SURIHVVRU�
que tinha azulado poucas horas antes de chegar a policia. 
Tambem n�o foram encontrados os discipulos. Constatamos, 
SRUpP� TXH� D� HVFROD� PXGRX¶VH� SDUD� RXWUR� ORFDO� GR� PHVPR�
districto (APEJE. ERA NOVA, 13 e 14 de maio de 1902 , n. 
02 , num. 101, ano XIII. p. 3). 

 

(UD� YLVtYHO� TXH� KDYLD� DTXHOHV� TXH� QmR� HVWDYDP� WmR� µFLPHQWDGRV¶� SHOR�

FDWROLFLVPR�� QD� VRFLHGDGH� 3HUQDPEXFDQD� µFRQVLGHUDGD¶� HPLQHQWHPHQWH�

cat�lica83. Isto porque o povo constru�a o seu universo religioso em v�rias 

influ�ncias. Como t�o bem enfoca Gramsci, o universo da religiosidade est� 

permeado pelas cren�as m�gicas. � a partir dessa dimens�o aberta �s 

fronteiras do m�gico que a religiosidade popular manifesta suas diferen�as, 

                                                
82 Brand�o (1986: 131) enfatiza que nos sistemas religiosos, nos v�rios tipos de institui��es 
religiosas as regras s�o codificadas surgindo os sortil�gios, bruxarias, sedu��o ou fascina��o 
exercidas por dotes naturais ou artificiais, maquina��o ou trama de interven��o humana sobre 
o dom�nio do sagrado. 
83 Como parte de nossa tradi��o, temos sempre a tenta��o de assumir e afirmar aquilo que nos 
foi impingido durante anos, desde a coloniza��o at� os dias de hoje, de que o povo brasileiro � 
essencialmente cat�lico. Sabemos que essa tradi��o tem sido defendida pela Igreja Cat�lica, 
mas tamb�m por intelectuais que, em diversos momentos, tentaram explicar o Brasil. Gilberto 
Freyre � um deles (Cf. SILVA, s.d., p.131).   
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expressa uma linguagem religiosa pr�pria do povo e, por essa raz�o, pode ser 

reconhecida como um tipo de comportamento diferente e aut�nomo 

(GRAMSCI, apud MARTIN & ANDRADE, 2003, p.1).  

N�o podiam mesmo as autoridades atrav�s de legisla��o conter a mente 

do povo que ao longo da hist�ria fizera a cultura religiosa do pa�s. � o caso da 

cultura dos afro-descendentes no Recife:  

Desde o s�culo XIX as posturas municipais da cidade do Recife 
insistiam em proibir os batuques dos negros, enquanto estes 
�ltimos teimavam em mant�-los, revelando que entre proibi��es, 
conflitos e batidas policiais, as pr�ticas culturais dos                       
afro-descendentes, fossem elas batuques religiosos ou festivos, 
considerados divertimentos (maracatus), encontravam nos 
interst�cios sociais espa�os para negocia��o e manuten��o 
dessas pr�ticas.84 visavam encontrar brechas para a 
manuten��o de suas pr�ticas e ao mesmo tempo 
reconhecimento social (GUILLEN, 2003, p. 5)85.  

 

No final do s�culo XIX, a ideologia do branqueamento, as aspira��es da 

elite de se assemelhar ao modelo de civiliza��o europ�ia, v�o fornecer suporte 

para persegui��es e estrat�gias disciplinares das manifesta��es da cultura 

popular, notadamente as afro-descendentes. O folclore86, enquanto campo do 

                                                
84 Sobre as posturas municipais e proibi��es dos batuques ver: MAIA, Clarissa Nunes. 
Sambas, batuques, vozerias e farsas p�blicas. O controle social sobre os escravos em 
Pernambuco no s�culo XIX (1850-1888). Recife, Disserta��o de mestrado em Hist�ria da 
UFPE, 1995; Sobre as persegui��es e ambival�ncias no trato das elites aos cultos afro-
descendentes ver: REIS, Jo�o Jos�. Tambores e temores: a festa negra na Bahia na primeira 
metade do s�culo XIX. In: CUNHA, Maria Clementina Pereira da Carnavais e outras F(r)estas. 
Ensaios de Hist�ria social da cultura. Campinas, Ed. UNICAMP/ CECULT, 2002; L�HNING, 
ÆQJHOD��Acabe com este santo, Pedrito vem a�...Revista Usp, n. 28; FRY, Peter; CARRARA, 
S�rgio; MARTINS CONSTA, Ana Luiza. Negros e Brancos no carnaval da velha rep�blica in: 
REIS, Jo�o Jos� (org.) Escravid�o e inven��o da liberdade. Estudo sobre o negro no Brasil. 
S�o Paulo, Brasiliense, 1988. 
85 No caso do Rio de Janeiro, ver: SOIHET, Rachel. A subvers�o pelo riso. Rio de Janeiro, 
FGV, 1998.  
86 A cultura dominante transformou em singularidades folcl�ricas ou pr�ticas supersticiosas, 
certas cren�as ancestrais que as camadas populares, nas zonas rurais ou delas sa�das, ainda 
consideram como express�o de alguma forma religiosa. S�o personagens que est�o presentes 
no imagin�rio,  como o Saci Perer�, o Boi-tat�,   o Curupira, a Comadre Ful�zinha, presen�as 
das antigas religi�es, do tempo em que a natureza abarcava um espa�o muito maior nas 
rela��es humanas, no seu dia a dia. Como se disse acima, essas cren�as foram esvaziadas de 
seu conte�do religioso, servindo nas salas de aulas e nas conversas como refer�ncias 
folcl�ricas e curiosidades culturais. Entretanto, quantos ainda n�o tomam cuidado para que o 
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saber, come�a a registrar essas pr�ticas culturais como meras sobreviv�ncias 

de coisas de escravos, reminisc�ncias de um tempo passado, fadadas, 

portanto, ao desaparecimento. Nesse contexto, a transfer�ncia desses 

divertimentos para o espa�o do carnaval foi argumento recorrentemente 

utilizado pela historiografia, mostrando que os grupos de afro-descendentes 

elaboravam estrat�gias em que a licen�as obtidas nas delegacias de pol�cia, 

garantiram aos maracatus e outras agremia��es o direito de desfilarem pelas 

ruas da cidade durante o carnaval87 (Cf. GUILLEN, 2003, p. 4-5).  

A religi�o cat�lica88 que se afirma ³+HUGHLUD�OHJLWLPD�H�GLUHWD�GD�GRXWULQD�

HYDQJpOLFD���´�  ia buscar respaldo nos prim�rdios da coloniza��o, 

DUJXPHQWDQGR� TXH� ³O Brasil, terra que � de Santa Cruz, teve como seu 

batismo o sacrif�cio da Missa aqui celebrado pelos filhos de S�o Francisco, que 

DFRPSDQKDUDP� 3HGUR� ÈOYDUHV� &DEUDO´�593�� ������ S�� ����. Segundo o Padre 

J�lio Maria (1981):  

 

�³���GH� TXH� RXWUD� IRQWH�D�QmR�VH�D� FULVWDQGDGH�RUJDQL]DGD�FRP�
os labores, o suor e o sangue, poderia sair a jovem na��o, cujo 
primeiro vagido pol�tico foi o grito do Ipiranga, mas cuja 
gesta��o nacional foi o fecundo  das id�ias e dos sentimentos 
crist�os que o claustro e o p�lpito, as ordens religiosas e a 
tributa sagrada, o clero regular e secular,com suas aulas, seus 

                                                                                                                                          
Saci n�o os atrapalhe na vida, para que a Comadre Ful�zinha  n�o os fa�a perder-se na mata, 
de forma que sempre nela se adentra com algum fumo? Quantos ainda n�o temem os 
cemit�rios, acreditando que eles est�o protegidos pelo Boi-tat�? Muitas dessas tradi��es 
ind�genas foram influenciadas por tradi��es trazidas pelos africanos (SILVA, S., 2001, p.134) 
87 Um estudo das possibilidades de an�lise que as licen�as policiais oferecem ao historiador 
pode ser encontrada em: LIMA, Ivaldo Marciano de Fran�a. Maracatus-na��o: ressignificando 
velhas hist�rias. Recife, monografia de Bacharelado em Hist�ria na UFPE, 2003.  

88 Sobre o estudo da hist�ria do catolicismo no Brasil, ver outros,AZZI(1983),Lustosa(1977). 
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GLVFXUVRV�� VHXV� HVFULWRV� GDYDP� DRV� EUDVLOHLURV"�-Ò/,2�
MARIA,1981,p.65). 

 

O Recife possu�a, em 1900, 43 templos religiosos cat�licos afirma  

Vianna (1970). Igreja S�o Pedro, Igreja Ros�rio, Igreja da Penha, Igreja Santa 

Rita. Igreja Nossa Senhora da Penha, Igreja do Pilar, etc. Afora os templos 

cat�licos que foram mencionados, h� diversas capelas onde se exerce o culto, 

tais como T�rre, Rem�dios, Piranga, Iputanga, Apipucos, Jo�o de Barros, 

Bel�m, Aflitos, Manguinho, etc., etc., n�o falando dos estabelecimentos de 

caridade e instru��o (p. 120-126).   

O cen�rio buc�lico que ostentava a arquitetura do grande n�mero de 

igrejas cat�licas em Pernambuco, a acolhida do povo para as novenas em suas 

casas e as in�meras prociss�es89 que adentravam as ruas da cidade, 

revelavam os costumes sociais vividos em torno dessa vida religiosa, sendo 

destacados em relatos de viajantes que por aqui circularam no s�culo XIX, 

como os nomes de Henry Koster90 (ingl�s) e Daniel P. Kidder91.  

                                                
89 (...) a cerim�nia cat�lica externa de maior ressalto era a prociss�o, espet�culo a que todos 
anos a popula��o assistia com fervente curiosidade e recolhimento. Procedia-o, at� uma 
expectativa caracter�stica: a encomenda do trajo novo ou a reforma do antigo; a escolha do 
ponto ou da casa onde se iria ver o desfile;; os papelotes postos nos cabelos na v�spera; a 
SURPHVVD�GH�XP� µDQMR¶� H� R�SUHSDUR�GHOH�SDUD�DSDUHFHU�EHP�YHVWLGR�GH� µURGD¶� H� µFDSHOLQKD¶��D�
obriga��o de sair na Ordem Terceira do Carmo ou na Irmandade da Sant�ssima Trindade... 
(SETTE, 1978, p. 223).  
90 Cf. Koster, Henry. Viagens ao Nordeste do Brasil.  2. ed. Recife: Secretaria de Educa��o e 
Cultura/ Governo do Estado, 1978.  
91 O Pastor Kidder chegou na capital da Corte do Rio de Janeiro, em 1837 preocupado em 
saber de fato como era prestada a assist�ncia social no campo da divulga��o de B�blias ao 
povo que n�o as possu�a porque n�o havia tipografias para isso e como eram as organiza��es 
sociais tais como escolas, hospitais e orfanatos de natureza cat�lica, para melhor compreender 
a rela��o da Igreja com os fi�is para dentro no contexto empreender sua atividade mission�ria 
FRPR� SDVWRU� SURWHVWDQWH� �&I�� %25*(6� '(� 6È�� ������ S�� ������ 9HU� WE�� .LGGHU�� 'DQLHO� 3��
Reminisc�ncias de viagens e perman�ncia no Brasil. Moacyr N. Vasconcelos, trad., 2 vols. 
Livraria Martins Editora         S.A., 1951. 
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Definir a Prov�ncia de Pernambuco cat�lica em sua paisagem e nos 

costumes foi um processo not�rio aos viajantes, divergindo da descri��o da 

cidade feita por escritores pernambucanos, como Mario Sette. De etnoc�ntrico 

e encantador o olhar estrangeiro, fruto do costume a outra perspectiva religiosa 

de suas origens, para um olhar descritivo, explic�vel e menos preconceituoso 

de Sette, em sua obra Arruar, quando escreve que o esp�rito religioso da 

FLGDGH� � ³DQGDYD�i� IORU�GDV� UXDV´�QXP�FOLPD�PtVWLFR�SRUTXH�D�pSRFD�H�D�gente 

assim admitia, e os costumes n�o toleravam arrojos nem atitudes (SETTE, 

1978 apud  Borges,2001p.215)  

As a��es dos l�deres cat�licos nos espa�os sociais da cidade do Recife 

HUDP�IUHT�HQWHV�H�FRQILUPDYDP�D�LPSRUWkQFLD�TXH�JR]DYD�D�,JUHMD�&DWyOLFD��$V�

institui��es e as constru��es eram inauguradas com a b�n��o da Igreja. A 

resposta do C�nego Jos� de Paiva Torres, Vigararia Capidular do Sem. de 

Olinda ao Illmo e Exmo Sm Conselheiro Jo�o Joz� de Oliveira Junqueira, 

presidente desta prov�ncia,  diz: Ao oficio de V. Exa. de 19 do corrente, em que 

me convida a proceder a ben��o do edificio destinado a uma escola modelo, no 

dia da chegada de  Suas Majestades; tenho a honra de responder que assim o 

farei (APEJE, AE, p. 2G, 22 de mar�o de 1879).   

Podemos apresentar alguns nomes de personalidades cat�licas que se 

LQVHULUDP�QR�FKDPDGR�µ´FDPSR�FtYLFR-VRFLDO´92 nas primeiras d�cadas do S�culo 

                                                
92 Express�o do padre Ferdinand Azevedo, SJ (2004) em seu estudo: As correntes do 
pensamento cat�lico c�vico-social nos anos 1930-1952 em Pernambuco, destaca a import�ncia 
cultural de cat�licos que exerceram suas profiss�es no campo c�vico-social destes anos. 
Escolheu para objeto de estudo dez pessoas que atuavam como profissionais liberais 
(m�dicos, advogados, professores, engenheiros), membros de congrega��es religiosas, do 
clero secular e trabalharam nos campos mais diversificados, como jornalistas, pol�ticos, e 
acad�micos. Viveram como cidad�os, visando o bem comum e expressando, em determinados 
PRPHQWRV��D�SRVLomR�GD�,JUHMD�&DWyOLFD��³Faziam parte do que n�s chamamos, neste trabalho, 
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XX. Come�amos pelo Padre Bezerra de Carvalho, Vice-presidente do Senado 

Pernambucano, que ocupou interinamente o cargo de Governador do Estado 

(1911) em substitui��o ao ex-governador Est�cio Coimbra (Cf. PORTO, 1986, p. 

305). Os corpos docentes do Gin�sio Pernambucano e da Escola Normal, entre 

outras escolas, tamb�m inclu�ram muitos religiosos. O Revdmo, Sr. Padre Felix 

Barreto foi diretor do Gin�sio do Recife desde 1920. O Gin�sio fora fundado em 

1912 pelo Revdmo. Sr. C�nego Henrique Xavier, em 1919 era ele professor de 

chorographia da segunda cadeira da Escola Normal de Pernambuco (Cf. BPE, 

Cole��o Pernambucana, Estatuto do Gin�sio do Recife). 

A lista de cl�rigos que assumiram a dire��o de estabelecimentos 

p�blicos de ensino e outros que foram professores � bem grande,  pois muitos 

foram os que se dedicavam ao servi�o da instru��o. Outro nome que 

destacamos � C�nego Pereira Alves, que foi escolhido para assumir uma das 

cadeiras no Instituto Archeologico de Pernambuco. Trazemos a seguir trechos 

do seu discurso de posse, pronunciado no dia 27 de janeiro de 1915:  

Representante dum principio religioso, qual a sociedade 
contemporanea deve a sua personalidade moral, eu me sinto 
feliz em reconhecer que n�o quereis despressar esse grande 
factor da historia dos povos: a Religi�o. (...) Senhores do 
Instituto, eu vos agrade�o a honra immerita, e, num momento 
t�o solenne como este, sacerdote, pe�o a Deus, o supremmo 
Director das ac��es dos povos, brilhantes destinos para a 
nossa digna e gloriosa obra (BPE, Discursos e Conferencias, 
C�nego Pereira Alves, 1917, p. 90).  

 

                                                                                                                                          
de correntes do pensamento cat�lico c�vico-VRFLDO´, conclui o autor. (Cf. AZEVEDO, 2004, 
p.29). 
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Enfatizando as influ�ncias da presen�a do catolicismo no pa�s a fala 

retrospectiva de Dom Armando Lombardi, afirma:   

�����¬� PHGLGD� TXH� YRX� FRQKHFHQGR� D� +LVWyULD� JORULRVD� GHVWH�
grande e nobre pa�s cat�lico, em que tenho a honra de 
representar o Pai Comum da Cristandade, venho verificando 
que a Igreja Cat�lica esteve presente a todos os acontecimentos 
relevantes da Col�nia, do Imp�rio e da Rep�blica, Em cada 
cap�tulo da Hist�ria do Brasil aparece e figura de um Bispo ou 
de um sacerdote como exemplo de patriotismo, alimentado pela 
f� e pelas sugest�es do Evangelho. A Hist�ria de Pernambuco 
DWHVWD�HORT�HQWHPHQWH�D�PLQKD�DILUPDWLYD��1HVWH�JUDQGH�(VWDGR�
da Federa��o, desde a era colonial at� os nossos dias, a 
contribui��o do Clero no plena realiza��o das leg�timas 
aspira��es coletivas e dos empreendimentos decisivos da 
evolu��o material e moral do Brasil, foi das mais preciosas e 
fecundas (BPE, Boletim Eclesi�stico, out., 1956, p. 87-88).   

 

1.3 O Espa�o educacional da Igreja.  

   

No Recife t�nhamos em 1900 dois grandes estabelecimentos de ensino 

representantes dos ideais da Igreja: o Col�gio Salesiano e o Col�gio de S. 

Jos�, para meninas, dirigido pelas irm�s de Santa Dorot�ia. O estudo de 

Sellaro (1987) menciona outros estabelecimentos de ensino cat�lico, como: 

Sant�ssima Trindade, Santa Genoveva, Externato Gadauet, Nossa Senhora da 

Sa�de, Nossa Senhora da Concei��o, S�o Francisco dos padres jesu�tas, 

Nossa Senhora da Penha, Imaculada Concei��o, Santa L�cia, Instituto Nossa 

Senhora do Carmo, Nossa Senhora das Vit�rias, Col�gio Santa Margarida, 

Col�gio Sagrado Cora��o de Jesus93. 

                                                
936HOODUR� ������� S�� ����� FRPHQWD�� ³8P� IDWR� FXULRVR� p� TXH�� KDYHQGR� WDQWDV� RSo}HV� GH� HQVLQR�
para os que podiam pag�-lo, muitas fam�lias preferiam enviar os filhos para a Europa, de onde, 
VHJXQGR� 6HWWH� ������� ³YROWDYDP� DUUDVWDQGR� RV� HUUHV� H� ID]HQGR� FXUYDWXUDV� GH� VDOmR� HPERUD�
HVFUHYHVVHP�R�SRUWXJXrV�FRPR�XP�YHQGHOKmR�GH�FXUWDV�OHWUDV��³2XWUR�SRQWR�D�UHVVDOWDU�p�TXH��
conforPH�%HOOR��RV�QXPHURVRV�FROpJLRV�PHQFLRQDGRV�µWLYHVVHP��LQH[SOLFDYHOPHQWH�H[LVWrQFLDV�
PXLWRV� SUHFiULDV�� SRXFRV� FKHJDQGR� DR� VpFXOR� SUHVHQWH¶�� 'Dt� SRUTXH� R� SURIHVVRU� UHVVDOWD� D�
SHUVHUYHUDQoD�GR�&ROpJLR�&RUDomR�(XFDUtVWLFR� µQD� FDXVD�TXH�DEUDoRX¶�� EHP�FRPR�R�&Rl�gio 
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 O exerc�cio do apostolado das Irm�s de Caridade de S�o Vicente de 

Paulo, em Pernambuco, inclu�a tamb�m o ensino. D. Maria Joaquina Pessoa 

de Melo, no ano de 1845, instalou numa casa da Rua da Aurora uma pequena 

escola a que deu o nome de Escola de Nossa Senhora da Esperan�a. Em 

setembro de 1858, as Irm�s de Caridade assumiram a responsabilidade de 

manuten��o dessa escola. Nas m�os das Irm�s  de Caridade a antiga escola 

passou a chamar-se Col�gio de Santa Tereza, dedicando-se ao abrigo e 

educa��o das crian�as necessitadas.  

O col�gio de S�o Jos�, do Instituto Santa Dorot�ia, foi a primeira escola 

religiosa destinada � educa��o de meninas a instalar-se em Pernambuco. 

Deveu-se esse privil�gio ao empenho do Bispo de Olinda-Recife D. Manuel de 

Medeiros junto � Madre Paula e ao Papa reinante. Tendo como superiora a 

Madre Thereza Casavecchia, chegaram ao Recife, no dia 12 de 1866 as 

primeiras religiosas dorot�ias. Provisoriamente foram instaladas numa pequena 

casa perto do antigo Pal�cio episcopal, hoje (1978) Col�gio N�brega. Em 

setembro desse mesmo ano (1866), transferiu-se a comunidade para o antigo 

Convento da Soledade, que ainda hoje (1978) � parte integrante da Institui��o. 

Em 1936, o Col�gio com um grande acr�scimo de alunas matriculas e cria��o 

de outros  cursos  passou a  instalar-se no Palacete da Av. Conde da Boa Vista,  

 

 

                                                                                                                                          
dos Irm�os Porto Carreiro (depois Escola Engenharia), o 19 de abril e 11 de Agosto, o Ayres 
*DPD��R�3ULWDQHX��R�6DQWD�0DUJDULGD�H�R�6mR�-RVp��TXH� µDWLQJLUDP�R�VpFXOR�;;�FRP�GDPD�H�
SUHVWtJLR¶��S������� 
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RXWURUD� VHGH� GR� -yTXHL� &OXEH� GH� 3HUQDPEXFR� R� FRQKHFLGR� ³3DODFHWH� $]XO´94 

(Cf. BELLO, 1978). 

Os Salesianos chegaram ao Recife em 1894, atendendo a um apelo da 

Confer�ncia Vicentina Central, coordenada pelo Dr. Carlos Alberto de 

Meneses, que desejava abrir na cidade uma obra em favor da inf�ncia e 

juventude pobre. Aderindo a este pedido, Pe. Miguel Rua, sucessor de Dom 

Bosco, envia Don Lasagna para tratar da funda��o, em agosto de 1891. Mais 

tarde, em 1892, o ent�o rec�m-empossado bispo do Recife, D. Jo�o Esberard, 

tendo conhecimento do apelo, engendra esfor�os para que sejam iniciadas as 

campanhas em favor da obra. 

A inten��o dos salesianos era a de trabalhar com meninos �rf�os e 

desamparados, sem comida, sem roupa e sem casa. Para isso, os primeiros 

salesianos empenharam-se pedindo ajuda aos benfeitores.  

A dificuldade de instala��o do col�gio a ser criado foi sanada com o 

gesto do Vicentino Comendador Jos� Maria de Andrade pondo � disposi��o 

dos salesianos um velho solar chamado de Mondego, nome de uma pequena 

propriedade que antigamente pertencera a Da. Ana Maria dos Anjos. O 

governador do Estado, Capit�o Alexandre Jos� Barbosa Lima, doou para o 

col�gio diversos m�veis que haviam pertencido ao Gin�sio Pernambucano , 

quando funcionava como internato (cf. BELLO, 1978).  

Numa solenidade festiva, com missa assistida pelo bispo D. Manoel dos 

Santos Pereira, e serm�o do Padre Giordano, inaugura-se o Col�gio Salesiano 

                                                
94 Ainda hoje funciona neste mesmo palacete. 
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do Recife, que recebeu a denomina��o de� ³Col�gio de Artes e Oficio do 

Sagrado Cora��o de Jesus´�� 1R� GLD� ��� GH� IHYHUHLUR� GH� ������ R� &ROpJLR�

Salesiano de Artes e Of�cios recebeu seu primeiro aluno gratuito, Eduardo 

Valois Correia. 

Aos poucos, a obra foi se expandindo em novas frentes: Salvador, 

Jaboat�o, Orfanato S�o Joaquim (Recife), Tebaida (Sergipe) e outras. Sempre 

com a preocupa��o de serem uma resposta concreta aos desafios do contexto 

juvenil.   

A Congrega��o das Religiosas de Instru��o Crist�95 chegaram ao Brasil 

no fim do s�culo, precisamente em 1896, quando, atendendo a uma solicita��o 

do Santo Padre Le�o XIII, a Superiora Geral enviou para Olinda (6) religiosas 

para ali fundarem um col�gio. Com o apoio das autoridades eclesi�sticas e do 

povo em geral, tornou-se poss�vel a Congrega��o adquirir uma casa de 

resid�ncia, em Ponte de Uch�a, no Recife,  onde instalaram, em 1902 o seu 

col�gio. Depois do Col�gio do Recife, fundou a Congrega��o o col�gio de 

Garanhuns, Santa Sofia, em 1912, o de Nazar� da Mata Santa Cristina, em 

1923, e o de Vit�ria de Santo Ant�o, Col�gio Na. Senhora da Gra�a, em 1929 

(Cf. BELLO, 1978).  

As religiosas da Sagrada Fam�lia chegaram em Pernambuco 

exatamente em maio de 1902. Nesse mesmo ano, fundaram a primeira escola 

da Congrega��o, em Camarajibe. Seguiu-se depois a cria��o do Col�gio de 

Goiana, inaugurado em maio de 1904. Em dezembro desse mesmo ano foi 

                                                
95 Foi fundada na cidade de flamenga de Gand, pela Madre Agathe Verhelle, no ano de 1827 
(BELLO, 1978, p. 173).  
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instalado o col�gio do Recife, localizado em Casa Forte, onde ainda hoje 

(1978) permanece.  

As Beneditinas Mission�rias de Tutzing chegaram em Olinda, num 

grupo de oito (8) religiosas, no dia 21 de julho de 1903. Um m�s depois da 

chegada das beneditinas, iniciou-se o restabelecimento do antigo Instituto S�o 

Jos�, abrigando as primeiras educandas, que foram apenas quatro. Um m�s 

depois esse n�mero subiu para doze, e cresceu consecutivamente. O antigo 

Instituto S�o Jos� deu origem a Academia Santa Gertrudes, de Olinda, que 

desde o ano de sua funda��o, 1903, se vem afirmando como uma das mais 

benem�ritas casas de educa��o de Pernambuco (Cf. BELLO, 1978, p. 174). 

Em 2 de julho de 1910, os Irm�os Romildo e Mart�rio, com oito disc�pulos 

do Juvenato de Aubenas, desembarcaram do vapor ingl�s Oriana e se 

recolheram ao sobrad�o da Esta��o Ponte d'Uchoa, constituindo uma 

comunidade religiosa Marista96. No ano seguinte, em 1 de janeiro de 1911, o 

Irm�o Paulo Berchmans funda, naquele sobrado, o Col�gio Imaculada 

Concei��o que recebe, em 6 de fevereiro, os primeiros alunos. 

Segundo Manoel (1996) o Estado brasileiro, no Imp�rio e na Rep�blica, 

optou por financiar e estimular as escolas cat�licas com a finalidade de suprir 

as insufici�ncias da escola p�blica e dos seus professores laicos desvinculados 

do conservadorismo97. Com isto a expans�o da rede escolar cat�lica por todo o 

                                                
96 A Congrega��o Maristas � de origem francesa, fundada pelo beato Marcelino Champagnat, 
no ano de 1817 (Cf. BELLO, 1978, p. 175).  
97 Segundo Ivan ManRHO��������³���QLQJXpP�QDVFH�FRQVHUYDGRU�� LVVR�GHPDQGD�XP�DSUHQGL]DGR�
e um das fun��es mais zelosamente cumpridas pelo sistema  escolar brasileiro foi a cria��o de 
XP� µFDOGR� GH� FXOWXUD¶� FRQVHUYDGRU�� � $� HGXFDomR� QR� SURMHWR� OLEHUDO� WLQKD� R� VLJQLILFDGR� GH�
forma��o do cidad�o, isto �, daquele homem apto a viver em sociedade sob a tutela da 
Constitui��o, respeitando direitos alheios, quaisquer que fossem, e tendo respeitados os seus 
pr�prios. Em contraposi��o, a educa��o cat�lica n�o propunha a forma��o do cidad�o para a 
Cidade dos Homens, mas para a Cidade de Deus. O catolicismo conservador partia do suposto 
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pa�s, entre 1859-1959, s� se tornou poss�vel pela alian�a entre a Igreja 

conservadora e a oligarquia, com a complac�ncia do Estado, que afinal de 

contas tem sido a express�o pol�tica da pr�pria classe dominante.  

 

 

1.3.1 Outras iniciativas educacionais - uma evid�ncia da 

diversidade cultural e religiosa   

           

           Outros grupos religiosos, al�m dos cat�licos, foram respons�veis pela 

abertura de escolas confessionais, nas quais a manuten��o da l�ngua do pa�s 

de origem era um tra�o muito presente.  

          Antes mesmo da inser��o do protestantismo mission�rio em 

Pernambuco, h� registro de escolas de professores estrangeiros de pa�ses 

reformados. Pelo clima de intoler�ncia que reinava estes estrangeiros eram 

destratados e mal vistos.  Sobre o fato Sellaro (1987) arrimada em Gilberto 

Freire (1943), afirma:  

 

µ'RV col�gios estrangeiros, escreveu em 1842 o padre-mestre 
/RSHV� *DPD�� µTXDOTXHU� IUDQFrV�� TXDOTXHU� LQJOrV�� TXDOTXHU�
suisso, etc., qualquer abelha mestra desses pa�ses aporta em 
Pernambuco, e n�o tendo outro g�nero de vida diz que vem 
repartir conosco das suas�PXLWDV�OX]HV¶��(�DQWHFLSD�R�VDJD]�GR�
padre todo o mal do desenvolvimento de semelhantes col�gios: 

                                                                                                                                          
de que as leis divinas e naturais teriam estabelecido as tarefas domesticas como dom�nio 
pr�prio das mulheres e as atividades sociais e c�vicas como dom�nio masculino, com a 
preponder�ncia das �ltimas sobre a primeira (cf. MANOEL, 1996, p. 32). Sobre o pensamento 
conservador no Brasil, ver entre outros, Houaiss & Couto (1989) e Mercadante (1972).  
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µHP� EUHYH� LUmR� VDLQGR� GHVVHV� IRFRV� GH� KHWHURGR[LD� XQV�
socianos,outros anabatistas, outros presbiterianos, outros 
metodistas, etc... (p. 615). 

  

         Os protestantes contribu�ram nessa �rea j�  nos primeiros anos da 

Rep�blica98. A implanta��o e desenvolvimento da educa��o protestante no 

Brasil, e, particularmente, em Pernambuco, deu-se pelas miss�es norte 

americanas, como um canal de inser��o do Cristianismo Reformado, 

considerando o car�ter adverso da sociedade receptora, que emergia de um 

longo processo de coloniza��o sob a influ�ncia da Contra-Reforma, 

consubstanciada na educa��o jesu�ta.  Em Pernambuco, dentre o trabalho 

educacional desenvolvido por grupos protestantes,  o estudo de Sellaro (1987) 

analisa dois col�gios presbiterianos e um batista ± O Quinze de Novembro99, o 

Agnes Erskine100 e o Americano Batista101, destacando seus princ�pios 

orientadores, a forma como tais princ�pios foram operacionalizados e os 

resultados obtidos. 

 

 

                                                
98 Os protestantes criaram em torno de vinte cinco grandes col�gios durante a Rep�blica sem 
contar as escolas paroquiais. Cf. Sellaro (1987).  

sem99 Em 15 de novembro de 1928 foi colocada a pedra fundamental do edif�cio principal do 
FROpJLR�TXH�VHULD� LQDXJXUDGR�XP�DQR�GHSRLV�� ³1R�DOLFHUFH�RUDP�FRORFDGRV�SXEOLFDo}HV�FRPo: 
exemplares do Norte Evang�lico, o Expositor, documentos outros e uma B�blia (Cf. VITALINO 
E REINAUX, apud SELLARO, 1987, p.228 e 308, nota 84).  
100 Em Agosto de 1904, foi fundado pela Miss�o de Nash ± ville na cidade de Recife, o Col�gio 
Americano de Pernambuco. Sob a dire��o de Miss Eliza Reed, o col�gio iniciou �s aulas com 
dezoito alunos. (...) eram um grupo misto de alunos, fato que n�o era comum na �poca. O 
nome Agnes Erskine foi colocado em mem�ria da genitora de Mr. Sproul, que em 1920 cedeu 
uma propriedade que pertencera a Miss�o para a nova instala��o do Col�gio (Cf. SELLARO, 
1987, p. 229 e 231).  
101 Originou-se de uma pequena escola  liter�ria (ficava na 1a Igreja Batista), criada para o 
preparo dos seminaristas. Foi fundado em 1906, seis anos depois do Semin�rio Teol�gico 
Batista do Norte (Cf. SELLARO, 1987, p.232).  
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Segundo Miranda (1975) ainda no Imp�rio processavam-se as t�cnicas 

educacionais americanas introduzidas por col�gios de orienta��o reformista, 

tais como a Escola Americana, de S�o Paulo (1871), da qual se originaria o 

Mackenzie College, o Col�gio Piracicabano (1881), o Col�gio Americano, de 

Porto Alegre (1885).  Ap�s a Rep�blica lista a referida autora cita, ainda, o 

Col�gio Mineiro, em Juiz de Fora (1891), a Escola do Alto de Sta. Teresa, no 

Rio de Janeiro (1892), o Col�gio Americano Fluminense (1892), e v�rios 

outros, todos funda��es da Igreja Metodista, destacando-se entre eles o 

Col�gio Grambery (1889), que incluiria posteriormente, al�m dos cursos 

prim�rio e secund�rio, os cursos comercial, teol�gico e superior (Cf. MIRANDA, 

1975, p. 62).    

Conforme Sellaro (1987, p. 317),a tenacidade do esfor�o mission�rio,a 

expans�o da obra educacional pelo pa�s e a estreita rela��o do transplante 

cultural com a prega��o religiosa tiveram interpreta��es como a que se segue: 

(...) Os mission�rios estariam contribuindo, consciente ou 
inconscientemente, para um dom�nio econ�mico posterior e, 
finalmente, para o neo-colonialismo norte-americano, para 
alguns, na mesma propor��o que os jesu�tas em rela��o � 
coloniza��o portuguesa. 

 

A autora considera o paralelo inadequado, levando  em conta o car�ter 

impositivo da a��o Jesu�ta, com apoio e aval do Estado, totalmente diverso das 

condi��es em que atuaram os protestantes. No entanto,admite que: 

 (...) Certamente a qualidade da educa��o protestante, 
desenvolvida nas escolas das col�nias de imigrantes, nas 
escolas paroquiais e, principalmente, nos grandes col�gios, 
fortaleceu a rela��o protestantismo-educa��o-progresso, 
contribuindo   n�o   s�  para a aceita��o e expans�o do sistema  
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educacional protestante e da cultura norte-americana que 
representava, mas, sobretudo para corroborar a cren�a no 
poder transformador da educa��o, que se desenvolvia no Brasil 
±� µHQWXVLDVPR� SHOD� HGXFDomR¶� ± principalmente se sua 
expans�o ocorresse segundo o modelo importado ±� µRWimismo 
SHGDJyJLFR¶��S������� 

 

A educa��o protestante veio compor o cen�rio plural da Cidade do 

5HFLIH�� FRP� VXD� SDUWLFLSDomR� QD� &XOWXUD� H� QDV� OHWUDV�� ³6H� QmR� DOFDQoDUDP� D�

elite nem o povo, representaram uma alternativa de educa��o para as 

camadas emergentes� GRV� VHWRUHV� SURJUHVVLVWDV� GD� VRFLHGDGH� EUDVLOHLUD´�

(SELLARO,1987,p.320).  

Um dos grandes fatores que contribu�ram para a  presen�a protestante, 

inclusive no campo educacional foi a  dissemina��o da ideologia liberal, em 

grande parte pela ma�onaria. O estudo de Borges de S� indica que se 

olharmos a ma�onaria em termos organiza��o esp�rita, teremos um cen�rio 

t�mido e tardio, na sociedade pernambucana. A autora afirma que pelos idos de 

1894 temos o registro de apenas tr�s organiza��es esp�ritas em Pernambuco, 

quando no Rio de Janeiro e na Bahia a ma�onaria j� estava em plena 

expans�o102.   

                                                
102 A cidade de Pelotas apresenta uma outra justificativa da intensidade da ma�onaria em 
outros Estados. O estudo de Amaral (2003) revela um importante desempenho dos ma�ons em 
Pelotas , com a cria��o do Gymnasio Pelotense (Gatos Pelados), em 24 de outubro de 1902: 
³������ XPD� DOWHUQDWLYD� GH� HQVLQR� ODLFR� GH� HOHYDGD� TXDOLGDGH�� GHVWLQDGR� D� FDPDGDV� PDLV�
abastadas da sociedade, e que se contrapunha ao Gonzaga (Galinhas Gordas), criado anos 
antes pelos jesu�tas. (...) Sendo assim, o objetivo da Ma�onaria era criar um estabelecimento 
GH� HQVLQR�TXH�� µLQGHSHQGHQWH�GH�VHFWDULVPRV��FRPEDWHVVH�R�HQVLQR�FOHULFDO¶� �)(/,33(��������
p. 16 e 17). (...) Para esse estabelecimento educacional acorreram estudantes oriundos de 
diversas cidades ga�chas. Sob o regime de internato e externato, desenvolvendo o ensino 
SULPiULR� H� VHFXQGiULR� SDUD� PHQLQRV�� R� ³*\PQDVLR� HUD� DEHUWR� D� WRGRV� TXH� GHVHMDVVHP�
IUHT�HQWD-lo, sem qualquer injun��o filos�fica ou religiosa e sem preceitos raciais de qualquer 
HVSpFLH´� �+,67Ï5,&2� '2� &2/e*,2� 081,&,3$/� 3(/27(16(�� ������ S�� ���� GHYHQGR� RV�
alunos, entretanto, ter condi��es de pag�-lo (cf. AMARAL, 2003, p. 175-176).  
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        A presen�a de outros movimentos religiosos presentes em nossa 

sociedade no per�odo em estudo, e que foram (e ainda s�o) muitas vezes 

negados. A simples identifica��o desses movimentos influencia no sentido de 

construir uma vis�o plural, tolerante, no campo religioso e educacional 

brasileiro, sem deixar de ressaltar a forte representa��o religiosa da Igreja 

Cat�lica.     

 

1.4  Material did�tico utilizado para difus�o da religi�o oficial nas 

escolas p�blicas. 

 

A escola do S�culo XIX aos nossos dias lan�ou m�o de muitos instrumentos 

que se tornaram indispens�veis para o funcionamento de uma reparti��o de ensino. 

No oficio expedido em 16 de janeiro de 1905, consta uma rela��o de artigos 

comprados para a Escola Normal, dentre eles: Canetas, colchete de metal, 

cadernetas, espanadores, esponjas, giz, l�pis, penas, envelopes, sabonetes, 

tinteiros, papel alma�o, etc... (Cf. EN 04, oficio de 17/12/1904, p. 04). Alguns desses 

objetos, n�o foram pensados, originariamente, para o espa�o escolar. 

  As  id�ias e as informa��es, ap�s o advento da imprensa103, prometiam uma 

circula��o dos escritos entre os indiv�duos e os diferentes lugares. N�o podemos 

                                                                                                                                          
 
103 Foi em 1808 que D. Jo�o VI criou a Imprensa R�gia e autorizou o estabelecimento de oficinas 
gr�ficas no pa�s e a importa��o de m�quinas impressoras que vinham de Portugal, Fran�a e 
,QJODWHUUD�� FKHJDQGR� DVVLP� WDUGLDPHQWH� DR� %UDVLO�� ³������ 6H� QD�PHWDGH� GD� GpFDGD� GH� ��� GR� VpFXOR�
XIX, Paris contava com 480 livrarias e 850 typografias, o Rio de Janeiro contava apenas com 13 
OLYUDULDV� H� �� WLSRJUDILDV´� �+$//(:(//������� DSXG�*$/92�������� S����2�SULPHLUR� MRUQDO� SXEOLFDGR�
por esta imprensa, instalada no Rio de Janeiro ± A Gazeta do Rio de Janeiro. A imprensa nasce sob 
a tutela do Estado, que det�m o monop�lio da impress�o no munic�pio da Corte  Desde o in�cio a 
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deixar de pontuar que a leitura dos livros inicialmente era restrita, pois uma grande 

parcela da sociedade em todo o mundo n�o sabia ler104. Como tamb�m houve na 

hist�ria momentos de censura e fiscaliza��o do material impresso. A possibilidade 

da impress�o, por exemplo, de livros, em larga escala, foi temida ora pelos 

governantes, ora pela Igreja que n�o queria  desenvolver o esp�rito critico do 

povo105. N�o foi poss�vel o controle de tal situa��o e  tivemos uma amplia��o do 

conhecimento dos horizontes geogr�ficos e muitos outros, com a divulga��o de 

materiais impressos por todo o mundo  

A escola prim�ria utilizou-se de diversos materiais impressos, para a pr�tica 

da leitura, em sala de aula,106  pela aus�ncia de livros  destinados  explicitamente ao  

 

 

                                                                                                                                          
imprensa teve suas publica��es fiscalizadas pelo governo. Contra a religi�o, o governo e os bons 
costumes, nada podia ser impresso, e para isso foi criada uma comiss�o de censura. Em 1821, com 
a aboli��o da censura extingue-se tamb�m o monop�lio da Imprensa Nacional, passando a ser 
iniciativa privada (Cf. CATANI e BASTOS, 2002).  
104 Para uma discuss�o sobre pr�ticas de leitura, consultar, entre outros, ABREU(2000) e CHARTIER 
(1995).  
105 Esta tem�tica foi trabalhada por Ginzburg (1991) no seu livro O queijo e os vermes ± o cotidiano e 
as id�ias de um moleiro perseguido pela Inquisi��o. Nesta obra o personagem principal Menocchio, 
pode ser considerado um her�i ou m�rtir da palavra. O importante n�o � o que Menocchio leu ou 
recebeu como leitura; � como leu, e o que ele fez de suas experi�ncias de leitura e escrita. 
0HQRFFKLR�FULRX�XP�PXQGR�GH� LGpLDV�FRVPROyJLFDV��XP�VRQKR�GH�XP�³QRYR�PXQGR´��VHP�SUHFHLWRV�
ut�picos. Nos manuscritos do acervo da C�ria de Udine, a senten�a inquisit�ria do r�u,  Ginzburg 
(ididem) busca entender o significado daquela senten�a; o que aquelas declara��es significava para 
ele mesmo (autor) e o acusado Domenico Scandella, dito Menocchio. Descobertas, quais as leituras 
e discuss�o de Menocchio; seus temores, esperan�as, raiva, ironis, desesperos; o autor o sintetiza ± 
³p�XP�KRPHP�FRPR�QyV�H�WDPEpP�GLIHUHQWH�GH�QyV´��S��������� 
106³9iULDV� IRQWHV�� FRPR� UHODWRV� GH� YLDMDQWHV�� DXWRELRJUDILDV� H� URPDQFHV� LQGLFDP� TXH� WH[WRV�
manuscritos, elaborados pelos pr�prios professores, cartas e documentos de cart�rio, serviam de 
EDVH�DR�HQVLQR�H�j�SUDWLFD�GD�OHLWXUD��*$/92�H�HW�DO����������S������$OpP�GD�&RQVWLWXLomR�GR�,PSpULR��
o C�digo Criminal, a B�blia e o Catecismo, materiais em que os fins de sua produ��o n�o indicavam 
explicitamente uso escolar. N�o podemos esquecer que a escola neste per�odo ainda n�o era 
institucionalizada. O que s� veio a acontecer na Rep�blica, quando ³D� HVFROD�� DRV� SRXFRV�� JDQKD�
materiais, espa�os (consubstanciados principalmente nos grupos escolares), profissionais pr�prios 
para ela, e passa a ser vista, a partir de ent�o, como a principal inst�ncia de transmiss�o do saber, 
HP�GHWULPHQWR� GH� RXWUDV� TXH� H[LVWLDP�RX� TXH�SRGHULDP�YLU� D�H[LVWLU´� �/23(6�	�*$/92���001, p. 
22). Aprofundaremos mais a frente a quest�o da educa��o na Rep�blica. Sobre o processo de 
institucionaliza��o da  escola prim�ria no Brasil, consultar FARIA FILHO & VIDAL (2000).     
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uso escolar107. A falta de comp�ndios de algumas mat�rias foi relatada pelo diretor 

GD� (VFROD� 1RUPDO�� ÈOYDUR� 8FK{D� &DYDOFDQWL�� HP� ������ (P� VXDV� SDODYUDV�

percebemos uma situa��o alternativa que era feita para sanar a aus�ncia do 

material:  

 
COMPENDIOS - H� falta de comp�ndios apropriados ao ensino 
de certas mat�rias professadas no curso normal, falta esta que 
VHPSUH� WHQKR� FRQVLJQDGR� HP� WRGRV� RV� PHXV� UHODWyULRV�� (¶�
incontest�vel que o servi�o de copiar apostillas, alem de enfadonho 
que �, consome o tempo, durante o qual dita o professor, e priva 
este de ouvir os seus alunnos; e tudo isto sem proveito real, nem 
vantagens para o ensino, que � sempre retardado e incompleto pelo 
modo porque � transmitido. Reporto-me, pois, tratando deste 
assumpto, �s considera��es j� por mim feitas em um dos relat�rios 
que anterLRUPHQWH� VXEPHWWL� i� LOOXVWUDGD� DSUHFLDomR� G¶HVVD�
Inspectoria, solicitando da mesma o seu valioso concurso ao 
emprego dos meios que julgar  capazes de remover este 
inconveniente, t�o grave quanto funesto aos interesses da instru��o 
(APEJE, RIP, 31/01/1878, p.6).  

 
 
 

A apresenta��o de alguns livros que faremos trar� uma vis�o da difus�o da 

religi�o atrav�s deste material nas escolas p�blicas em Pernambuco. Mas, n�o o 

analisaremos com o olhar acurado das pesquisas que se debru�am sobre a hist�ria 

do livro e da leitura, sabendo que este instrumento tem sido analisado de formas 

distintas pelos pesquisadores, especialmente pelos que se dedicam a hist�ria da 

educa��o108.  Portanto tomaremos o livro como fonte de pesquisa e n�o como 

objeto de an�lise. Tal � a import�ncia desta fonte para nosso estudo:   

                                                
107�6REUH�D�SURGXomR�GH�OLYURV�³HVFRODUHV´�QR�%UDVLO�QmR�HQFRQWUDPRs um marco inicial nas pesquisas 
estudadas, mas elas indicam um destaque ao s�culo XIX: ³$R�TXH�WXGR�LQGLFD��GR�ORQJR�GR�,PSpULR��
desenvolve-se uma intensa atividade editorial nas prov�ncias mais ricas do pa�s; na Corte, 
evidentemente, mas tamb�m na Bahia, no Maranh�o e no Gr�o-Par�. Pernambuco � tamb�m uma 
GHODV������´��*$/92�	�%$7,67$���������S�������� 
108�³� que os manuais escolares do per�odo contempor�neo ± tais como se constitu�ram ao longo dos 
s�culos XIX e XX, concomitantemente � progressiva assun��o, pelos estados nacionais, da 
responsabilidade pela educa��o da crian�a, assim como � paulatina cria��o de seus sistemas 
p�blicos de ensino ± estiveram sempre fundados na cren�a iluminista do poder do impresso e em 
sua capacidade de educar o povo em prol de um projeto pol�tico e de constru��o ou refor�o de uma 
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Efetivamente, os textos e impressos destinados � instru��o ensejam 
essas abordagens. Eles s�o, com efeito, em maior ou menor grau, 
desde o s�culo XIX, objetos de controle do Estado e, desde a Idade 
Moderna, instrumentos, por excel�ncia, de proselitismo religioso. 
Eles, de fato, reproduzem e condicionam um modo de organiza��o da 
cultura escolar, concep��es pedag�gicas, maneiras de escolarizar 
saberes. Eles s�o, portanto, realmente, objetos por meio dos quais se 
pode buscar construir a hist�ria dos modos de conceber, pelo Estado, 
a forma��o ideol�gica da crian�a, bem como dos processos pelos 
quais a escola  constr�i sua cultura, seus saberes, suas pr�ticas 
�*$/92�	�%$7,67$��������S�����- grifos nossos). 

 
O suprimento de material para as escolas p�blicas do Imp�rio, era feito pelo 

governo. Uma aprova��o para a compra de catecismos, no s�culo XIX, est� na Lei  

da Prov�ncia de Pernambuco n. 1.229 de 24 de abril de 1877. Nela fica autorizada a 

compra de quatro mil exemplares do� ³&DWKHFLVPR�EUDVLOHLUR�SDUD�XVR�GDV�HVFKRODV�

GH� SULPHLUDV� OHWUDV� H� GH� DPERV� RV� VH[RV´� GH�&\ULDFR� $QW{QLR� GRV� 6DQWRV� H� 6LOYD��

para serem distribu�dos aos alunos pobres das escolas p�blicas:  

Como seu pr�prio t�tulo indica, o modelo religioso do 
catecismo aparece, aqui, transladado para um conte�do laico. 
� como se a profiss�o de f� direcionada � Igreja Cat�lica e 
t�pica do Brasil colonial, tivesse que ser, aos poucos, 
redirecionada para uma cren�a em um pa�s/p�tria que se 
estava construindo naquele momento. No entanto, no Brasil 
Imp�rio,  Igreja e Estado ainda n�o estavam separados, como 
ocorreria no per�odo republicano, e o modelo religioso ainda 
HVWDYD� LPSUHJQDGR� QD� FXOWXUD� HVFRODU� >���@�� �*$/92�H� HW� DO��
2001, p. 10) 

 

No relat�rio expedido pelo Inspetor Geral da Instru��o P�blica de 

Pernambuco, Jo�o Barbalho Uch�a Cavalcanti, em 1880, tr�s em anexo uma    

rela��o de livros para uso nas escolas prim�rias da prov�ncia pernambucana. Dos 83          

 

                                                                                                                                          
LGHQWLGDGH� QDFLRQDO´� �*$/92� 	� %$7,67$�� ������ S�� ���-166). Para um aprofundamento sobre o 
tema consultar CERTEAU (1980) e CHARTIER (2000).  
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t�tulos apresentados, 11 destinava-se diretamente ao ensino da instru��o moral e 

religiosa cat�lica.  

Rela��o dos livros approvados que devem ser admittidos nas 
escolas prim�rias durante o corrente ano de 1880. Rela��o dos 
livros approvados que devem ser admittidos nas escolas prim�rias 
durante o corrente ano de 1880. 

[...] 16. Instruc��o moral e religiosa, traduc��o do padre I. F. dos 
Santos  
17. Opusculo da moral e religiosa por Marcos Ambrosio Reud�. [...] 
23. A b�blia da inf�ncia, pelo abbade Pascoal.  [...] 
39. Resumo da doutrina christ�, por J. A. de Castro Nunes.  
40. Historia Sagrada, pelo padre Loriquet, traduc��o de Ignacio 
Francisco dos Santos.  
41. Resumo de historia b�blica, traduc��o do bispo do Par�.  
42. Mimo � inf�ncia a manual de historia sagrada, por Emilio 
Achilles Monte Verde. [...] 
47. Cathecismo brasileiro, por Cyriaco A. dos Santos Silva . 
50. Miss�es de Christo para uso das escolas, pelo Padre Joaquim 
Pinto de Campos. [...] 
67. Cathecismo historico das escripturas sagradas.[...] 
69. Resumo de historia sagrada, por M. Edom. ± 1877  [...] 
(APEJE, RIP, 1880, annexo n. 12).    

 
%LWWHQFRXUW� ������� DVVHJXUD� TXH�� ³No plano do ensino, o livro escolar 

complementava a estrat�gia da Igreja na preserva��o e divulga��o crescente de 

seus ensinamentos e de sua moral (p. 158). Segundo Galv�o e Batista (2003), ³D�

B�blia Sagrada tamb�m era utilizada para pr�tica de leitura nas escolas de primeiras 

OHWUDV�HP�3HUQDPEXFR�QR�SHUtRGR�LPSHULDO´���%LWWHQFRXUW��DFUHVFHQWD�� 

Nos livros de leitura elaborados para os primeiros passos  do 
processo de alfabetiza��o encontravam-se v�rios textos extra�dos da 
B�blia, narrando epis�dios de exorta��o moral. O  �ltimo cap�tulo do 
6HJXQGR�/LYUR�GH�OHLWXUD�GR�IDPRVR�EDUmR�GH�0DFD~EDV��³&ULDomR�GR�
PXQGR´�� QDUUDYD�� SRU� H[HPSOR��HP���� SiJLQDV�� FRP�XPD� OLQJXDJHP�
simplificada, os epis�dios b�blicos at� a morte de Abel. Outro autor da 
literatura infantil, Landelino Rocha, dedicou em seu Segundo livro de 
Leitura 12 cap�tulos � vida de Jesus, al�m de outros tantos resumos 
GDV�SDUiERODV�GR�1RYR�7HVWDPHQWR��WDLV�FRPR�R�³%RP�6DPDULWDQR´��R�
³)DULVHX�H�R�3XEOLFDQR´��S�������� 
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Os catecismos foram considerados como um material pedag�gico importante 

para a forma��o moral e religiosa dos alunos:  

O Pequeno Cathecismo hist�rico, contendo em comp�dio a Historia  
Sagrada, e a doutrina christ�, de autoria do Abbade Fleury e 
traduzido pelo diretor das escolas de primeiras letras da c�rte 
Joaquim Jos� da Silveira, parece ter sido um dos mais utilizados. 
Publicado no Rio de Janeiro, pela Typographia Nacional, em 1843, 
ilustra bem a tend�ncia, comum nos processos de instru��o da 
�poca, de ensinar os princ�pios da Igreja Cat�lica ± tarefa tamb�m 
atribu�da � escola ± e, ao mesmo tempo, ensinar os meninos a ler. No 
livro, os assuntos est�o divididos em duas partes: uma referente a 
Historia Sagrada propriamente dita, ou seja, ao conhecimento das 
diversas passagens da B�blia, e a outra consagrada ao aprendizado 
da doutrina crist�, quer dizer, aos princ�pios da Igreja Cat�lica [...], 
�*$/92�H�HW�DO��������S���-9). 
 
 

Encontramos durante a pesquisa provas escritas de doze candidatos que se 

submeteram ao exame de verifica��o de capacidade para o magist�rio prim�rio nos 

dias 21 e 22 de junho de 1864, sob a responsabilidade da Diretoria de Instru��o 

Publica de Pernambuco. Um desses exames, que nos interessa como fonte, foi o de 

Habilita��o em  Historia Sagrada, Doutrina Christ� e Methodos de Ensino. A prova 

Doutrina Christ� e Moral Religiosa que constava no caderno de provas da 

habilita��o supracitada, foi elaborada com sete perguntas:  

1o Quem s�o os Santos?  

2o Qual a explica��o do Mandamento N�o levantar�s falso 
testemunho?  
3o Qual  he a ora��o chamada ± Sauda��o Ang�lica, e a sua 
analyse? 
4o�4XDHV�VmR�RV�LQLPLJRV�G¶�DOPD" 
5o Como foi a morte de Abel ?  
6o Quem era Jos� e quaes os principaes factos de sua historia?  
7o Que aconteceu a Jesus chegado a idade de 12 annos, onde, como, 
e por quem foi baptisado?  
(IP 16, p. 251). 

 

Apresentamos as respostas do candidato, Jo�o Landelino Dornellas C�mara,  

as quest�es que foram citadas:  
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1o Os Santos s�o aquelles bemaventurados que triumpham com 
Jesus Christo no c�o  
2o O nosso mandamento ou antigo do Dec�logo nos prohibe que 
prejudiquemos ao nosso pr�ximo com offensas physicas ou Moraes, 
isto he, que n�o digamos cousa alguma que de alguma forma 
possamos prejudicar ao pr�ximo, e ordena, como devemos regular as 
nossas ac��es 
3o A ora��o chamada Sauda��o Ang�lica he a  Ave Maria isto he, a 
sauda��o da Igreja S. Gabriel. A Ave Maria consta de tr�s partes 1a 
at� a ultima palavra de Anjo (bendita sois entre todas as mulheres) 2a 
disse Santa Isabel, e a 3a accrescentou a Igreja.  
4o�2V�LQLPLJRV�G¶$OPD�VmR���0XQGR��'LDER�H�&DUQH�� 
5o Ad�o tinha 2 filhos: Abel e Cahim; Cahim   tendo inveja de seu 
irm�o cujas offerendas eram mais agradaveis a  Deus, o matou em 
um lugar escondido, mas Deus que tudo v�  o amaldi�oou e como 
signal de sua reprova��o o marcou com um signal bem saliente no 
qual se devia conhecer seus crimes.   
6o n�o foi respondida 
7o n�o foi respondida 
(IP 16, p. 251-252). 
  

No interior das escolas p�blicas, dominadas pela Igreja, vimos pelos 

instrumentos apresentados, que era forte e imperiosa a difus�o da Religi�o 

Cat�lica.  

 

1.5 Antecedentes e repercuss�es da Proclama��o da Rep�blica do 

Brasil   

 

O fim do s�culo XIX e in�cio do XX  � marcado por quest�es109  significativas no 

campo pol�tico e social em todo pa�s que concorreram para a mudan�a do regime 

mon�rquico para o republicano. Enfocamos os impactos de duas dessas mudan�as 

± a Quest�o Religiosa muito presente em Pernambuco e Aboli��o da Escravatura - 

no intuito de enriquecer  a compreens�o deste estudo.   

                                                
109 As duas �ltimas d�cadas do Imp�rio s�o pontilhadas por quest�es ± dos escravos, eleitoral, 
pol�tica, religiosa, militar ± que demonstram claramente que o regime n�o atendia �s aspira��es da 
classe m�dia, um setor importante da popula��o no final do s�culo XIX (Cf. RIBEIRO, 1998).  
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������³4XHVWmR�5HOLJLRVD´� 

A primeira, a Quest�o Religiosa (1872), num sentido mais restrito define-se 

como uma luta entre a Igreja e a Coroa. Dom Frei Vital Maria Gon�alves de Oliveira, 

bispo de Olinda e Dom  Ant�nio de Macedo Costa, bispo do Par� foram os 

representantes deste conflito.  causou um abalo no j� enfraquecido Imp�rio.  

Vieira (1980) atribui a este conflito:  uma colis�o do galicanismo, jansenismo, 

liberalismo, ma�onaria, de�smo, racionalismo e protestantismo, todos vagamente 

µDOLDGRV¶� FRQWUD� R� FRQVHUYDQWLVPR� H� XOWUDPRQWDQLVPR� GD� ,JUHMD� &DWyOLFD� GR� 6pFXOR�

XIX (p. 27).  

Um conflito que segundo a historiografia foi ocasionado  pelo descumprimento 

da ordem do Imperador frente as ordens do papa Pio IX (1846-1879). Nos 

pontificados de Pio IX e Le�o XIII, foram editados nada menos que 201 documentos 

condenat�rios; alias, Pio IX foi ferrenho opositor da Ma�onaria, ajudando, 

sobremaneira, a difundir uma vis�o da Ma�onaria como organiza��o cujo fim era o 

de desestabilizar os governos e construir um poder que suplantasse o Rei e a Igreja, 

concorrendo para a destrui��o do cristianismo no mundo (Cf. PAZ SILVA, 2004).  

Atrav�s das bulas Quanta Cura e o Syllabus Errorum, de 1864 e 1865, o papa 

proibiu a perman�ncia de membros da ma�onaria dentro dos quadros da Igreja. Por 

outro lado, o Imperador, ele mesmo pertencente � ma�onaria rejeitou as decis�es 

papais. Os bispos de Olinda e do Par� acataram as ordens do papa e foram contra 

o Imperador e impuseram que as irmandades despedissem os membros ma�ons ou 

estes abjurassem a ma�onaria, sendo ent�o processados e condenados, por crime 
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de responsabilidade p�blica. Segundo o C�digo Criminal do Imp�rio do Brazil s�o 

crimes de responsabilidade todos os commettidos por empregados publicos de 

qXDOTXHU�FDWHJRULD�QR�H[HUFLFLR�GH�VXDV�DWWULEXLo}HV��&I��7,1Ð&2�������� 

Os bispos eram considerados empregados p�blicos, com as seguintes 

obriga��es:  

Porquanto, segundo as leis patrias, o parocho seja vigario, seja cura, 
receba ou n�o estipendio dos cofres publicos, � empregado publico, 
que exerce no temporal func��es de caracter meramente civil, 
incumbido como � do contracto (inseparavel do sacramento) do 
matrimonio; do registro dos nascimentos, casamentos e obitos, como 
nesta provincia, onde ainda n�o se estabeleceu o registro civil, 
creado pela Lei n. 1829 de 9 de Setembro de 1870, art. 200; e 
daquelles actos passa certid�o, assim como de outros de seu officio, 
como empregado civil, independemente de despacho da autoridade 
eclesiastica, ex vi do Dcc. n. 18 de 11 de Junho de 1888; j� foi 
escriv�o do registro de terras possuidas, por for�a do servi�o recebia 
emolumentos nos termos do de n. 1720 de 30 de Janeiro de 1856, 
que equiparou o vigario, como escriv�o do registro, aos escriv�es e 
tabelli�es da primeira instancia no civel; intervem na junta parochial 
do alistamento militar, como membro della, segundo a Lei n. 2556 de 
26 de Setembro de 1874, art. 2o����o��&LWDGR�HP�7,1Ð&2��������S��
434). 

 

Os cl�rigos no descumprimento das ordens do governo, diz o C�digo Criminal 

do Imp�rio que eles  podem ser commettidos por empregados publicos no exercicio 

de suas func��es; e nas causas dos bispos de Olinda e do Par�, assim julgou o 

Tribunal Supremo, condemnando-os no art. 96 (Tit. 2o) como empregados publicos, 

incursos em crime de responsabilidade. Direito, vol. 3o, pag. 445; 4o, pag. 610            

(p. 437). 

 

 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 97 

A quest�o religiosa envolve uma ampla discuss�o sobre o governo do Estado 

e o governo espiritual da Igreja110. Alguns escritores analisam que os juristas na 

causa dos bispos refor�aram sem d�vida o regalismo111 do Estado:  O Imperador  

tinha os seus juristas, esp�cie de canonistas do Estado, cuja interpreta��o era 

sempre no sentido de refor�ar o Regalismo nas suas rela��es com a Igreja (Cf. 

PEREIRA, 1982, p. 35).  

At� que ponto a Igreja n�o teria almejado in�cio de uma Rep�blica ap�s todo 

o conflito vivido com a monarquia? O que sabemos � que a Igreja n�o chegou a 

conspirar contra a monarquia, mas tamb�m que n�o mais gozava de apoio neste 

regime, de maneira a somar-se aos seus aliados. PEREIRA (1982) afirma que os 

cat�licos, apesar de todas as decep��es, n�o queriam a separa��o da Igreja e do 

Estado. Queriam, sim, o respeito que o Estado devia � Igreja. Os cat�licos da �poca 

(...) entenderam sempre que deviam ter o seu Partido, no qual pudessem estar � 

vontade, falando e agindo, como representantes duma consci�ncia que era a da 

maioria do povo brasileiro (p. 135 e 136).  

1.5.2 Aboli��o da Escravatura  

A segunda quest�o em destaque a aboli��o da escravatura, pela  Lei n. 

3352, de 13 de maio de 1888:   

                                                
110 O escritor Fl�vio Guerra calculou (durante o s�culo ap�s o evento) em 500 o n�mero de 
publica��es sobre o assunto. O trabalho de Ant�nio Manuel dos Reis, O Bispo de Olinda D. Frei Vital 
Maria Gon�alves de Oliveira (1878) foi adotado pelos capuchinhos (s�o os guardi�es dos 
documentos GH�'RP�9LWDO��GR�&RQYHQWR�GD�3HQKD�GR�5HFLIH�FRPR�µKLVWyULD�RILFLDO¶�GR�DFRQWHFLPHQWR��
(cf. VIEIRA, 1980). 
111 Como j� falamos na introdu��o o Padroado que concedia poderes ao Imperador sem 
depend�ncia da concess�o pontif�cia. Era assim uma prote��o do governo um pseudo-direito que 
chamava a si para poder exercer sobre a Igreja, � maneira regalista, o que lhe pareceu sempre o 
leg�timo e incontest�vel dom�nio. O direito do Padroado n�o se pode reputar liberdade alguma, � 
antes uma servid�o; porque a Igreja sujeita a esse �nus ou depend�ncia perde de alguma sorte sua 
autonomia, recebendo para o seu servi�o empregados p�blicos que ela n�o elegeu (PEREIRA, 1982, 
p. 48).    
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Declara extincta a escravid�o no Brazil. A Princeza Imperial 
Regente, em Nome de Sua magestade o Imperador o Senhor D. 
Pedro II, Faz saber a todos os sulditos do Imperio que a Assembl�a 
Geral decretou e ella sanccionou a Lei seguinte: Art. 1o�(¶�GHFODUDGD�
extincta, desde a data desta Lei, a escravid�o no Brazil. (...)Dada no 
Pal�cio do Rio de Janeiro em 13 de Maio de 1888, 67o da 
Independ�ncia e do Imperio. Princeza Imperial Regente. Rodrigo 
Augusto da Silva (APEJE, 1888, p. 1e 2).   

 

A aboli��o ocorreu num momento de decad�ncia do trabalho escravo, talvez 

PDLV�SRU�LVVR�GR�TXH�HP�FRQVHT�rQFLD�GR�SURFHVVR�DEROLFLRQLVWD��&RORFRX�QDV�UXDV�

uma popula��o de ex-escravos que precisavam de todas as condi��es b�sicas de 

sobreviv�ncia, inclusive educa��o112 , pois segundo a Lei no 1, de 4 de janeiro de 

1837, artigo 3o� RV� HVFUDYRV�HUDP�SURLELGRV�GH� IUHT�HQWDU� DV�HVFRODV�S~EOLFDV� � �&I��

SISS, apud ARANTES, 2004, p. 20).  

Silva, Adriana (2000) localizou dados sobre uma escola para meninos pretos 

e pardos, que funcionou em meados do s�culo XIX. Trata-se de uma escola 

prim�ria particular, desvinculada do aprendizado de of�cios espec�ficos e urbanos, 

que funcionou na freguesia de Sacramento, na Corte. A escola era destinada aos 

PHQLQRV� ³SUHWRV� H� SDUGRV´� H� IRL� FULDGD� HP� ����� SHOR� SURIHVVRU� 3UHWH[WDWR� GRV�

3DVVRV�H�6LOYD��TXH�VH�DXWRGHVLJQRX��³SUHWR´��S���������� 

A ENP, de acordo com os registros encontrados, participava da vida social e 

pol�tica da sociedade. Vemos num of�cio datado de 15 de maio de 1888 como foi a 

repercuss�o da not�cia sobre aboli��o da escravid�o na escola:  

O corpo docente da Escola reunido em congrega��o extraordinaria, 
resolveu  unanimemente congratular-se com V. Exa. pela aboli��o 
da escravid�o neste Imperio, adiantando ao mesmo tempo que se 

                                                
112 Consultar sobre o tema do escravismo no Brasil Carvalho (2001), Fonseca (2002), Mattos (2000), 
Silva (1999), entre outros.  
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digne saudar � senhorissima Princesa Imperial e ao gabinete de 10 
de mar�o pela promulga��o da anbiciosa e patriotica lei que, 
extinguindo inmediatamente aquella perniciosa institui��o no Brasil, 
satisfaz as mais nobres e humanitarias  aspira��es de uma na��o 
que se ufana hoje de ser verdadeiramente livre e civilizada (cf. 
APEJE, EN 02, p. 08).   
 
 
  

O fato da aboli��o da escravatura ter sido institu�da sem indeniza��o para os 

propriet�rios de escravos levou  grandes latifundi�rios a se afastarem do governo. 

Al�m disso, ao mesmo tempo em que setores do clero se opuseram a certas 

pol�ticas imperiais, um grande n�mero de importantes oficiais do Ex�rcito come�ou 

uma surda conspira��o, dando for�a ao movimento republicano. Substituir um 

governo e construir uma na��o, esta era a tarefa que os republicanos113 tinham de 

enfrentar. E a Republica se instala no pa�s.  

Em  Recife a not�cia da Proclama��o da Rep�blica chegou �s tr�s horas da 

tarde do mesmo dia em que foi proclamada pela manh�. Vale ressaltar sobre a 

SDUWLFLSDomR� SRSXODU� QR� DGYHQWR� GD� 5HS~EOLFD� DV� SDODYUDV� GH� $ULVWLGHV� /RER�� ³O 

povo assistiu bestializado a Proclama��o da Rep�blica´��&I��&$59$/+2���������� 

$RV� TXLQ]H� GH� QRYHPEUR� GH� ������ DWUDYpV� GR� ³6HUYLoR� 3DUWLFXODU� GH�

7HOHJUDPDV´�GR�'LiULR�GH Pernambuco, imprensa local (Cf. PORTO, 1986).  

O Marechal Deodoro da Fonseca assume o t�tulo de chefe do governo 

provis�rio constitu�do pelo exercito e armada em nome da na��o. Os deodoristas, 

que eram, sobretudo, os oficiais das tropas de S�o Crist�v�o, o 1o e o 9o 

                                                
113 Os republicanos tinham de enfrentar esses desafios. Mais ainda, em boa parte a op��o pela 
rep�blica e o modelo de rep�blica escolhido tinham a ver com a solu��o que desejava para tais 
problemas (cf. CARVALHO, 1998, p. 23).  
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Regimentos de Cavalaria e o 2o  Regimento de Artilharia, e a Escola Superior de 

Guerra. Para esse grupo, a proclama��o foi ato estritamente militar, corporativo, 

executado sob a lideran�a insubstitu�vel de Deodoro.  

Carvalho (1998) apresenta tr�s posi��es que se distinguiam no desejo e 

forma��o da na��o brasileira: (1) os propriet�rios rurais tinham o ideal de republica 

semelhante ao americano, por defenderem a defini��o individualista do pacto social 

que evitava o apelo � ampla participa��o popular tanto na implanta��o como no 

governo da Rep�blica; (2) pequenos propriet�rios, profissionais liberais, jornalistas, 

professores e estudantes, queriam uma republica feita na pra�a p�blica, eram 

atra�dos pelos apelos abstratos em favor da liberdade, da igualdade, da 

participa��o, embora nem sempre fosse claro de que maneira tais apelos poderiam 

ser operacionalizados e, (3) os militares se sentiram atra�dos pela vers�o positivista 

da rep�blica que pregava a condena��o pela Monarquia em nome do progresso; a 

separa��o entre Igreja e Estado; a id�ia de ditadura republicana; o apelo a um 

Executivo forte e intervencionista, servia de bem aos seus interesses;  � aus�ncia 

de refer�ncia a Deus, substitu�do pelo trin�mio Fam�lia, P�tria, Humanidade; � 

pol�tica educacional e social (Cf. CARVALHO, 1998, p 28).  

O governo provis�rio estabeleceu um decreto com v�rios dispositivos para 

organizar a Rep�blica do Brasil. Afirmava, no s�timo dispositivo, que a Republica 

Federativa Brasileira era a forma de governo proclamada, e ainda, que o governo 

provis�rio n�o reconheceria nenhum governo local contr�rio � forma republicana, 
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aguardando, como lhe cumpre, o pronunciamento definitivo do voto da na��o 

livremente expressado pelo sufr�gio popular.114  

No dia 16 de novembro, o Coronel Jos� Cerqueira de Aguiar Lima, 

comandante das tropas do Ex�rcito em Pernambuco, ocupou o Pal�cio do Governo, 

destituindo o Governador Sigismundo Gon�alves. Para divulgar a sua posse o 

governador encaminhou ao Pal�cio Episcopal da Soledade um oficio ao   Exmo. Sr. 

Presidente do Bispado, Jeronymo Tom� da Silva,  que em resposta remeteu no dia 

28 de novembro de 1889 sua declara��o:  

De posse do officio de V. Exa. de 17 do corrente, em que comunica 
WHU�DVVXPLGR�QR�GLD�DQWHULRU���iV���ò�KRUDV�GD�QRLWH��R�H[HUcicio do 
Cargo de Governador Interino deste Estado de Pernambuco, como 
representante do Governo Republicano, proclamado no Rio de 
Janeiro no dia 15 do corrente, declaro que fico ciente e fa�o os 
votos pela manuten��o da ordem e tranquilidade publica. Deus 
Guarde V. Exa (APEJE, AE 21, p. 201).  
 
 

Outra declara��o a respeito do estabelecimento do governo em Pernambuco 

foi escrita pelo Inspetor geral da Instru��o P�blica, Arthur Orlando, em 13 de 

dezembro de 1889, que diz: 

Cidad�o Governador ± Accusando a recep��o da vossa circular 
communicando-me haverdes assumido no dia 12 do corrente o 
H[HUFLFLR� GH�*RYHUQDGRU� G¶HVWH�(VWDGR�� DSURYHLWR� D� RFFDVLmR� SDUD�
felicitar-vos bem como ao Governo da Republica dos Estados 
Unidos do Brazil, pois estou convencido de que a vossa bem 
acertada  nomea��o importar� a ordem e o progresso para o povo 
pernambucano. Sa�de e Fraternidade. Ao cidad�o Brigadeiro Jos� 
6LPHmR�GH�2OLYHLUD��0��'��*RYHUQDGRU�G¶HVWH�(VWDGR��$3(-(��,3�����
13/12/1889, p. 304).  

 

                                                
114Foi estabelecido o voto para maiores de 21 anos, alfabetizados (houve proibi��o ao voto de 
analfabeto), mulheres, soldados, padres e mendigos n�o votam. O voto era aberto, isto �, o eleitor 
revela publicamente o seu voto (isto possibilitou o "voto de cabresto" usado pelos grandes 
fazendeiros)- (Cf. NAGLE, 1976 e CAMPANHOLE, A & CAMPANHOLE, H. L.,1976).  
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Pernambuco passa a ser um dos estados da federa��o do pa�s. Numa 

concep��o de federalismo,  Stourzh afirma que esta  � a vis�o de uma na��o sem 

patriotas, � a vis�o de uma cole��o de indiv�duos em busca de uma organiza��o 

pol�tica que garantisse seus interesses. N�o h� identidade coletiva, sentimento de 

comunidade ou de p�tria (Cf. CARVALHO, 1998, p 19).  

6mR� YLVtYHLV� DV� FRQVHT�rQFLDV� TXH� DGYrP� GD� IDOWD� GH� LGHQWLGDGH� GR� SRYR�

brasileiro no �mbito social e pol�tico. Como bem colocou Gambini e Dias (1999), se 

n�o conseguimos historicamente uma s�ntese cultural com a difus�o das ra�as, 

aceitamos inconscientemente a que nos impuseram os europeus.  Os autores em 

tela, utilizado-se da alegoria do Brasil, montada pelo autor M�rio de Andrade em seu 

livro Macuna�ma (1973), e tamb�m da hist�ria de �dipo, afirmam:  

(...) Essa jun��o mal-resolvida de elementos diversos provenientes 
de tr�s ra�as precisa de uma s�ntese. Mas ele (cidad�o brasileiro) 
n�o tem condi��es de operar essa s�ntese porque lhe falta alguma 
coisa essencial.... O que estamos procurando est� expresso na 
linguagem art�stica. M�rio de Andrade tinha uma rara capacidade 
de acessar o inconsciente coletivo brasileiro, do qual emanaram 
todas essas desconcertantes... Isso tudo s�o tra�os da sombra, o 
que se associa � impossibilidade de s�ntese. Poder�amos dizer que 
o brasileiro n�o pode se ver nem como branco, nem como negro ou 
�ndio. Ele precisaria ver-se sintetizado nos tr�s, numa resultante 
nova que transcenda as diferen�as. Mas n�o h� s�ntese, e ent�o 
prevalece a sombra (GAMBINI & DIAS, 1999, p. 127).  

  Sobre a identidade brasileira versus organiza��o pol�tica do pa�s, Carvalho 

(1998) afirma:  

(...) o sentido de identidade seria, nesse caso, o cimento comum aos 
dois modelos (refere-se a implanta��o de uma republica � antiga, ou 
� rep�blica moderna no Brasil115). (...) No Brasil no in�cio da 

                                                
115 O exerc�cio da liberdade dos antigos exigia a posse de virtude republicana pelos cidad�os, isto �,  
a posse  da preocupa��o com o bem p�blico. Tal preocupa��o era amea�ada sempre que cresciam 
as oportunidades de enriquecimento, pois surgia ent�o a ambi��o e desenvolvia-se a desigualdade 
social. A virtude republicana era uma virtude espartana. Dentro de tal vis�o, o patriota era quase 
incompat�vel com o homem econ�mico, a cidadania incompat�vel com a cultura. Era essa, ali�s, a 
posi��o de Benjamin Constant, para quem o desenvolvimento do com�rcio e da industria seria a 
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Rep�blica inexistia tal sentimento. Havia sem d�vida, alguns 
elementos que em geral fazem parte de uma identidade nacional, 
como unidade da l�ngua, da religi�o e mesmo a unidade pol�tica. (...) 
A busca de uma identidade coletiva para o pa�s, de uma base para a 
constru��o da na��o, seria tarefa que iria perseguir a gera��o 
intelectual da Primeira Rep�blica (1889-1930) (p. 32).   

De especial import�ncia � a �nfase dada por Comte, muito festejado no 

Brasil, � �poca, � no��o de p�tria. A p�tria � a media��o necess�ria entre fam�lia e 

a humanidade, � a media��o necess�ria para o desenvolvimento do instinto social. 

Ela deve, para atender a tal fun��o, constituir verdadeira comunidade de 

conviv�ncia, n�o podendo, portanto, possuir territ�rio excessivamente grande. A 

p�tria perfeita deveria ter como caracter�stica os dons femininos do sentimento e do 

amor. A boa p�tria ser� � m�tria  (Cf. CARVALHO, 1998, p 22).  

1D� SUiWLFD� DV� FRQVHT�rQFLDV� GHVWH� HVStULWR� SDWULyWLFR� HUDm not�rias. 

Encontramos quatro declara��es de amor e patriotismo ao Brasil feitas por tr�s 

professoras e um professor. Ambos eram locados em escolas do interior de 

Pernambuco, o que demonstra que houve uma repercuss�o pol�tica em todo 

Estado.  

 

(1)Cidad�o Governador. No officio junto por copia pede me o 
FLGDGmR� -RVp� )HOLFLDQR� %H]HUUD� G¶� $JXLDU�� SURIHVVRU� SXEOLFR� HP�
Tracunhaem, para levar ao vosso conhecimento que presta plena e 
franca adhes�o � Republica Brazileira, o que fa�o com a mais viva 
satisfa��o. (Copia) Sala da Escola Publica da Povoa��o de 
Tracunhaem, 21 de Novembro de 1889. Ilmo Ser. Em virtude da 
gloriosa transforma��o politica que se operou  no nosso paiz, 
cumpre me declarar a Vsa. Que presto plena e franca adhes�o a 

                                                                                                                                          
causa fundamental da inadequa��o da liberdade antiga do mundo moderno. Os v�rios grupos 
(bachar�is desempregados, militares insatisfeitos com os baixos sal�rios e com minguados 
or�amentos, oper�rios do Estado em busca de uma legisla��o social, migrantes urbanos em busca 
de emprego, todos acabavam olhando para o Estado como porto de salva��o. A inser��o de todos 
eles na pol�tica se dava mais pela porta do Estado do que pela afirma��o de um direito de cidad�o. 
Era uma inser��o que se chamaria com maior precis�o de estadania (Cf. CARVALHO, 1998, p.29)    
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nova forma de governo, e rogo a Vsa. Que se digne de fazer chegar 
esta minha espontanea delibera��o ao conhecimento do Exmo Sr. 
Governo Provisorio deste Estado, com o qual me congratulo . Sirvo 
me do ensejo para dignificar a Vsa. Os meos protestos de estima e 
considera��o. Deos Guarde a Vsa. Ilmo Sr. Dr. Arthur Orlando da 
Silva. Dignissimo Inspector Geral da Instruc��o Publica do Estado 
GH� 3HUQDPEXFR�� 2� SURIHVVRU� 3XEOLFR�� -RVp� )HOLFLDQR� %H]HUUD� G¶�
Aguiar . Confere.  Conforme ± S. Galv�o. O Secretario (APEJE, IP 
51, 27/11/1889,  p. 279-280).  

���&LGDGmR�*RYHUQDGRU��(¶�FRP�D�PDLV�YLYD�VDWLVIDomR�TXH�OHYR�DR�
vosso conhecimento o bello acto de patriotismo constante do officio 
junto por copia. (Copia) Cadeira mista da Instruc��o Primaria do 
3RYRDGR� G¶$JXD� %UDQFD� ��� GH� 1RYHPEUR� GH� ����� ± Ilmo Sern ± 
Pulsando no meio peito de brasileira um titanico enthusiasmo pelo 
agigantado passo que deo o Brasil, venho por meio deste offerecer 
metade dos meus vencimentos mensaes a contar de janeiro do 
anno vindouro at� Desembro para auxiliar o deficit publico que 
minha patria contrahio com o estrangeiro ± Saude e fraternidade. 
Dr. Arthur Orlando da Silva. M. D. Inspector da Instruc��o do 
(VWDGR� GH� 3HUQDPEXFR� )UDQFLVFD� $OYHV� G¶� $]HYHGR� ± Professora 
Conforme o Secretario S. Galv�o Confere Masindeo do Passo 
(APEJE, IP 51, 28/11/1889, p. 281-282).  

(3)(C�pia) 5a.Cadeira da Freguesia de S. Frei Padre Gon�alves do 
Recife do Estado de Pernambuco, 5 de Desembro de 1889. Ser 
Director da Instruc��o Publica. No intuito de tambem concorrer com 
uma  somma qualquer para o pagamento da divida externa da 
Na��o Brasileira, que ora atravessa uma crise politica t�o 
sympathica pela mudan�a radical da forma de governo para a 
Republica, folgo em comnunicar vos que resolvi fazer descontar dos 
meus ordenados de professora publica a quantia de dous mil reis 
mensaes a contar do mez proximo de janeiro de 1890 at� o 
FRPSOHWR� SDJDPHQWR� G¶DTXHOOD� GLYLGD�� 6LQWR� VLQFHUDPHQWH� QmR�
poder concorrer com quantia maior como era  do meio desejo, mas 
acreditai Sr. Director que os  meos compromissos n�o permittem 
PDLV��(¶�R�TXH�PH�FXPSUH�FRPQXQLFDU�YRV��6DXGH�H�)UDWHUQLGDGH��
Sr. Director da Instruc��o do Estado de Pernambuco, Maria 
Florentina de Goes Cavalcante. Professora Publica. Conforme O 
Secretario. S. Galv�o. Conferi. Manoel Cavalcanti de Melo Filho 
(APEJE, IP 51, 13/12/1889, p. 305-306).  

 
(4)Cidad�o Governador. Communico-vos, para os fins convenientes, 
que a professora publica da Villa de Floresta, Maria da Concei��o 
Rodrigues de Mello, dominada pelo nobre sentimento do sagrado 
amor da patria, participou a esta Inspectoria, em officio de 31 de 
janeiro findo ± que offerece aos seus vencimentos a quantia de dous 
mil reis (2#000) mesaes, para pagamento da divida do Estado, a 
FRQWDU� GR� FRUUHQWH� PH]� DWp� R� FRPSOHWR� UHVJDWH� G¶DTXHOOH�
compromisso. Saude e Fraternidade (APEJE, IP 52,  26/02/1890,  p. 
296 ± grifos nossos).   
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N�o encontramos registros das respostas das autoridades do governo sobre 

estes quatro casos, e ainda sobre outros que porventura n�o foram guardados ou 

n�o estiveram ao nosso alcance durante a pesquisa. O que podemos verificar � o 

desprendimento desses cidad�os, na sua demonstra��o de ades�o a Rep�blica116. 

Para muitos era este o momento de progresso, de avan�o, de esperan�a, o tempo 

de melhorias de oportunidades e de igualdade de condi��es de vida e de cidadania. 

Sobre esta expectativa popular declara  Nunes (2000):  

A fonte  da virtude � uma s�: a Rep�blica, o �nico regime que 
conferindo igualdade pol�tica permitia a qualquer homem, mesmo os 
de origens obscura e humilde, chegar a presid�ncia da Rep�blica117 
ou � propriedade de uma f�brica sem nenhuma necessidade de 
explicar as diferen�as concretas entre os homens (p. 373).  

 

Tamb�m consideramos que o professorado demonstrou  conhecimento sobre 

os problemas econ�micos do pa�s ao mencionarem a d�vida externa118. Acreditaram 

                                                
116 A partir de 1896 a Rep�blica firma-se em Pernambuco, com o governo de Correia de Ara�jo, o 
comando do Conselheiro Francisco de Assis Rosa e Silva, -�D�PXLWR�IDODGD�µROLJDUTXLD¶�PDUUHWD��- nas 
sucessivas administra��es de Gon�alves Ferreira, Sigismundo Gon�alves, Herculano Bandeira ± at� 
1911,�TXDQGR�GHVDERX�R�YHQGDYDO�GD� µVDOYDomR¶�KHUPLVWD��FXMR�GHVIHFKR��QR�(VWDGR��VHULD�D�HOHLomR�
do General Em�dio Dantas Barreto (Cf. PORTO, 1986).  

 
117 Embora j� decorridos 100 anos, vimos chegar ao poder um metal�rgico, de origem humilde, hoje 
atual presidente da Rep�blica do Brasil.  
 
118 O primeiro empr�stimo externo do Brasil foi obtido em 1824, no valor de 3 milh�es de libras 
esterlinas e ficou conhecido como "empr�stimo portugu�s", destinado a cobrir d�vidas do per�odo 
colonial e que na pr�tica significava um pagamento � Portugal pelo reconhecimento de nossa 
independ�ncia. Em 1829 foi realizado novo empr�stimo que passou para a hist�ria como "o ruinoso" 
e serviu para cobrir parcelas n�o pagas do empr�stimo anterior. Do total tomado emprestado, o 
Brasil recebeu apenas 52%, pois o restante serviu para cobrir os juros da d�vida anterior. Dois novos 
empr�stimos importantes foram realizados durante o Imp�rio -- em 1843 e 1852 -- utilizados ainda 
para pagar d�bitos relativos ao primeiro empr�stimo, que somente foi saldado em 1890. Durante a 
Primeira Rep�blica o endividamento aumentou ainda mais, por�m a id�ia central ainda era a mesma, 
garantir os privil�gios da elite. O presidente Campos Salles, eleito em 1898, viajou � Inglaterra antes 
mesmo da posse, para renegociar a d�vida com os banqueiros Rotshild, e firmou um acordo que ficou 
conhecido como "Funding Loan", que suspendia o pagamento por um per�odo de 13 anos, sendo que 
o pagamento dos juros seria realizado em 3 anos, em t�tulos da d�vida p�blica e obtinha um novo 
empr�stimo. Como garantia do cumprimento do acordo, as rendas das alf�ndegas brasileiras ficaram 
hipotecadas aos credores ingleses. Novo endividamento surgiu em 1906, representando o in�cio da 
"Pol�tica de Valoriza��o do Caf�". A 31 de dezembro de 1914, a d�vida externa da Uni�o elevava-se 
D����������������-14-0. Sobre a hist�ria da D�vida Externa ver, entre outros, LIMA (2005),  
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que poderiam com seus atos de abnega��o de seus vencimentos estarem 

colaborando para saudar a d�vida. Previam at� mesmo o pagamento total, conforme 

pode se ver na fala de uma das professoras: (...) resolvi fazer descontar dos meus 

ordenados de professora publica a quantia de dous mil reis mensaes a contar do mez 

SUR[LPR� GH� MDQHLUR� GH� ����� DWp� R� FRPSOHWR� SDJDPHQWR� G¶DTXHOOD� GLYLGD119 (IP 51, 

13/12/1889, p.305e306 - grifos nossos).  

A pol�tica or�ament�ria da cidade do Recife alcan�ou um saldo positivo em 

menos de um ano de proclamada a Rep�blica, como relatou em 1908 o Coronel 

Eduardo Martins de Barros, em nome da Administra��o Municipal:   

A 27 de dezembro de 1889, o general Jos� Sime�o de Oliveira, que 
governava a ex-provincia, attendendo ao estado de decad�ncia em 
que deixara abrir o Munic�pio a ultima Camara Municipal da 
Monarchia, dissolveo-a sob estes fundamentos desairosos, e creou 
para substituil-a um ± Concelho de Intend�ncia Municipal, que seria 
composto por 7 membros, sob a presidencia de um delles, 
designado pelo governador (...) Intendencia que em pouco mais de 
anno e meio de governo, tendo encontrado o munic�pio do Recife 
arruinado, entregou-R�DR�'U��3LQWR�'DPDVR�SURVSHUR�H�DFUHGLWDGR�´�
(PCR, Administra��o Municipal do Recife, 1908).  

 

Assim se desenrolam os primeiros momentos da Rep�blica, sendo 

politicamente vitorioso o modelo norte-americano que atendia aos interesses tanto 

dos setores liberais da camada m�dia, como a fac��o dominante que participava do 

processo. Um regime democr�tico, que marcara o inicio da democracia ± termo que 

na �poca era entendido como republica.    

 

 

                                                                                                                                          
 
119 Ironicamente. Estamos em 2005 e ainda n�o h� expectativa do aniquilamento desta d�vida. 
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Fig. 03- Mapa do Recife em 1906 
Fonte: Atlas Hist�rico Cartogr�fico 
do Recife (1988)  ± Acervo da BPE. 

 
Fig. 05 - Gin�sio Pernambucano, onde 
foi instalado a Escola Normal de 
Pernambuco em 1891 
.Fonte: Foto digitalizada do GP  ± 
Acervo do GP. 
 
 

 
Fig. 04- Programa de Ensino para a 
Escola Normal de Pernambuco 
(1919) 
.Fonte:  Programa de Ensino para a 
ENP  ± Acervo BPE. 
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 Neste cap�tulo caracterizamos a sociedade em Pernambuco nos primeiros 

anos da Rep�blica. Tamb�m apresentamos o quadro educacional no per�odo de 

estudo, descrevendo tr�s concep��es de escola republicana. No espa�o 

educacional nosso olhar se volta ao percurso dos primeiros anseios do ensino 

normal � institucionaliza��o da forma��es dos professores no Brasil e o surgimento 

da Escola Normal de Pernambuco (ENP), em 1864.  

 A ENP l�cus de estudo da nossa pesquisa, foi estudada a partir da divis�o 

do curr�culo em dois momentos: 1864-1888 e 1889-1916. Para compreendermos a 

quest�o da laiciza��o identificamos as disciplinas de car�ter religioso presentes 

e/ou n�o, nestes dois momentos, buscamos dentro do contexto hist�rico um 

sentido para a supress�o das disciplinas de cunho religioso no segundo momento 

no curr�culo da ENP.   

 Discutimos o tema da laiciza��o no Imp�rio e na Rep�blica. Por fim 

descrevemos o percurso hist�rico do Ensino Religioso antes e depois de 1891.    

  

 

2.1 O espa�o social e pol�tico 

 

N�o � de hoje que a Cidade do Recife120, refletindo as mudan�as que 

marcaram o Estado de Pernambuco, apresenta uma pluriculturalidade121, ou seja, 

um universo plural, com um espa�o heterog�neo em manifesta��es sociais,                                                                                                            
                                                
120 Tornou-se cidade em 1823 e capital de Pernambuco em 1827 
121 Quer dizer a afirma��o da diversidade como tra�o fundamental na constru��o de uma identidade 
nacional (ou local) que se p�e e rep�e permanentemente, e o fato de que a humanidade de todos 
se manifesta em formas concretas e diversas de ser humano (BRASIL, 1997, p. 19).  
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culturais e religiosas. Num per�odo de transi��o - S�culo XIX  para o S�culo XX -, 

vemos em Recife a riqueza de elementos que comp�e a sua hist�ria, formada pela 

interfer�ncia de agentes difusores de cultura122 que por aqui passaram e aculturaram 

a nossa gente, como diz Gilberto Freyre123: 

Recife � cidade cosmopolita. Est� sempre a receber influ�ncias de 
v�rias partes do mundo: do Oriente, da Europa, dos Estados Unidos. 
Foi burgo holand�s. Chegou a ser uma das cidades mais 
afrancesadas do Brasil. Tamb�m uma das mais anglicanisadas. Foi 
com Tobias Barreto um centro intenso de germanismo: germanismo 
QD� MXULVSUXGrQFLD�� QD� ILORVRILD�� QDV� OHWUDV�� 'XUDQWH� D� ��� *UDQGH 
Guerra foi Base Americana (FREYRE, 1959, s.p.).   

 

Na transi��o da Monarquia para a Rep�blica podemos fazer uma leitura plural 

da cidade do Recife. Para se ter uma id�ia das principais caracter�sticas da cidade 

do Recife � bom saber que ela contava no final do s�culo XIX com 245 ruas, 29 

pra�as, 215 travessas e 67 becos. Em janeiro de 1899 tinha o Recife e sub�rbios 

17.147 pr�dios, sendo 16.595 habit�veis; 169 em constru��o; e 383 em ru�nas. As 

condi��es de higiene eram prec�rias, agravadas pela falta de saneamento.  

Muitas epidemias aconteceram na segunda metade do s�culo XIX, em 

Recife. Uma epidemia de c�lera atingiu a cidade e quase toda a prov�ncia de 

Pernambuco, durante sete anos. Al�m da c�lera, epidemias de var�ola, sarampo, 

                                                
122 Neste estudo, adota-VH�R� FRQFHLWR�GH� FXOWXUD�GH�*((57=� �������� TXDQGR�GL]�� ³2�KRPHP�p�XP�
animal amarrado a teias de significados que ele mesmo teceu. Assumo a cultura como sendo essas 
teias e suas an�lises; portanto, n�o como uma ci�ncia experimental em busca de leis, mas como 
XPD�FLrQFLD�LQWHUSUHWDWLYD��j�SURFXUD�GR�VLJQLILFDGR�´� 
123 Gilberto Freyre nasceu em Recife no dia 15 de mar�o de 1900. Voltando dos seus estudos nos 
Estados Unidos esse intelectual j� gozava de uma lideran�a significativa no meio recifense. Desde 
1918 j� escrevia artigos pol�micos no Di�rio de Pernambuco. Em 1925, numa edi��o especial de 
comemora��o do centen�rio do mesmo jornal, Freyre coordenou a publica��o do Livro do 
Nordeste, com ensaios nas mais diversas �reas de pesquisa feitos por intelectuais nordestinos. 
Autor de v�rias obras consagradas, entre os quais destaca-se  Casa Grande & Sensala, publicada 
no ano de 1933.   
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febre amarela e difteria assustavam a popula��o, sobretudo aos estrangeiros aqui 

instalados.  

Por outro lado, o Recife, nas duas primeiras d�cadas do s�culo XX, passava 

por um processo de moderniza��o, vivenciando novas124 experi�ncias decorrentes 

do processo de industrializa��o e urbaniza��o, e da expans�o das pr�ticas 

capitalistas. O Prefeito Eduardo Martins, nomeado pelo governador Sigismundo 

Gon�alves, em 1904125, tomou medidas chamadas disciplinadoras, buscando 

instalar uma certa ordem em alguns aspectos da vida urbana. Uma delas era 

referente � coleta de lixo. ³$� UHRUJDQL]DomR� GRV� VHUYLoRV� GH� KLJLHQH� H� VD~GH 

p�blicas ganhou din�mica importante, pois mexia com o cotidiano e os costumes 

GD�FLGDGH´ (REZENDE, 1996, p. 50).  

Ainda segundo Rezende (1996), desde a segunda metade do s�culo XIX 

houve a instala��o de v�rios servi�os urbanos que contribu�ram para modernizar a 

cidade. O autor cita: a inaugura��o da estrada de ferro Recife-Olinda-Beberibe 

(1870), servi�os telegr�ficos (1873), servi�o telef�nico manual (1881).J� no s�culo 

XX, destacam-se: o servi�o de bondes el�tricos (1914),  nova     rede     de esgoto                                                       

 

 

                                                
124 Segundo Rabello (1979) naquele tempo ³GRPLQDYD� D� HPEULDJXH]� GR� QRYR: botar abaixo 
sobrados coloniais para no lugar erguerem-VH�HGLItFLRV�GH�HVWLOR�PRGHUQR´  (In: REZENDE, 1996, p. 
55).  
125� ³(P� ������ WLYHUDP� OXJDU� DV� GHPROLo}HV� QD� 3UDoD� GD� ,QGHSHQGrQFLD� H� SUR[LPLGDGHV�� R�
alargamento  das ruas do Cabug� (que teve todo o seu lado impar demolido), e tamb�m, das ruas 7 
de setembro e Hosp�cio. Outros locais tamb�m j� haviam sido alcan�ados pelos melhoramentos; 
como o velho Cais do Col�gio, ponto de desembarque de tantas pessoas ilustres (como j� o fora 
para o pr�prio Imperador Pedro II), dando lugar � Av. Beira Rio, hoje Martins de Barros. Por�m, 
muito antes de dar nome � avenida, o comendador recebera outra homenagem, quando, atrav�s de 
lei municipal, exigira fossem utilizados vasilhames com tampa para deixar-se o lixo nas cal�adas, � 
espera da carro�a; e o vasilhame foi batizado com seu t�tulo ± comendador (SETTE, 1978, p. 53).  

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 112 

(1915), inaugura��o do tr�fego a�reo Recife- Rio-Buenos Aires (1925), entre outros  

(REZENDE, 1996, p. 53).  

Uma s�ntese da cidade do Recife e de seus monumentos foi apresentada 

por Marinho (1996):  

Em pouco mais de meio s�culo, obras singulares marcam a 
paisagem do Recife. O atual Pal�cio do Campo das Princesas 
(1841), a Assembl�ia Legislativa (1874), a Casa da Cultura (� 
�poca Cada de Deten��o, 1855) e a Torre Malakoff (Arsenal da 
Marinha, 1855) demonstram a reorganiza��o da estrutura do 
Estado. No �mbito da educa��o e cultura investe-se na constru��o 
dos teatros Apolo (1842) e de Santa Isabel (1850), do Gin�sio 
Pernambucano (1866), do Liceu de Artes e Of�cios (1881) e ainda 
da Faculdade de Direito (1889/1911). A emergente preocupa��o 
com a sa�de p�blica resulta no Hospital  Pedro II (1847) e no Asilo 
da Mendicidade (1872, Hospital de Santo Amaro), assim como na 
instala��o do Cemit�rio de Santo Amaro (1855) e o dos ingleses 
(1814), destinado aos imigrantes n�o cat�licos. A amplia��o da 
oferta de servi�os b�sicos se expressa na Esta��o Ferrovi�ria 
(1890), no Mercado de S�o Jos� (1875) e no Matadouro de 
Peixinhos (1874-1919). Um sinal dos tempos � a pouco expressiva 
produ��o de constru��es religiosas nesse per�odo, com �nico 
destaque para a Igreja de N. Sra. da Penha (1870), junto ao 
Mercado de S�o Jos� (In: REZENDE, 1996, p. 48).   

 

O Recife era plural em sua gente, principalmente pela presen�a estrangeira. 

Isso pode ser constatado pela exist�ncia dos seus respectivos consulados, 

conforme afirma VIANNA(1970):  

Estados Unidos da Am�rica, Inglaterra, It�lia e Portugal, mant�m 
consulados de 1a classe, dirigidos por c�nsules de carreira. 
Dirigidos por comerciantes, temos os consulados de: Alemanha, 
ÈXVWULD-Hungria, Rep�blica Argentina, B�lgica, Dinamarca, 
Rep�blica Dominicana, Holanda, Paraguai, Peru, Sui�a e Uruguai. 
T�m vice-consulados: Chile, Gr�cia, Espanha, R�ssia, Su�cia e 
Noruega, Venezuela. A Fran�a mant�m em Pernambuco uma 
Ag�ncia Consular (p. 156).   
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Um amplo universo de estrangeiros difundiam, das mais diversas formas, 

suas culturas, complexificando assim a sociedade Recifense. Tamb�m em muitos 

casos de desordem verifica-se a presen�a de estrangeiros, levando alguns jornais 

a  afirmarem que imigrantes contribu�am para o caos na Cidade126, seja como 

agressores ou agredidos.  

Maia (2001) reflete sobre a quest�o da disciplina nas ruas da cidade do 

Recife, apresentando um cen�rio sombrio da situa��o de alguns estrangeiros:   

 

O Recife era uma cidade acostumada aos forasteiros: calcula-se 
que em 1874 possu�a 7.877 estrangeiros para uma popula��o de 
102.658 nacionais (Mapa estat�stico da popula��o da prov�ncia de 
Pernambuco, apud Honie, op. cit., p. 85). Em sua maior parte eram 
portugueses que viviam do com�rcio, mas tamb�m havia ingleses, 
franceses, espanh�is, italianos, �rabes, alem�es ± e at� 
holandeses que esmolava pelas ruas. Neste mesmo ano (1874) 
foram expedidos na Reparti��o Central de Policia, 594 registros de 
entrada e sa�da de estrangeiros para toda a Prov�ncia (LUCENA, 
1875 apud MAIA, 2001, p.132).  

  

Em 1900, a Cidade de Recife127 contava com 8 freguesias, sendo 5 urbanas e 

3 suburbanas. Do or�amento da despesa do munic�pio, para o ano de 1899, das      

                                                
126 Existem v�rias refer�ncias nos jornais a estrangeiros presos ou envolvidos com a pol�cia por 
desordens ou como v�tima de algum delito, como no caso do corpo de um mascate  italiano que foi 
encontrado boiando no Rio Capibaribe, amarrado dentro de um saco, cf. DP, 04/10/1879. (...) No 
Fundo SSP, 1a Delegacia da Capital, encontramos referencia a um roubo praticado a �rabes que 
vendiam miudezas na Ponde da Boa Vista. Cf. Oficio de 26 de junho de 1888; e a um 
espancamento de um ingl�s por uma pra�a de pol�cia. Cf. Oficio de 16 de fevereiro de 1892 
(CARISSA MAIA, 2001, p. 132, nota 30).   

127 Destacamos neste estudo a diferen�a de culturas locais entre as cidades do mesmo 
Estado, n�o estamos portanto utilizando uma interpreta��o generalizada das culturas que 
SUHGRPLQDYDP� QDV� GLYHUVDV� UHJL}HV� GH� 3HUQDPEXFR�� � ³1D� YHUGDGH�� QmR� p� SRVVtYHO� IDODU� QD�
exist�ncia de uma �nica cultura, seja ela erudita ou popular em Pernambuco ± espa�o da 
pesquisa127 realizada -, nem t�o pouco, no Nordeste. Segundo Roberto Levine (1980),a cultura do 
Recife, associada �s artes e �s letras, estava muito mais pr�xima do que ocorria no Rio de Janeiro 
ou na Europa do que no interior rural. O mundo das pequenas cidades ou comunidades do interior 
SHUPDQHFLD�HVWUDQKR�DRV�KDELWDQWHV�GD�FDSLWDO�H�GH�DOJXPDV�FLGDGHV�PDLRUHV�TXH�³DVSLUDYDP��SHOR�
menos ao cosmopolitismo, com seus jornaizinhos de 4 p�ginas, seus clubs de horticultura e suas 
pompas patri�ticaV��QRV�IHULDGRV�QDFLRQDLV�´�'HQWUR�GR�(VWDGR��DV�GLYHUVDV�UHJL}HV�± litoral, agreste 
e sert�o ±�YLYLDP�KiELWRV�FXOWXUDLV�GLVWLQWRV´��*$/92��VG��S����� 
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12 sec��es em servi�o da Municipalidade, coube a Instru��o P�blica a maior 

arrecada��o 289.480$000, do total da receita or�ada para o exerc�cio de                

Rs. 1.763:480$000128. Essa constata��o n�o indica, no entanto, que a educa��o 

andava bem, como veremos adiante.  

No ano de 1901 foi instalada em Recife a Academia Pernambucana de 

Lettras, cuja fun��o est� explicitada no artigo 1o da Lei Org�nica da Academia.   

(...) Tem por fim perpetuar as tradi��es litterarias de 
Pernambuco, continuando-os e desenvolvendo-os, j� por 
meio de estudo, j� por meio de obras, n�o s� dos seus 
membros, como tamb�m de quaisquer outros 
pernambucanos (PCR, APL, anno I, 1901, jan. a mar., n. 1, p. 
89-131).  

 

Na economia, com o processo de mecaniza��o da produ��o do a��car,  o 

Recife, onde outrora muitos eram os engenhos de a��car129, como T�rre, Casa 

Forte, Cordeiro, Monteiro, Apipucos, e outros que j� n�o existem130, somente se 

salientava no fabrico do a��car, as duas usinas ± S. Jo�o e Santo In�cio ± situadas 

na freguesia da V�rzea. 

 

 

                                                
128 Conferir Vianna (1970, p. 36-40). 
129 Durante o S�culo XVI e in�cio do XVII, o Brasil se tornou o maior produtor de a��car do mundo, 
gerando imensas riquezas para os senhores de engenho, para Portugal e, sobretudo, para os 
holandeses. No s�culo XVII, por�m, a empresa a�ucareira do Brasil, devido sobretudo a fatores 
externos, come�ou a dar sinais de decl�nio. O pa�s se dedicou � produ��o de alguns g�neros de 
exporta��o como o tabaco, em seguida tivemos a descoberta de ouro (datado do final do s�culo 
XVII, per�odo da crise do a��car) e no in�cio do s�culo XX o caf� ganha import�ncia na vida 
econ�mica e pol�tica do pa�s. Sobre a hist�ria econ�mica do Brasil, ver, entre outros Prado Jr 
(1990).  
130 Desde o final do Imp�rio (1875), engenhos mais modernos e usinas vinham substituindo os 
EDQJ�rV�± as fazendas produtoras de cana  de a��car. Os engenhos centrais representavam uma 
WHQWDWLYD�GH�GDU�YLGD�DR�EDQJ�r��TXH�VREUHYLYD�FRP�SRXFRV�UHFXUVRV��UHGX]LGDV�ODYRXUDV�H�WpFQLFDV�
coloniais. Dessa forma o Governo Imperial, buscava modernizar o parque agro-industrial canavieiro 
e dar condi��es de competitividade ao mesmo no mercado internacional (Cf. Andrade, 1989).  
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A pol�tica e a economia continuaram, mesmo com a implanta��o do regime 

republicano, sob o dom�nio dos donos da terra que ditavam �s regras da economia 

(Ver NAGLE, 1976, p. 4).  

Pernambuco tem sua hist�ria profundamente imbricada com a hist�ria do 

a��car131. Segundo Sellaro (2000): ³���p� QR� SURFHVVR� GH� VXD� IDEULFDomR� TXH� VH�

HQFRQWUDP�RV�PDUFRV�GD�PRGHUQL]DomR�SHUQDPEXFDQD´�(p.31).   

No ano de 1891 foi iniciada A Pol�tica do Zoneamento do A��car132, que 

Comparato (1987) explica, nos seguintes termos: Cada usina de a��car teria o 

monop�lio de aquisi��o da cada e da venda do a��car numa determinada zona, de 

modo que, naquela zona, n�o poderia ser estabelecida nenhuma outra usina 

concorrente (apud SELLARO, 2000, p. 31).  

Com base no federalismo, a economia local prevalecia pela 

descentraliza��o dos poderes legada aos estados. Mais tarde o mesmo que 

aconteceu com o a��car, ocorreria com o caf�, pelo Conv�nio de Taubat�133 

(1906),  envolvendo o Rio de Janeiro, S�o Paulo e Minas Gerais 

                                                
131� ³9DOH� UHVVDOWDU� DLQGD� TXH� RV� VHQKRUHV� GH� HQJHQKR� GR� 1RUGHVWH�� RVWHQWDQGR� VXD� RSXOrQFLD��
importavam desde roupas e alimentos at� lou�as e objetos de decora��o da Europa e, como 
FRQVHT�rQFLD�GD�PDFLoD�LPSRUWDomR�GH�mercadorias europ�ias e da participa��o dos holandeses e 
portugueses no com�rcio de a��car; quase toda a riqueza aqui gerada acabou desviada da col�nia 
para as �reas metropolitanas, caracterizando as condi��es do pacto colonial. Firmava-se dessa 
forma o car�ter exportador da economia brasileira no per�odo colonial (VICENTINO & DORIGO, 
1997, p. 112).   
132 Essa id�ia foi lan�ada pela primeira vez, 1891, pelo Bar�o de Lucena, um pernambucano, 
grande amigo do Marechal Deodoro e ministro no governo deste. Mesmo com a queda do governo 
do Marechal Deodoro continuou essa pol�tica de zoneamento durante todo o per�odo da Republica 
Velha (SELLARO, 2000, p. 31).  
133 Depois da instala��o do regime republicano, o caf� constitu�a a principal mercadoria que, no 
com�rcio exterior, fornecia a maior quantidade de divisas. Desde cedo, dois Estados ±Minas e S�o 
Paulo ± se destacaram na produ��o cafeeira. A situa��o do Caf� na economia brasileira era 
preponderante; a sua lavoura foi a que mais mereceu cuidados dos �rg�os p�blicos, como exemplo 
o Conv�nio de Taubat� [o texto do Conv�nio encontra-se publicado em Carone            (1976, p. 
137)] que consistiu no acordo entre os tr�s principais produtores (S�o Paulo, Minas Gerais e Rio de 
Janeiro) em garantir a compra de toda a produ��o cafeeira com o  objetivo de criar estoques 
regulares com o fim de provocar uma falta de produto no mercado internacional. Conferir Nagle 
(1976,p.13) e Fausto(1994, p.267).    
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Al�m disso, a  propriedade privada da terra134,  concentrada nas m�os de 

poucos,  era traduzida por muitos como desencadeador do empobrecimento do 

pa�s135, atraso industrial, cultural e educacional136.                                         

Se, no Brasil como um todo, os dados referentes � escolariza��o 
elementar demonstram a precariedade da situa��o da instru��o no 
pa�s ± em 1909, apenas 2,6% da popula��o total e 15% da 
popula��o escolar estavam na escola; (...) Em Pernambuco, nas 
�ltimas d�cadas do s�culo XIX, havia 800 escolas, enquanto que 
em 1915 esse n�mero baixou para 200. O Sistema de ensino, 
nesse Estado, n�o atendia nem a 10% da demanda potencial para 
o ensino elementar. Na Para�ba, a situa��o era ainda pior (PAIVA, 
������DSXG�*$/92��������S�������QRWa 26).  

 

Em Pernambuco at� 1911 foi a Oligarquia137 Marreta quem comandou o 

setor pol�tico, chefiada por Francisco de Assis Rosa e Silva, que comandou o 

Partido Republicano Federal. Sob seu dom�nio, Rosa e Silva levou ao poder os 

governadores Correia de Ara�jo, Gon�alves Ferreira, Sigismundo Gon�alves e 

Herculano Bandeira.  

 

                                                
134 Em Pernambuco, como em Minas, como em quase todos os Estados do Nordeste, toda a �rea 
em m�os de particulares pertence a 8% da popula��o. 92% n�o possui terras.  
135�$V�VHFDV�RFRUULGDV�QR�1RUGHVWH�DJUDYRX�IRUWHPHQWH�D�HVWUXWXUD�IXQGLiULD��³6y�QD�JUDQGH�VHFD�GH�
1877 a 1879 morreram cerca de 300 mil pessoas. As secas se repetiam em 1888-89, 1889, 1900 e 
1915, afligindo a popula��o trabalhadora do sert�o que completava tr�s s�culos de latif�ndio e 
SDGHFLPHQWRV´��6(//$52��������S������QRWD������ 
136³2nde o dom�nio olig�rquico foi maior, como no caso do Nordeste, cuja decad�ncia econ�mica se 
fez acompanhar de lutas entre grupos locais e da sedimenta��o de rela��es paternalistas que 
favoreciam o conformismo e a apatia, aumentaram muito lentamente as oportunidades de 
HGXFDomR´��&I��3$,9$��������DSXG�*$/92��������S������� 
137 A palavra oligarquia, entretanto, n�o � um conceito que adquire concretude apenas   por indicar 
um  segmento de classe oficial. O conceito � concreto porque esse segmento de classe � composto 
por pessoas reais, que t�m o nome e endere�o, que estabelecem intercruzamentos familiares por 
meio dos casamentos e compadrios. Boa parte do poder olig�rquico se fundamenta nessa teia de 
rela��es interfamiliares que concentra capitais, aplaina os caminhos da escalada do poder e 
perpetua o mando de um registro de grupo (MANOEL, 1996, p. 16).  
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Para Basbaum (1981, p. 55), os anos que se seguiram � Proclama��o da 

Rep�blica s�o assinalados por muitas transforma��es em todos os setores da vida 

brasileira, menos em um: a terra.  Em 1878 houve a realiza��o dos Congressos 

Agr�colas do Recife e do Rio de Janeiro. Tratava-se de encontros que reuniam 

propriet�rios agr�colas do Nordeste e do eixo Sul e Sudeste para discutir a crise da 

economia canavieira nordestina e a ascens�o do sul e sudeste, com a valoriza��o 

GR�FDIp��&I��*$/92�������H�)216(&$��������� 

Ainda refletindo sobre o ensino agr�cola no pa�s, vemos que o curr�culo da 

Escola Normal ocupava algumas cadeiras como conhecimento desta �rea, tais 

como: agricultura, agrimensura, no��es de agricultura te�rica e pr�tica, no��es 

gerais de geologia, mineralogia e agricultura. Estas cadeiras apareceram nos 

hor�rios de aula at� o ano de 1884. A preocupa��o com a pr�tica agr�cola para os 

alunos-mestres foi apresentada no relat�rio138 de 1871, pelo Diretor da Escola 

Alvaro Uchoa Cavalcante, que diz:  

³>���@�-i�DOJXpP�GLVVH�TXH�D�HGXFDomR�GHYH�HVWDU�HP�KDUPRQLD�FRP�D�
epocha em que se vive, eu acrescento, e apropriado ao paiz em que 
VH� KDELWD�� 2� QRVVR� p� DJUtFROD� VXPSUH� SHQVDU� Q¶LVWR�� (LV� SRUTXH�
entendo que convem desde j� cuidar no modo de ir dissidindo pelos 
PHQLQRV� TXH� IUHT�HQWDP� DV� QRVVDV� HVFRODV� GR� FDPSR� QRo}HV� GH�
agricultura e que por tanto, em vez de estar instalada no edif�cio em 
que se acha em local muito impr�prio, a nossa Escola Normal dever�, 
achar-se no bairro da Boa-Vista, em casa, que tivesse um pequeno 
sitio, onde os alunnos-mestres adquirissem praticamente 
conhecimentos elementares de agricultura. A Fran�a n�o obstante ter 
seus cursos agron�mico, e importantes escolas praticas de agricultura 
n�o se tem descuidado de alguma cousa ir fazendo no sentindo que           
LQGLFR´��������(1���������������������VHVVmR�&RQVLGHUDo}HV�*HUDHV��� 

 

                                                
138 APEJE. Relat�rio publicado em 30/01/1872, EN 01, sess�o Considera��es Geraes.  
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  Quanto ao processo de industrializa��o de 1891 a 1894 139, foram os 

militares e intelectuais progressistas que ascendiam ao poder, al�m da camada 

m�dia da sociedade, que lideravam esse processo com iniciativas de mudan�a na 

economia estimulando o surgimento das ind�strias. E no campo educacional a 

tentativa de erradica��o do analfabetismo e a extens�o da escola elementar a 

camada popular como uma solu��o para o desenvolvimento do pa�s. (ver 

GHIRALDELLI JR., 1990). 

Sobre a educa��o da mulher nesse per�odo, tem-se o trabalho de Manoel 

(1996), Igreja e Educa��o Feminina (1859-1919) uma face do conservadorismo, que 

colabora para a an�lise da a��o das oligarquias, as quais, segundo o autor, embora 

ambicionando a moderniza��o do mundo do trabalho, emprestavam seu apoio a 

essa iniciativa do Estado, preocupados em manter suas filhas, em especial, 

afastadas do feminismo que defendia a profissionaliza��o da mulher 140. 

 A oligarquia percebeu que n�o era mais poss�vel manter suas 
filhas no mesmo grau de ignor�ncia e isolamento em que viviam 
at� ent�o. O antigo comportamento feminino, herdado da tradi��o 
colonial portuguesa, j� descrito pelos viajantes, estava se tornando 
incompat�vel com a sociedade brasileira que se urbanizava, se 
abria ao contato com cultura e o mundo moderno. (...) Dessa 
forma, n�o era mais o bastante que as mulheres soubessem 
apenas dirigir a casa e governar os escravos. Tornava-se 
necess�rio, diria at� imperioso, que as mulheres soubessem ler, 
escrever, conversar, que conhecessem, ao menos por informa��o, 
um pouco do mundo situado al�m dos muros de suas casas e da 
paredes da par�quia mais pr�xima. Em outras palavras, era 
necess�rio educar e cultivas as jovens. N�o se                       
tratava,   portanto,  de  uma educa��o profissionalizante, mas uma      

 

                                                
139 Em 1894, � eleito o primeiro Presidente civil do pa�s, o paulista Prudente de Morais. Inaugura-se 
a pol�tica de rod�zio, ou caf�-com-leite, e prevalece os interesses da pol�tica do caf� , principal 
instrumento de dom�nio de uma classe sobre a m�quina do Estado. Cf. Nagle (1976) Vicentino 
(1997).  
 
140 Sobre a instru��o feminina e a feminiza��o do magist�rio em Pernambuco apresentamos os 
estudos de Ara�jo (2000) e Guimar�es (2002).  
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educa��o voltada para o polimento sociocultural das mulheres 
(MANOEL, 1996, p. 22).  

 

 

A inser��o da mulher 141 em espa�os civis enfrentou a pol�mica e a 

autoridade da sociedade patriarcal que destinava ao homem a vida p�blica, atrav�s 

dos estudos, da pol�tica e do trabalho. Ara�jo (2000) afirma que a mulher era vista 

sob diferentes �ticas: (1) car�ter biologista, religioso e moral, que considerava as 

mulheres como sendo limitadas por suas condi��es naturais a atuar apenas nas 

tarefas dom�sticas e na cria��o dos filhos; (2) car�ter liberal, que pressup�e as 

mulheres tendo direito a uma instru��o mais completa, que lhes permita 

compreender melhor as mudan�as pelas quais a vida econ�mica e pol�tica estava 

passando, contribuindo na forma��o  dos filhos e mesmo podendo exercer uma 

profiss�o.  

Uma terceira opini�o assemelha-se ao tipo de educa��o que pretendiam as 

oligarquias paulistas, como descrevemos acima e refor�amos nas palavras de  

$UD~MR� �������� ³XPD� HGXFDomR� DSHQDV� SDUD� UHDOoDU� DV� TXDOLGDGHV� IHPLQLQDV���������

dar-OKH� XP� µYHUQL]¶� SDUD� SRVVLELOLWDU-lhe uma melhor conviv�ncia social e familiar, 

mais voOWDGD�SDUD�RV�RXWURV�GR�TXH�SDUD�DV�PXOKHUHV�HP�TXHVWmR´�S����� 

Mulheres, �rf�os, negros, brancos, ind�genas, anormais, imigrantes, pobres, 

etc., s�o grupos historicamente constru�dos e que constituem um campo de 

investiga��o para a Hist�ria e a Hist�ria da Educa��o. Alguns desses grupos tem 

                                                
141 Para uma hist�ria das mulheres no Brasil, consultar Del priore (1997), Duby (1994) e Lopes 
(1997).  
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nas �ltimas d�cadas atingido um crescente n�mero de estudos142, outros deixam 

um convite as novas gera��es para futuras pesquisas. 

 

 
2.2 A organiza��o do Ensino p�blico - fundamentos legais  
 

A vit�ria dos princ�pios federalistas que consagrou a autonomia dos poderes 

estaduais fez com que o Governo Federal, reservando-se uma parte da tarefa de 

proporcionar educa��o � na��o, n�o interferisse de modo algum nos direitos de 

autonomia reservados aos Estados, na constru��o de seu sistema de ensino, sem 

fixar as diretrizes de uma pol�tica de educa��o nacional. Assim, o estado de 

Pernambuco  em 1891 divulga o seu programa de ensino, definindo a divis�o do 

ensino em todos os n�veis:  

O Ensino do Estado de Pernambuco �: 
Primario, secundario, especial, technico ou normal. 
O ensino primario � dado nas escolas urbanas e ruraes. 
O ensino secundario � dado no gymnasio Pernambucano. 

 

O ensino normal, especial ou technico, � dado na Escola Normal, 
nas de artes, officios, industrias e profiss�es. Cada um dos 
referidos estabelecimentos de instruc��o, com execp��o das 
escolas urbanas e ruraes, ter� regimento especial (APEJE, RIP, 
1892, p.16).  

 

Outra iniciativa independente efetivada pelo governo do Estado de 

Pernambuco foi a Reforma do Ensino Secund�rio. Foi determinada pela lei n. 18 

de 15 de Novembro de 1891 e decretada em 22 de Dezembro do corrente ano.  

(VVD�UHIRUPD��QmR�Vy�IXQGLX�D�(VFROD�1RUPDO�H�R�³*LQiVLR�3HUQDPEXFDQR�QXP�Vy�
                                                
142 Nos �ltimos anos a promo��o dos Congressos de Pesquisadores Negros e as edi��es do 
Concurso Negro e Educa��o justificam a expans�o de pesquisas envolvendo a tem�tica dos negros 
e seus descendentes e educa��o.  
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estabelecimento de instru��o, sob a denomina��o de Instituto Benjamin Constant, 

como tamb�m criou mais dois cursos: um para praticantes de obras Publicas e 

outro comercial, que deveriam funcionar no referido Instituto.  

Segundo o Inspetor geral da instru��o p�blica, Felippe de Fiqueir�a Faria 

Sobrinho (1892), a fus�o GDV�GXDV�FDVDV�GH�LQVWUXomR�³de modo algum altera o fim 

a que ellas se propunham e antes, com as modifica��es porque v�o passar, 

melhor ferem o escopo que visam, n�o s� sob o ponto de vista moral, mais ainda 

SHGDJyJLFR´ (p. 105).   

O inspetor em seu relat�rio referente ao ano de 1892, dirige algumas 

palavras ao governador do Estado, Dr. Alexandre Jos� Barbosa Lima, informando 

que ap�s ele ter dado publicidade a reforma, e antes mesmo, alguns ilustres 

escritores, levados pela m� vontade que nutriam contra o governo, lan�aram 

algumas criticas sobre a reforma (RIP, 1892, p. 105).  

Alguns criticaram o fato de n�o ter sido aproveitado a ocasi�o da reforma 

para tra�ar uma linha divis�ria entre o ensino adapt�vel a educa��o da mulher e o 

ensino que parecia mais consent�neos com o homem. O inspetor por�m n�o era 

GH� DFRUGR� FRP� HVWD� SRVLomR� DILUPDQGR� VREUH� R� DVVXQWR� TXH� ³n�o h� distinguir 

VH[RV�� SRUTXH� D� FDGD� XP� G¶HOOHV�� HQWHQGR�� LPSOLFD� D� PHVPD� LOOXVWUDomR�� ID]-se 

mister a mesma somma de conhecimentos´��5,3��������S��106).  

O inspetor, refor�ando sua posi��o, arrimado na autora do <Livro das 

1RLYDV!�� SRU� HOH� GHVWDFDGR� FRPR� VHQGR� XP� ³bello tratado sobre educa��o´�� SRU�

meio das palavras da citada autora, que demonstram a necessidade de amplos 

conhecimentos para que uma professora possa se posicionar a respeito das 

in�meras d�vidas apresentadas pelos seus alunos em sala de aula: 
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(...) A nossa educa��o superficial, essencialmente decorativa n�o 
nos permitte certamente responder a todas as perguntas curiosas 
dos pequeninos a quem temos o dever indeclin�vel de guiar. Ahi a 
nossa desgra�a! Se elles nos perguntarem pelos phenomenos da 
natureza os primeiros a altrahirem a sua atten��o que resposta lhe 
damos? El es querem saber o que � o calor, o vento, a chuva, o frio, 
se a lua est� pregada no c�o, de que � feita a sua luz, como e 
porque lampejam as estrellas, porque se une no horisonte a terra �s 
nuvens; e o que � a terra, a pedra, o sol, o som, a vagamos 
envergonhadas, humilhadas, com um desgosto profundo de n�s 
mesmas. Ent�o � que nos vem a mente o desprezo pela instruc��o 
ornamental, apparatosa com que conquistamos nas salas o 
prestigio e o renome!  (RIP, 1892, p. 107).  
 

 

'LDQWH� GR� TXH� UHODWRX� D� DXWRUD�� ³uma senhora quem fala ± � uma alma 

IHPLQLQD´, como definiu Felippe Sobrinho, o inspetor, justificou-se assim a id�ia de 

defesa da educa��o igualit�ria para mulheres e homens:  

 

(...) que manifesta-se capaz dos mesmos commettimentos 
scientificos que o homem, e que se diz desgra�ada por lhe erguer 
este barreiras na trilha das letras, s� porque dispondo de mais 
musculatura, supp�e-se melhor provido de for�as intellectivas (RIP, 
1892,  p. 109).   
 

Para que a mulher, professora143, superasse os desafios do ensino, seria 

necess�rio:  s� a instruc��o; mas n�o a instruc��o que infundamente supp�e-se 

adapt�vel a uma mulher, limitadamente decorativa, ornamental´� �S��������(P�VXDV�

palavras o inspetor n�o via mal algum nas disposi��es da reforma do ensino 

secund�rio, sobre o mesmo ensino a ser dado a ambos os sexos: Assim, entendo, 

que procedestes acertadamente n�o fazendo sele��o de estudos para cada um 

GRV� VH[RV�TXH� WrP�GH� IUHT�HQWDU�R�FXUVR�QRUPDO�GR� ,QVWLWXWR�%HQMDPQLQ�&RQVWDQW        

(p. 110).  

                                                
143 6REUH�D�³IHPLQL]DomR�GR�PDJLVWpULR´�FRQVXOWDU��$UD~MR��������$PDGR�������H�/RSHV������� 
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A Rep�blica influencia a mudan�a da denomina��o do Gin�sio 

Pernambucano para Instituto Benjamin Constant, que foi um dos grandes 

defensores do novo sistema de governo:  

E exclusivamente pelo accidental facto do pranteado e 
valoroso general Benjamin Constant, n�o ter tido por ber�o 
esta terra que amamos de cora��o, � isso sufficiente a 
determinar uma censura a applica��o do seu glorioso nome 
a um estabelecimento de instruc��o, a um desses 
estabelecimentos a que elle dedicou a melhor parte de sua 
preciosa exist�ncia e para cujo progresso e renome t�o 
sincera e incansavelmente se empenhara? (RIP, 1892, p. 
115). 
 

Como ato de ingratid�o, viu o inspetor por parte daqueles que impugnava a 

DWLWXGH� GR� JRYHUQDGRU��'HIHQGR� TXH� HOH� ³quis tributar um preito o mais sincero e 

digno a mem�ria do grande cidad�o´� ���Em face disso entendo que � para 

exulta��es e applausos a denomina��o que destes ao Instituto de Benjamin 

Constant (RIP, 1892, p. 115).  

O conhecimento da in�meras manifesta��es ocorridas em todo o pa�s e, no 

exterior, ao General Benjamin Constant, fez com que o inspetor defendesse ainda 

mais a mudan�a da denomina��o do gin�sio:  

(...) Os mineiros n�o perderam um ceitil do seu valor hist�rico dando 
a uma bella cidade o nome de Benjamin Constant e nem outro tanto 
succedeo ao glorioso estado do Cear� do mesmo modo revelando o 
respeito e o reconhecimento que voWD� D� PHPyULD� G¶DTXHOOH�
regenerador da p�tria brazileira. O Amazonas e o Par� tamb�m ahi 
est�o prestando t�o significativos e edificantes exemplos de gratid�o 
dando a denomina��o de Benjamin Constant � institui��es da 
natureza da que ora me occupo. (...) em toda a parte do globo 
terrestre os grandes homens, os cidad�os consp�cuos tem 
monumentos erigidos a sua mem�ria, sem essas cogita��es f�teis e 
sem import�ncia do seu ber�o. Em toda parte do mundo os seus 
nomems s�o cobertos de b�n��os e glorificados sem distinc��es de 
ra�as, de classes e de cores pol�ticas. Porque havemos n�s fazer 
taes selec��es;porque, pois, taes censuras � reforma de 22 de 
Dezembro ainda pelo justificado facto da substitui��o do nome de 
Gymnasio Pernambucano pelo de Instituto Benjamin Constant?! 
(RIP, 1892, 116).  
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Vigorou at� o ano de 1899 a denomina��o de Instituto Benjamin Constant, 

quando neste ano volta a denomina��o de Gin�sio Pernambucano (PARAHYM, 

1975,   p. 13).  

A consagra��o da dualidade de sistemas educacionais � interpretada por 

Ota�za Romanelli (2002): (...) Era uma oficializa��o da dist�ncia que se mostrava 

na pr�tica, entre a educa��o da classe dominante (escolas secund�rias 

acad�micas e escolas superiores) e a educa��o do povo (escola prim�ria e escola 

profissional).  Um dos exemplos que demonstramos foi a situa��o das escolas 

municipaIs:  

 

Como sabeis, desde principios do anno passado e fins do atrazado, 
por effeito do art. 2o� �� ÒQLFR� GDV� 'LVSRVLo}HV� WUDQVLWRULDV� GD�
Constitui��o do Estado e 11 da lei 52, as diversas circunscrip��es 
municipaes foram entrando na posse de sua vida autonoma, 
ficando-lhes subordinadas as respectivas escolas primarias.  
[...] Sem iniciativa propria, acostumados, viciados mesmo, ao 
parasitismo e a obdiencia passiva que lhes impunha a centralisa��o 
o Estado e o Municipio, libertos das cadeias que os jungiam � um 
poder uno e discricionario, soffrem ora as consequencias fataes 
dessa brusca mudan�a, eguaes a que experimenta ao contacto da 
OX]� TXHP� SRU� ORQJR� WHPSR� HVWHYH� DR� DEULJR� G¶HOOD� �5,3144,  
15/02/1894, p.302).  

 

O cen�rio da m� organiza��o social do Brasil nos primeiros anos da 

Rep�blica levou a popula��o ao sentimento de estagna��o e abandono pelos 

poderes p�blicos. O Inspetor Geral da Instru��o P�blica em relat�rio encaminhado 

ao Exm. Sr. Governador do Estado, em 1891, expressou seu sentimento acerca da 

responsabilidade p�blica com a educa��o com as seguintes palavras:  

(...)Para inaugurarmos um regimen francamente democratico, sem 
despertar velleidades de repara��o, temos necessidades de 

                                                
144 Apresentado pelo Inspector Geral, Felippe de Figuer�a Faria Sobrinho, ao Exm. Sr. 
Governador do Estado Dr. Alexandre Jos� Barbosa Lima. 
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organizar a escola. (...) Temos continuidade de solo, unidade de 
l�ngua, mas falta-nos communidade de tradic��es ± � preciso 
nacionalisar a educa��o. (...) Entendo por educa��o nacional a que 
sai do pr�prio seio da educa��o. Assim a pedagogia vem a ser uma 
quest�o de sociologia pratica. A quest�o da nacionalisa��o do 
ensino se prende intimamente a da organiza��o do magist�rio. 
(...)Invocar as escolas nas m�os da administra��o central e n�o os 
conselhos municipaes. Em segundo lugar, sem hierarchia, sem 
perspectiva de avan�o, n�o h� corpo docente, n�o h� zelo. Em 
terceiro lugar, a instruc��o publica � um dos principaes elementos 
de articula��o e organiza��o dos Estados. (...) O ensino publico � 
quest�o de interesse geral e n�o local. � uma das mais altas 
func��es da vida nacional (PCR, ARTHUR ORLANDO DA SILVA, 
Relat�rio de 1891, p.106).  
 

Constatava-se uma vasta produ��o de legisla��o educacional em todo o 

pa�s145. Mas na pr�tica as pol�ticas pouco influenciaram na elimina��o dos altos 

�ndices de analfabetismo. Verifica-se que o problema n�o pode ser solucionado, j� 

que em n�meros absolutos houve um crescente aumento entre os anos de 1890, 

1900 e 1920 como se v� na tabela com os �ndices de analfabetismo da popula��o 

brasileira para pessoas de todas as idades.  

TABELA 2 ± ËQGLFH�GH�DQDOIDEHWLVPR�GD�SRSXODomR�EUDVLOHLUD�GH������D����� 

Especifica��o 1890 1900 1920 

Total 14.333.915 17.388.434 30.635.605 

Sabem ler e escrever 2.120.559 4.448.681 7.493.357 

N�o sabem ler e escrever 12.213.356 12.939.753 23.142.248 

% de analfabetos 85 75 75 

 Fonte: Instituto Nacional de Estat�stica, Anu�rio Estat�stico do Brasil, 1936 apud RIBEIRO, 1998.  

 

                                                
145 Reforma Benjamin Constant (1890), C�digo Epit�cio Pessoa (1901), Reforma Rivad�via (1911) e 
Reforma Carlos Maximiliano (1915). A s�rie de reformas pelas quais passa a organiza��o escolar 
revela uma oscila��o entre a influencia humanista cl�ssica e a realista ou cient�fica. . Para um 
estudo da organiza��o do ensino no Brasil, ver Ribeiro (1998), Faria Filho & Vidal (2000), Menezes 
et al (1999), entre outros. 
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No per�odo republicano o problema do analfabetismo146� � IRL� FRQVLGHUDGR� ³D�

YHUJRQKD�QDFLRQDO´��FRPR�DILUPDP�*DOYmR�H�6RDUHV��������� 

O censo de 1890 mostrava que mais de 80% da popula��o 
brasileira como analfabeta o que gerou, entre os intelectuais 
EUDVLOHLURV�� XP� VHQWLPHQWR� GH� ³YHUJRQKD´�� GLDQWH� GRV� SDtVHV�
adiantados. Isso significava que de cada 10 brasileiros s� dois 
conseguiam ler uma carta, um documento, um jornal ou um livro. 
Os demais dependiam de algu�m para decifrar o que estava 
escrito em qualquer texto ao redor (p. 37).  

 
A presen�a do analfabetismo persistiu no decorrer das primeiras d�cada da 

5HS~EOLFD� VHQGR� IUHT�HQWHPHQWH� DOYR� GH� FULticas por representantes da 

intelectualidade Pernambucana. 

O Brasil conta presentemente com 15% de meio letrados; 5% de 
EDFKDUpLV� H� X¶D� PXOWLGmR� GH� DQDOSKDEHWRV�� FRPSXWDGRV� HP� ����
da popula��o. (...) fica, essa multid�o de letrados por ahi fora, 
fazendo avenida, parasitando. Apenas um rem�dio. Removermos 
o analphabetismo inconsciente e o bacharelismo parasit�rio147 
(REVISTA MENSAL DE LITTERATURA E ARTES DA ESCOLA 
NORMAL OFFICIAL, agos., 1921, p. 6-7).  
 
A Constitui��o nega-lhes, aos analphabetos, peremptoriamente, o 
GLUHLWR�GH�YRWR��,VWR�p��D�SXMDQoD�G¶�XP�SDL]�HVWi�QD�UD]mR�GLUHWD�GR�
gr�o de instruc��o dos seus habitantes. (...) O caracter nativo do 
brasileiro fundindo-se com caracteres estranhos (ra�as n�o 
civilisadas) n�o conseguem impor o seu caracter �s ra�as mais 
civilisados, superiores. (...) Esses que jazem hoje na ignor�ncia, 
aprender�o a amar a p�tria, a ser brazileiros como n�s; 
arranquemos das trevas do ignorantissimo, do obscurantismo os 
80% de analphabetos (REVISTA MENSAL DE LITTERATURA E 
ARTES DA ESCOLA NORMAL OFFICIAL, out., 1921, p. 8).  
 
Quando as luzes, que se irradiam das lettras do alphabeto... ent�o 
poder-se-� dizer que a semente do progresso foi lan�ada no seio 
dessas classes obscurecidas pela ignor�ncia (REVISTA MENSAL 
DE LITTERATURA E ARTES DA ESCOLA NORMAL OFFICIAL, 
nov.., 1921, p.3).  
 

                                                
146 Sobre o tema consultar Beisiegel (2003), Freire (1989), Haddad & Di Pierro (2000), entre outros.  
147 O texto n�o foi assinado. Encontra-se publicado na Revista Mensal de Litteratura e Artes da 
Escola Normal Official. Anno I. Recife. Agosto de 1921, Num. 3.  
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S�o muitas as posi��es criticas as condi��es de instru��o da camada 

popular148 do pa�s. Mas qual era a estrutura das escolas nos primeiros anos da 

Rep�blica?  

Durante o anno de 1891 matricularam-se nas escolas 
publicas e particulares do Estado 28.792 alumnos, o que 
mostra a necessidade de um numero de estabelecimentos 
primarios que satisfa�a as justas exigencias da popula��o, 
nos pa�zes organisados segundo o systema verdadeiramente 
republicano, devem ser generosos e mesmo prodimos em 
materia de instruc��o, base de todo o engrandecimento 
nacional (RIP149, 1892, p. 4). 

 

2.3 Concep��es de escola, na busca do progresso  
 

Educando o povo, curando-o, tornando-o uma for�a criadora. 
N�o conhe�o povo analphabeto, doente e incapaz, que seja 
grande e forte, como n�o vejo um s� paiz educado e de 
possibilidades, que n�o esteja victorioso. E � claro. Como e 
porque prod�gio uma gente inculta p�de promover a riqueza 
GH�XP�SDL]"��/(2��������S�������� 

 

O processo de industrializa��o150 transformou as ci�ncias, os ideais e 

valores da sociedade, enfim, o seu modo de vida. No primeiro momento das 

inven��es de instrumentos, estes eram fabricados para se adaptar aos membros 

humanos e ao seu ritmo de trabalho. J� a passagem do s�culo XIX para o XX 

marca o per�odo hist�rico que intensificou a necessidade do homem de adaptar-se 

ao ritmo das m�quinas. Observando-se a evolu��o tecnol�gica, verifica-se que a 

primeira revolu��o foi a da desvaloriza��o do bra�o humano pela concorr�ncia que 

lhe moveu a m�quina e o segundo foi a m�quina de calcular assumindo o papel do 

c�rebro. Depois de longo per�odo de crescimento da produ��o causado pelos 

inventos na Revolu��o Industrial, o homem tornou-se um ap�ndice da        
                                                
148 Sobre o tema da Educa��o Popular consultar Favaro (1983) e Paiva (1983).  
149 Apresentado por Olintho Victor,  Apresentado a Junta Governativa do Estado. 
150 A eclos�o da Primeira Guerra Mundial, em julho de 1914, deu grande impulso ao 
desenvolvimento industrial brasileiro.  
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m�quina. No final do s�culo XIX, o fator humano passa a merecer mais aten��o, 

n�o por um inesperado humanismo, mas porque o homem j� n�o acompanhava o 

ritmo desejado da produ��o151. Le�o (1919) levanta um questionamento a este 

respeito:  

(...)Ser� a nossa ra�a mais fraca? N�o, uma gente que trabalha ao 
sol, como a nossa, aqui no Rio, em dias de 35 a 36 gr�os � sombra; 
em toda a Amaz�nia, com temperatura aproximada, e no Sul, no 
Nordeste e no Norte em condi��es lament�veis de hygiene e 
conforto, d� a mais estupenda prova da sua capacidade de energia. 
(...) Ao contrario �, antes, um �nus, porque, se n�o abandona, 
tangido pela imprevid�ncia, pela mol�stia e pelo sol do equador ou 
dos tr�picos, guarda, inteiramente inutil, uma terra maravilhosa, que 
deveria ser a nossa fortuna e asphixia ou fossiliza uma industria que 
seria a nossa salva��o (p. 112-113).  

 

Foi tamb�m apontado por Le�o (1919) como solu��o para o desafio 

salvacionista de um pa�s em atraso, como era visto o Brasil, tr�s preocupa��es que 

deveriam se ocupar os governos: ³VDQHDU�� HGXFDU� e desenvolver a economia, 

incrementando as fontes de produc��o. A economia consolida a situa��o do paiz e 

o saneamento e a educa��o h�o de engrandece-OR�GHILQLWLYDPHQWH´ (p. 113).  

A grande massa da popula��o, a camada popular em geral precisava152 de 

novos olhares das autoridades sobre si. A nova fase de constru��o do Brasil 

republicano exigia um cidad�o com conhecimentos amplos e cient�ficos, no��es de 

patriotismo e prepara��o para o trabalho, miss�o esta que devia ser 

operacionalizada na escola.  

                                                
151 Para um estudo aprofundado sobre o que � Trabalho, ver Albanoz (1992), Enguita (1989), 
Carmo (1992).  
152 Esta necessidade surgem em decorr�ncia dos impactos sociais e pol�ticos no per�odo de 
transi��o do s�culo XIX para o XX, conforme discorremos em outras partes deste texto. 
Novamente citando destacamos a aboli��o da escravid�o (1888), o processo de urbaniza��o, 
a imigra��o, o fim do padroado, dentre outros fatores pol�ticos e religiosos que contribu�ram 
para a firma��o da Rep�blica no Brasil e modificaram o cen�rio social do pa�s.  
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Quanto a educa��o, neste per�odo estudado, pelo menos tr�s inten��es 

para um projeto educacional republicano ser�o apresentados neste texto. Nagle 

(1976) afirma:  

(...) por exemplo, o sonho da Rep�blica espargindo as luzes da 
instru��o para todo o povo brasileiro e democratizando a 
sociedade, ou o sonho de, pela instru��o, formar o cidad�o c�vica 
e moralmente, de maneira a colaborar para que o Brasil se 
transforme em uma Na��o � altura das mais progressivas 
civiliza��es do S�culo (p. 100).  

 

Antes de discorremos sobre tr�s inten��es de educa��o republicana vamos 

definir o que � vinha a ser entendido por educa��o no pensamento social do s�culo 

;;�� ³6H�XVDUPRV�VRFLDOL]DomR�SDUD�QRV�UHIHULUPRV�j�VRPD�GH�SUiWLFDV�SHODV�TXDLV�

novos indiv�duos s�o transformados em membros de sociedades existentes, ent�o 

µHGXFDomR¶� p� R� VXEFRQMXQWR� GH� SUiWLFDV� TXH� WrP� FRPR� UHVXOWDGR� SUHWHQGLGR� WLSRV�

SDUWLFXODUHV�GH�IRUPDomR´��',&,21È5,2�'2�3(16$0(172�62&,$/�'2�6e&8/2�

XX , 1996, p. 233).  

Neste entendimento atrav�s da educa��o os indiv�duos em particular e a 

VRFLHGDGH�HP�JHUDO� µVmR�PDOHiYHLV¶�D�XP�Q~PHUR�LQGHILQLGR�GH�WLSRV�GH�IRUPDomR���

Na republica � dado uma maior visibilidade a tr�s dessas inten��es: 

�������8PD�HVFROD�SDUD�³QDFLRQDOLVDU´� 

Despeda�ada a forma monarchica pelo movimento federalista em 
um paiz, como este, em que a escola foi sempre mantida no mais 
atrophiador isolamento, sem a  minima liga��o com a id�a e 
sentimento de Patria, para inaugurarmos um regimen francamente 
democratico, sem despertar velleidades de separa��o, temos 
necessidade de organisar a escola, de maneira que d� a Na��o a 
maxima cohes�o de id�as e solidariedade de sentimentos (RIP , 
apresentado pelo Inspector Geral Arthur Orlando da Silva, ao Exm. 
Sr. Governador do Estador Desembargador Jos� Antonio Correa da 
Silva. Recife, 1891, p.7 ± grifos nossos).  
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Aniquiladas do espa�o pol�tico as id�ias lusitanas, que permaneciam com a 

figura dos imperadores, teremos no espa�o social a constru��o do cidad�o 

brasileiro e por conseguinte o sentimento de amor a p�tria. O imagin�rio social que 

� constitu�do e se expressa por ideologias e utopias foi bem analisado por Jos� 

Carvalho (1990) nos primeiros anos da republica e entendido que a base 

formadora das ideologias consistir� dos s�mbolos, alegorias, rituais e mitos.  

O canto Marselhesa153,� R� SURFHVVR� GH� ³KHURLILFDomR´� GH� QRPHV� FRPR�

Deodoro, Benjamin Constant154, Tiradentes155, a ostenta��o de s�mbolos nacionais 

como a Bandeira e o Hino da Proclama��o da Rep�blica dos Estados Unidos do 

Brazil, s�o s�mbolos hist�ricos da rep�blica.  

O quH�VH�GHQRPLQD�QD�KLVWRULRJUDILD�FRPR�³1DFLRQDOLVPR´��GDWD�GD�VHJXQGD�

d�cada do s�culo XX. Sua estrutura��o ocorreu nas mais variadas dire��es. 

                                                
153�³>���`�(ra o hino de guerra, e sab�amos de cor os epis�dios da grande revolu��o. Ao nosso brado 
µ9LYD� D� 5HS~EOLFD�¶� VHJXLD-VH� TXDVH� VHPSUH� R� GH� µ9LYD� D� )UDQoD�¶�� >���@� $� )UDQoD� HUD� D� QRVVD�
JXLDGRUD�G�HOD�IDOiYDPRV�VHPSUH�H�VRE�TXDOTXHU�SUHWH[WR´��7UHFKR�GR�GHSRLPHnto de um oficial da 
Marinha, recordando em 1912 os tempos de propaganda republicana. Citado em Carvalho        
(1998, p. 12).  
154 Deodoro candidato obvio no papel de her�i republicano. N�o apenas pela indisputada chefia do 
movimento militar que derrubou a Monarquia, mas tamb�m por certos aspectos de sua atua��o na 
MRUQDGD�GH����GH�QRYHPEUR��(�%HQMDPLQ��VHX�UHSXEOLFDQLVPR�HUD� µLQDWDFiYHO¶��1R�H[pUFLWR�DWLQJLD�D�
juventude militar, alunos das escolas e jovens oficiais; no meio civil, contava quase s� com os 
positivistas (Cf.CARVALHO, 1998, p. 56). 
155 M�rtir da Inconfid�ncia Mineira (1789). Esse movimento separatista ocorreu, em parte, devido 
aos pesados tributos cobrados por Portugal em Minas Gerais, cujo pagamento tornou-se quase 
imposs�vel com a decad�ncia da produ��o mineradora na segunda metade do s�culo XVIII. Entre 
os objetivos estabelecidos pelos rebeldes estavam a ado��o do sistema republicano de governo, 
tomando a Constitui��o dos Estados Unidos como  modelo, a transforma��o de S�o Jo�o del  Rei 
na capital do novo pa�s, a obrigatoriedade do servi�o militar e o apoio � industrializa��o. Joaquim 
Jos� da Silva Xavier foi condenado � morte sendo enforcado em 21 de abril de 1792, no Campo de 
S�o Domingos, no Rio de Janeiro (Cf. VICENTINO & DORIGO, 1997, p.  148-150).  
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Sendo apontado ainda que foi no campo educacional onde apareceram as suas 

primeiras manifesta��es156.  

 

2.3.2 Uma eVFROD�SDUD�³UHILQDU´ 

 

Para que um povo seja feliz n�o basta que de seu seio haja 
desaparecido o ultimo analphabeto; n�o: s�o-lhe egualmente 
indispensaveis aquellas qualidades viris de carater e moralidade 
cuja oblitera��o � por si s� capaz de produzir o desmoronamento de 
uma civiliza��o explendorosa, como foi por exemplo os Romanos 
(EN 02, p. 170, 31/12/1895).  

 

³9LWyULD� GDV� OX]HV� H� GD� UD]mR� VREUH� DV� WUHYDV� H� D� LJQRUkQFLD�� µ$OLFHUFH� GDV�

sociedades modernas, garantia de paz, de liberdade, da ordem e do progresso 

VRFLDO¶�� HOHPHQWR� GH� UHJHQHUDomR� GD� QDomR�� ,QVWUXPHQWR� GH� PRUDOL]DomR� H�

FLYLOL]DomR�GR�SRYR´���S�o termos listados por Souza (1998, p. 26).  

Ainda segundo Souza (1998) a escola tinha uma dupla finalidade neste 

contexto da republica: respons�vel pela iQVWUXomR� H� SHOD� HGXFDomR�� ³,QVWUXLU�

significava transmitir conhecimentos, e educar, transmitir valores e normas, isto �, 

D� IRUPDomR� GR� FDUiWHU� �628=$�� ������ ������ � (� DFUHVFHQWD� 6RX]D� ������� ³Um 

amplo projeto civilizador foi gestado nessa �poca e nele a educa��o popular foi 

ressaltada como uma necessidade pol�tica e social´�� � $� IXQomR� TXH� VH� DWULEXL� D�

HGXFDomR� SRSXODU� DOFDQoRX� GRLV� SyORV�� GH� XP� ODGR� ³um elemento propulsor, um 

instrumento importante no projeto promet�tico de civiliza��o da na��o braVLOHLUD´�H 

³SRU� RXWUR� ODGR�� UHVSRQVDELOL]DGD� SHOD� IRUPDomR� LQWHOHFWXDO� H� PRUDO� GR� SRYR´�

                                                
156³$�/LJD�GH�'HIHVD�1DFLRQDO�IRL�IXQGDGD�HP���GH�VHWHPEUR�GH�������JUDoDV�j�LQLFLDWLYD�GH�2ODYR�
%LODF��3HGUR�/HVVD�H�0LJXHO�&DOPRQ��'H�DFRUGR�FRP�RV�VHXV�(VWDWXWRV��D�/LJD� ³LQGHSHQGHQWH�GH�
qualquer credo pol�tico, religioso ou filos�fico, (est�) destinada, dentro das leis vigentes do Pa�s, a 
FRQJUHJDU�RV�VHQWLPHQWRV�SDWULyWLFRV�GRV�%UDVLOHLURV�GH�WRGDV�DV�FODVVHV´��1$*/(��������S����� 
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(SOUZA, 1998, p.27). A id�ia de civiliza��o157�TXH� IRL�GHIHQGLD�QD�SHUVSHFWLYD� ³GD�

suaviza��o das maneiras, da polidez, da civilidade e da dulcifica��o dos 

FRVWXPHV´158. 

Por exemplo, o olhar para a educa��o no mundo do engenho recebe uma 

nova significa��o a partir da mudan�a na concep��o de crian�a e de adolescente, 

nos primeiros anos da Rep�blica.  ³2� JRYHUQR� H� D� YLJLOkQFLD� PRUDO� GD� LQIkQFLD�

come�avam a assumir import�ncia na sociedade estudada. J� n�o bastava deixar 

RV� PHQLQRV� ³VROWRV� FRPR� XP� ELFKR´�� HP� DOJXP� PRPHQWR�� GHYHULDP� VHU� SRVWRV�

³IUHLRV´�H�LQFRUSRUDGRV�QRYRV�KiELWRV, afirma Galv�o (1988, p. 119).  

 

 

 

  2.3.3 Uma escola para profissionalizar  

 

 

No Brasil, o problema pedagogico tem uma importancia capital. A 
SULQFLSLR�� OLEHUWDPRV� R� ILOKR� G¶� $IULFD�� H� GHSRLV� SURFODPDPRV� D�
Republica Federativa; o que quer dizer que precisamos substituir o 
trabalho muscular pela for�a mental e subordinar os elementos 
heterogeneos do paiz � unidade escolar. Produzir e produzir muito 
deve ser a divisa de todo para o engrandecimento da nossa Patria; 
mas, como produzir muito sem instruc��o, quando � certo que os 
principaes meios de produc��o s�o as ac��es das for�as da 
natureza, postas em jogo pelo poder mental do homem? Sem 
instruc��o seria impossivel applicar as descobertas scientificas �s 
necessidades da vida pratica, principlamente da agricultura ± a 
nossa grande fonte de riqueza. A agricutura moderna, como j� tive 
occasi�o de dizer, � uma espiritualisa��o da terra, isto �, uma 

                                                
157 A civilidade � uma das tem�ticas sociais que vai invadir a escola no momento em que ela 
SDVVD� D�VHU� IUHT�HQWDGD�SHlas crian�as mais pobres, passando a figurar, a partir de ent�o, 
com grande centralidade nas representa��es escolares (Cf. FARIA FILHO, 2000).  
158 Concebemos neste texto o conceito de civiliza��o da forma como empregou Norbert Elias, 1990.  
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applica��o das leis physicas, chimicas e biologicas ao 
desenvolvimento do mundo vegetal e animal (RIP159, 1891, p. 6).  

 

 

Nesse momento as escolas v�o oferecer o ensino t�cnico afim de qualificar 

a m�o-de-obra para o trabalho industrializado. A sociedade contratual da �poca 

moderna160, baseada nas rela��es formais, centrada na cidade e na industria, vai 

trazer consigo a exig�ncia de generaliza��o da escola161. A escola foi atribu�do a 

WDUHID� µHGXFDGRUD� H� VDOYDFLRQLVWD¶� UHSXEOLFDQD�� 3ernambuco acompanhava o 

discurso da necessidade de profissionaliza��o, como mostram as palavras de Le�o 

(1919): 

 
A quest�o immediata em Pernambuco, como em todo o Brasil, � 
muito menos de espalhar cegamente, por toda a parte, escolas 
primarias, com mestres incapazes, casas imprest�veis e methodos 
contraproducentes, do que de procurar orientar o povo para se 
fazer forte e apto a trabalhar e a ser feliz (p.119).   

 
 

A Escola Normal, as aulas primarias e o Gymnasio Pernabucano, foram 

institui��es apontadas no relat�rio da instru��o p�blica (1894) para adotarem o 

ensino agr�cola. A primeira sugest�o do ent�o Inspetor Felippe Sobrinho foi a 

cria��o de uma cadeira especial de agronomia. Especificando a forma de 

tratamento da cadeira ele escreve:  

                                                
159 Apresentado pelo Inspector Geral Arthur Orlando da Silva, ao Exm. Sr. Governador do Estado 
Desembargador Jos� Antonio Correa da Silva.  
160 A passagem do sistema agr�rio-com�rcial para o sistema urbano-industrial, que se vai 
processando no tempo; rompem-se com os alicerces da sociedade estamental e se estruturam as 
bases de uma sociedade de classes. � tamb�m uma nova fase para o Capitalismo.  
161 Os debates oriundos da segunda metade do s�culo XVIII em torno da constitui��o de espa�os 
dedicados ao ensino e da fixa��o de tempos de perman�ncia na escola, segundo Faria Filho e 
9LGDO��������´WHULD�TXH�HVSHUDU�DWp�PHDGRV�GD�~OWLPD�GpFDGD�GR�VpFXOR�;,;��SULPHLUR�HP�6mR�3DXOR�
e, depois, em v�rios estados brasileiros, para assumir a forma acabada da proposta dos grupos 
escolares. Neles, e por meio deles, os republicanos buscaram dar a ver a pr�pria Rep�blica e seu 
projeto educativo exemplar e, por vezes, espetacular (p.24).  
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(...)sendo esta sciencia ass�s complexa e prendendo-se em 
seus lineamentos �s sciencias physicas e naturaes e at� as 
mathematicas, que lhe servem de base, os professores 
dessas disciplinas dever�o leccional-a concumitantemente, 
fazendo applica��o dos principios fundamentaHV� G¶DTXHOODV�
sciencias � vida rural (RIP162, 15/02/1894, p.15).  

 
 

 

Felippe Sobrinho (1894) ainda afirma ser imprescind�vel em qualquer dos 

HVWDEHOHFLPHQWRV� TXH� DGRWDUmR� R� HQVLQR� DJUtFROD� D� FULDomR� GR� µmus�o-DJULFROD¶ 

para os estudo pr�ticos desta ci�ncia. (OH� GL]�� ³$OOL� GHYHUi� VHU� HVWDEHOHFLGR� XP�

mus�o escolar-DJULFROD�SDUD�TXH�R�HQVLQR�G¶HVVD�GLVFLSOLQD�VHMD�VREUHWXGR�SUDWLFR�

e as explica��es recaiam sobre os objectos naturaes ou symbolicos, � vista do 

DOXPQR´� �5,3�� DSUHVHQWDGR� SHOR� ,QVSHFWRU� *HUDO�� )HOLSSe de Figuer�a Faria 

Sobrinho, ao Exm. Sr. Governador do Estado Dr. Alexandre Jos� Barbosa Lima, 

em 15/02/1894, p.15).  

  A aten��o dispensada pelas autoridades ao ensino agr�cola vinha desde o 

per�odo imperial recebendo pouca ou quase nenhuma import�ncia pelas 

autoridades locais. Fato que foi percebido pelo Inspetor Geral da Instru��o Publica 

Jo�o Barbalho, em seu relat�rio do ano de 1884, encaminhado ao Presidente da 

Prov�ncia Jos� Manoel de Freitas. O Inspetor comenta acerca da realiza��o de um 

Congresso de Instru��o Publica realizado neste mesmo no ano anterior.  

 
Congresso de Instrucc��o Publica ± Quest�o 23o do programma    
(1a s�rie) <Meios de desenvolver a  instruc��o primaria nos 
munic�pios ruraes>  
I  
 
 
 

                                                
162Apresentado pelo Inspector Geral, Felippe de Figuer�a Faria Sobrinho, ao Exm. Sr. Governador 
do Estado Dr. Alexandre Jos� Barbosa Lima. 
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De se achar em pen�ltimo lugar,  entre as do programma, esta 
quest�o do ensino nas escolas ruraes, n�o cabe certamente inferir-
se sua inferioridade e  import�ncia.  
Os munic�pios ruraes avultam pelo seu numero e a popula��o  
G¶HOOHV� UHXQLGRV� Gi� HQWUH� QyV� VRPPD� PXLOWLVVLPR� VXSHULRU� i� GRV�
habitantes da cidade.  
Por  onde tratar do ensino naquelles munic�pios � occupar-se da 
instruc��o da maior parte dos brasileiros, de uma immensa maioria 
de cidad�os que � entretanto exatamente a menor bem aquinhoada 
nos benef�cios que proporcionna ao paiz esse grande instrumento 
de civiliza��o dos povos (RIP163, 31/01/1884, p. 16).   

 

Precisavam re-significar o olhar sobre o pa�s, pois concomitantemente 

chegariam ao cerne da quest�o. Como poderia o povo do Brasil viver num pa�s por 

natureza pr�digo e rico, mas no qual permanecia oculta e inexplorada toda esta 

riqueza. Como aceitar que se a humanidade precisa da terra, se ela � necess�ria 

para facilitar a vida, satisfazer a car�ncia do consumo universal, permanecemos na 

mesma incapacidade? Le�o (1919) fez uma previs�o das cRQVHT�rQFLDV� GHVWD�

estagna��o:  

Vir� o capital estrangeiro, o bra�o estrangeiro. For�as estranhas 
vir�o exploral-a. N�s, possivelmente, continuaremos a ser livres, a 
ser funccionarios, a fazer pol�tica. Mas como n�o somos donos da 
riqueza e n�o a produzimos, viveremos das taxas, dos impostos 
lan�ados sobre ella, dependendo dos que a produzem e vivendo 
sobre elles (p. 145).  

Estas conclus�es trazem embutidas a quest�o que n�o bastava apenas 

para o cidad�o republicano o conhecimento das letras ele precisava de 

profissionaliza��o. Ou ent�o, como concluiu Le�o (1919)  

 

������HVWDULD� ODQoDGD�D�VRUWH�GH�WRGD�HVVD�JHQWH�³LQFXOWD�H�LJQRUDQWH��
se contenta em occupa��es inferiores, sabendo ler e escrever 
aspirar� outras coisas, querer� outra situa��o e, como n�o h� 

                                                
163 Apresentado pelo Inspector Geral Jo�o Barbalho Uchoa Cavalcanti, Ao Exm. Sr. Desembargador 
Presidente da Provincia, Jos� Manoel de Freitas. 
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profiss�es praticas nem temos capacidade de crial-as, desejar� 
WDPEpP�HOOD�FRQVHJXLU�HPSUHJR�SXEOLFR´��S�������� 

 

Para aqueles que se libertavam do analfabetismo a aspira��o e tamb�m 

aspira��o nacional � de um emprego publico. Mas nos documentos e falas do 

per�odo a educa��o profissional era almejada e proclamada:  

Que adiantar� ao povo encontrar, nos processos de cem annos 
atraz, para aprender o a b c., muitas escolas! Que vantagens 
haver� para o futuro do paiz que o povo aprenda apenas a 
escrever e a ler, por cima, continuando na mesma falta do mais 
rudimentar conhecimento da hygiene, dos mais comesinhos 
instrumentos de trabalho, da menor possibilidade de vencer! 
�/(2��������S�������� 

 

Faria Filho (2000) estudando a cultura escolar em Belo Horizonte, 

apresenta v�rias informa��es sobre a rela��o escola x trabalho. Ao citar a fala164 

do Professor Firmino Costa, proferida em conferencia no ano de 1918, 

introduzindo a quest�o do ensino profissionalizante, ele esbo�a um coment�rio 

afirmando que o  objetivo central em seu texto � chamar aten��o para a 

necessidade de se complementar a a��o civilizat�ria at� ent�o desenvolvida pela 

HVFROD�� DWUDYpV� GD� ³HGXFDomR� SHOR� H� SDUD� R� WUDEDOKR´� �)$5,$� ),/+2�� ������ S��

178). Ele cita o nome de Jo�o Pinheiro, industrial respons�vel por introduzir a 

organiza��o dos grupos escolares, dando um grande incentivo ao ensino de 

car�ter mais pr�tico e de cunho semiprofissionalizante (Cf. FARIA FILHO, 2000, p. 

178).  

                                                
164�³$�IRUPXOD�DQWLJD�HQVLQDU�D�OHU��HVFUHYHU�H�FRQWDU�WHYH�FRPR�VXFHVVRUD�D�GD�LQVWUXomR�educativa, 
e esta j� n�o basta a satisfazer as aspira��es de um povo que se quer civilizar. Cumpre acrescer � 
nova f�rmula o ensino profissional, a educa��o pelo trabalho e para o trabalho. O ensino 
profissional n�o aproveitar� t�o somente ao lado econ�mico da vida, ele ir� tamb�m beneficiar a 
parte moral e social (COSTA, 1918, p. 11 apud FARIA FILHO, 2000, p. 178).  
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(VVD� ³DSUR[LPDomR´� GD� HVFROD� FRP� R� PXQGR� GR� WUDEDOKR� LPSOLFDYD��

inclusive, a afirma��o de uma outra face da identidade profissional da escola: a de 

trabalhador. Faria Filho se ap�ia no relat�rio do secret�rio do Interior em 1907, 

SDUD� GHPRQVWUDU� D� YLQFXODomR� GD� ³GLJQLGDGH� KXPDQD´� DGYLQGD� GR� WUDEDOKR�� (LV� R�

trecho do relat�rio citadR� SHOR� DXWRU� HP� VHX� WH[WR�� ³'H� PRGR� TXH� DV� FULDQoDV�

recebam o professor como um homem de trabalho, que demonstra que o trabalho 

deve ser dignificado, miss�o natural noutros pa�ses, mas que no nosso encontra 

resist�ncia dos preconceitos ainda restantes do regime da escravid�o e da 

PRQDUTXLD´��0,1$6�*(5$,6������&�DSXG�)$5,$�),/+2��������S�������� 

 A nova exig�ncia das f�bricas por um trabalhador que respeitasse certas 

normas de conduta, pontualidade e de ordem, fazia da escola um lugar onde estes 

princ�pios eram refor�ados165.  

 

A escola m�tua havia mostrado ser capaz de ensinar o mesmo em menos 

tempo ou muito mais no mesmo tempo, e com uma maior economia de 

professores. Este modelo de ensino foi implantado nas escolas republicanas, 

conforme demonstram alguns estudos deste per�odo (FARIA FILHO, 2000; 

SOUZA, 1998).  As escolas francesas j� vivenciavam este modelo no in�cio do 

s�culo XIX, como descreve Foucault (1976, p. 154, apud ENGUITA, 1989, p. 117):  

 

(...)hor�rio para a escola m�tua: 8:45, entrada do instrutor, 8:56, 

entrada das crian�as e ora��o; 9:00, entrada nos bancos; 9:04, 

                                                
165 Nas escolas metodistas inglesas de princ�pios do s�culo XIX, a primeira coisa que aprendiam os 
alunos era a pontualidade. Uma vez entre seus muros, a disciplina escolar assemelhava-se muito � 
militar. O Superintendente far� soar de novo a campainha, e ent�o a um movimento de sua m�o, 
toda a escola levantar-se-� a um s� tempo de seus assentos; a um segundo movimento os 
escolares se voltam; a um terceiro, se deslocam lenta e silenciosamente ao lugar designado para 
UHSHWLU� VXDV� OLo}HV�� H� HQWmR� HOH� SURQXQFLD� D� SDODYUD� µFRPHoDL¶� ������ (THOMPSON apud ENGUITA, 
1989, p. 117).    
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primeira lousa, 9:08, fim do ditado, 9:12, segunda lousa, etc. 

(FOUCAULT, 1976, p. 154, apud ENGUITA, 1989, p. 117).  

 

A organiza��o do  movimento disciplinar nas escolas m�tuas francesas foi 

explicada por Foucault (1976): 

 

(QWUHP� HP� VHXV� EDQFRV�� ¬� SDODYUD� µHQWUHP¶�� DV� FULDQoDV� S}HP�
ruidosamente a m�o sobre  a mesa e ao mesmo tempo passam a 
SHUQD�SRU�FLPD�GR�EDQFR��jV�SDODYUDV� µHP�VHXV�EDQFRV¶��SDVVDP�D�
outra perna e sentam-se frente a suas lousas (...). Peguem as 
ORXVDV�� È� SDODYUD� µSHJXHP¶�� DV� FULDQoDV� OHYDP� D� PmR� GLUHLWD� j�
cordinha que servem para pendurar a lousa ao prego que est� 
diante delas, e com a esquerda, pegam a lousa pela parte do meio; 
j�SDODYUD�µORXVDV¶��DV�FULDQoDV�VROWDP-nas e p�em-nas sobre a mesa  
(apud ENQUITA, 1989, p. 118).   

  

  Os tempos escolares e a ordena��o do espa�o escolar passaram a fazer 

parte da ordem social e escolar. Faria Filho (2000) afirma que para fazer cumprir 

os hor�rios que foram determinados nos grupos escolares (1906) foram adotados 

normas e instrumentos (os rel�gios, as campainhas, as sinetas) de controle do 

tempo e dos hor�rios escolares.  

A escola era o instrumento id�neo para o progresso profissional. N�o que 

elas  tivessem sido criada necessariamente com este prop�sito, nem que j� n�o 

pudessem ou fossem deixar de cumprir outras fun��es, mas simplesmente 

estavam ali e se podia tirar bom partido delas. Eis um pensamento de Olintho 

Victor, diretor da Escola Normal de Pernambuco, a este respeito do novo ideal de 

educa��o:  

[...] � uma verdade que a educa��o moderna deve fundar-se na 

sciencia. Cada um de n�s sente, diz Laisant, que o estudo das 

sciencias physicas e naturaes tornou-se e torna-se todos os dias 

mais indispensavel a cada homem de instru��o media. Sob pena 

de viver como cego no mundo, onde se apresent�o em multid�o 

as applica��es industriaes das sciencias physicas, n�o � 
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permittido ignorar-lhes os elementos (EN 03, 14/12/1904, p. 265, 

relatorio).  

 

6HJXQGR� 628=$� ������� ³$� HGXFDomR� GR� KRPHm moderno havia de ser 

cient�fica como o esp�rito do s�culo. A ci�ncia preparava para a vida racional e 

SDUD� R� WUDEDOKR� QD� DJULFXOWXUD� H� QD� LQG~VWULD´� �S������� � 7HUHPRV� DVVLP� XP� FHUWR�

crescimento do ensino profissional nos anos de 1907 a 1912, conforme nos mostra 

a tabela. Permanece no entanto a id�ia de que o ensino profissional (elementar e 

m�dio) destinava-se �s camadas menos favorecidas. E   aprofundava-se a 

FRQWUDGLomR�HQWUH�D�IRUPDomR�GH�³HOLWH´�H�GH�³SRYR´166.  

 

 
TABELA 3 ± N�mero de escolas e pessoal docente do Ensino Profissional no Brasil 

(1907-1912) 
Escolas Pessoal Docente 

No Absoluto No��ËQGLFH No Absoluto No��ËQGLFH 

1907 1912 1907 1912 1907 1912 1907 1912 

 

 

 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

8 

38 

10 

100 

31 

52 

14 

202 

100 

100 

100 

100 

387 

137 

140 

202 

188 

390 

168 

906 

430 

592 

254 

1583 

100 

100 

100 

100 

229 

152 

151 

176 

                                                
166 No Brasil o ensino pr�-vocacional e profissional destinado �s classes menos favorecidas tornou-
se no per�odo dos anos 30 (Estado Novo) do s�culo XX, em mat�ria de educa��o o primeiro dever 
do Estado. N�o deixando de refor�ar no entanto a dualidade do ensino: a educa��o destinada �s 
elites (ensino secund�rio e superior) e a educa��o destinada �s classes populares (ensino prim�rio 
e profissional). O ensino t�cnico profissional mesmo tornando-se o primeiro dever do Estado 
continuou a ocupar uma posi��o subalterna em rela��o ao secund�rio. Pois era este que conduzia 
e representava a estrada real para os filhos das classes dominantes � universidade (Reforma 
Capanema). Quem fizesse o curso profissional e quisesse continuar seus estudos em n�vel superior 
s� poderia faze-lo se completasse o curso integral. N�o tinha nenhuma utilidade o curso profissional 
para os estudos. Era um curso de segunda categoria destinado �s classes menos favorecidas. 
Sobre a educa��o no Estado Novo, ver Maria Ara�jo (1987) e L�da Sellaro (2000). 
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Sacerdotal 

Pedag�gico 

Art. Liberal 

Art. Industrial 

Agron�mico 

N�utico 

Comercial 

32 

44 

17 

42 

4 

3 

14 

50 

58 

29 

89 

33 

2 

38 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

275 

132 

170 

212 

825 

66 

271 

200 

510 

161 

553 

27 

46 

155 

290 

815 

246 

976 

194 

12 

326 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

145 

160 

153 

176 

718 

26 

210 

Total 156 129 100 191 1652 2859 100 173 
Fonte: Diretoria Geral de Estat�stica, Annu�rio Estat�stico do Brazil, ano I, vol III, p. 1.014 a 1.037 apud Ribeiro (1998, 

p. 91).  

  
TABELA 4 ± Matricula e Conclus�o de curso do Ensino Profissional no Brasil 

(1907-1912) 
Matr�cula Conclus�o de Curso 

No Absoluto No��ËQGLFH No Absoluto No��ËQGLFH 

1907 1912 1907 1912 1907 1912 1907 1912 

 

 

 

Federal 

Estadual 

Municipal 

Particular 

1153 

5091 

1718 

11499 

4866 

8663 

2397 

13546 

100 

100 

100 

100 

422 

170 

139 

118 

21 

501 

174 

472 

81 

1119 

169 

1497 

100 

100 

100 

100 

386 

223 

97 

317 

Sacerdotal 

Pedag�gico 

Art. Liberal 

Art. Industrial 

Agron�mico 

N�utico 

Comercial 

1277 

5020 

2228 

9779 

153 

34 

970 

1455 

9249 

2558 

11423 

1117 

25 

3643 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

114 

184 

115 

117 

730 

73 

375 

130 

654 

92 

225 

5 

2 

60 

151 

1237 

177 

724 

110 

11 

466 

 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

116 

189 

192 

322 

2200 

550 

776 

 

Total 19461 29472 100 151 1168 2866 100 246 
Fonte: Diretoria Geral de Estat�stica, Annu�rio Estat�stico do Brazil, ano I, vol III, p. 1.014 a 1.037 apud Ribeiro (1998, 

p. 91).  

 

Os pensadores da burguesia em ascens�o recitaram durante um longo 

tempo o lengalenga da educa��o para o povo167. Por um lado, necessitavam 

recorrer a ela para preparar ou garantir seu poder. 

                                                
167 Apesar da propaga��o da educa��o popular e do ensino profissional n�o era significativo 
o n�mero de pessoas escolarizadas neste per�odo de estudo.  
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2.4  O ensino normal  
 
 
 

A maioria dos estudos das institui��es escolares � fruto hoje da nova forma 

de tratamento te�rico, metodol�gico e historiogr�fico que tem recebido a Hist�ria 

da Educa��o168. Os espa�os sociais destinados � educa��o t�m sido tema de 

in�meras pesquisas e de sess�es de Grupos de Trabalho (GT) nos congressos 

relativos a �rea169.   

8P�QRYR�ROKDU�KLVWRULRJUiILFR�D�SDUWLU�QmR�PDLV�GH�XPD�³KLVWyULD� WUDGLFLRQDO´�

emanada dos grupos dominantes na sociedade dependente, mas que se ap�ia 

QXPD�SUHRFXSDomR�FRP�D�XWLOL]DomR�GH�QRYDV�IRQWHV��µFRPR�D�IRWRJUDILD��D�SLQWXUD��

a literatura, a correspond�ncia, os m�veis e objetos utilizados, os depoimentos 

RUDLV¶�� DQWHV� GHVFRQVLGHUDGDV�� R�HQWHQGLmento dos novos atores, sujeitos comuns 

compreendidos como sujeitos hist�ricos, a hist�ria do cotidiano, etc, s�o algumas 

PDUFDV�GD�FKDPDGD�³1RYD�+LVWyULD´�170   

 

 

                                                
168 Sinal desse processo de mudan�a � o fato da associa��o Nacional de Hist�ria, em 1997, ter 
aprovado a cria��o de um Grupo de Trabalho dedicado � tem�tica, mesmo que um grupo de 
trabalho da mesma natureza j� existia h� muitos anos entre os educadores em sua principal 
reuni�o anual, na ANPEd. Por fim, a cria��o da Sociedade Brasileira de Hist�ria da Educa��o, em 
1999, assinalou o amadurecimento da pesquisa e dos pesquisadores da �rea que, atualmente, 
re�ne diversos cientistas e que como tra�o comum apresentam preocupa��es com a constru��o de 
interpreta��es que articulem bem a dimens�o te�rica ao trabalho rigoroso com as evid�ncias. 
(GATTI JR, 2002, p.29) . 
169 No II Congresso Brasileiro de Hist�ria da Educa��o, realizado em Natal, no per�odo de 03 a 06 
de nov. de 2002, houve um GT sobre a Hist�ria das culturas escolares e profiss�o docente no 
Brasil. Este � apenas um exemplo que fortalece a nossa argumenta��o. 
170O estudo do cotidiano e a amplia��o das fontes documentais s�o decorrentes dos passos que 
IRUDP� GDGRV� GHILQLWLYDPHQWH� SHOD� ³(VFROD� GRV� $QQDOHV´�� PRYLPHQWR� TXH� UHXQLX� KLVWRULDGRUHV� HP�
torno da Revista criada, em 1929, por Lucien Febvre e Marc Bloch e seguidos pelos pesquisadores 
aglutinados em torno do que se convencionou denominar, mais recentemente, Nova Hist�ria170 
�*$/9Æ2�� ������ S�� ������ (QFRQWUDPRV� HVWH� WLSR� GH� SHUVSHFWLYD� KLVWRULRJUiILFD� QRV� HVWXGRV� GH�
Certeau (1982), Le Goff (1976), Lopes e Galv�o (2001), entre outros.  
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Essa redefini��o na Hist�ria significou uma redefini��o tamb�m nas 

tem�ticas e perspectivas de�DQiOLVH��6HJXQGR�2OLYHLUD�H�*DWWL��������S������³1HVVD�

composi��o, ela (institui��o) produz sua cultura escolar, que vai desde a hist�ria 

do fazer escolar, pr�ticas e condutas, at� os conte�dos, inseridos num contexto 

hist�rico que realiza os fins do ensiQR�H�SURGX]�SHVVRDV´��� 

Entre os v�rios dispositivos que constituem uma institui��o 
educativa, chama � aten��o a estrutura espacial: arquitetura, 
plantas, normas de constru��o de pr�dios, comumente 
normatizadas por projetos estabelecidos pelo governo, 
impondo o cen�rio de uma determinada cultura escolar. N�o 
s� o espa�o f�sico, mas todo o conjunto did�tico pedag�gico 
� um revelador significativo da cultura de uma institui��o: 
essa � uma dimens�o que envolve a a��o educativa em si, 
os professores, as disciplinas, a metodologia de ensino, as 
estrat�gias, a organiza��o curricular, os alunos, os gestores. 
(OLIVEIRA e GATTI JR., 2002,  p. 75 ± grifos nossos) 

 
 

2.4.1 Primeiros anseios 

 

 

O desejo de cria��o das escolas normais existia desde o in�cio do s�culo 

XIX, mas a historiografia nos revela que foram v�rias as tentativas frustradas para 

sua implanta��o por iniciativa das Prov�ncias.  

Havia em meados do s�culo XIX uma cren�a generalizada na decad�ncia 

da atua��o dos mestres, sendo lamento de v�rios ministros do Imp�rio. Segundo 

Moacyr (1969), transcreve as palavras do Visconde de Macah�, Ministro do 

Imp�rio em 1848, apontando como um dos primeiros lamentos pela situa��o dos 

mestres de escolas de primeiras letras:  

[...] cumpre que se repare nos meios de dar ao ensino mestres de 
uma instru��o acabada e perfeita, em que se re�na a necess�ria 
moralidade, a soma de conhecimentos de que se comp�e hoje a 
instru��o primaria nos paises mais adiantados [...] O que se 
conseguiria organizando escolas como as normais da Europa, onde 
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os mo�os de capacidade pudessem preparar um tiroc�nio para a 
grande vida do magist�rio[...] (p. 297).  
 
Um sistema qualquer de instru��o prim�ria ficar� incompleto sem 
uma institui��o que tenha por fim preparar e formar professores 
habilitados para as escolas publicas. Sem d�vida quando um Estado 
faz sacrif�cios para melhoramento do ensino, quando oferece 
suficientes vantagens e garantias de subsist�ncia, considera��o e 
futuro, aos que se quiserem dedicar � honrosa carreira do 
magist�rio, pode ter homens instru�dos e habilitados que aceitem ao 
chamado da sociedade que lhes deseja confiar o destino da 
mocidade; mas n�o basta para ter bons professores; � necess�rio 
ter dado uma dire��o especial aos estudos, e possuir-se certa 
esp�cie de conhecimento que constituem a ci�ncia da pedagogia, 
para utilmente dirigir a cultura da intelig�ncia dos jovens; em uma 
palavra, � necess�rio que o Estado tenha sempre uma reserva de 
futuros professores e que os v� fornecendo � propor��o que o forem 
exigindo as circunstancias e as necessidades do ensino [...] assina o 
Conselheiro Eus�bio de Queiroz Coitinho Mattoso da C�mara, 
senador do Imp�rio, e no momento exercendo as fun��es de 
Inspetor Geral da Instru��o no Munic�pio da Corte (MOACYR, 1969, 
p. 298).  
   

Em 1852 o presidente da prov�ncia de Pernambuco, V�tor de Oliveira, 

reconhece a import�ncia do magist�rio p�blico, ao mesmo tempo em que justifica a 

despesa necess�ria para cria��o de uma escola:  

[...]o  desejo  como quer que se possa questionar sobre 
o proveito das escolas normais no Brasil se tem criado, 
parece-me n�o se poder prescindir dos meios 
geralmente reconhecidos como indispens�veis para 
garantir a proficuidade do magist�rio, fazendo deste 
uma ci�ncia e preparando convenientemente o esp�rito 
daqueles que se tenham de dedicar � delicada 
profiss�o de educar e instruir a mocidade; n�o seria 
portanto perdida a despesa que se houvesse de fazer 
com a cria��o de uma escola normal prim�ria  na 
prov�ncia, uma vez feita a boa escolha dos professores 
(MOACYR, 1939, p.496-497).  

 

 
2.4.2 O perfil dos professores 

 

M�es, pais, padrinhos e at� mesmo os padres podiam ensinar as crian�as a 

ler e escrever. Era exigido do candidato comprova��o legal de maioridade, 
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moralidade, que soubesse ler e escrever e capacidade profissional. O exame 

vocacional era oral e por escrito, presidido pelo diretor geral de instru��o p�blica e 

perante dois examinadores 171.  

Ao lado da a��o dos padres capel�es, � interessante notar 
que no Di�rio de Pernambuco, para citar apenas um jornal 
deste Estado, aparecem a partir de meados do s�culo 
dezenove, an�ncios de senhoras que se ofereciam para 
ensinar meninas. Algumas estavam dispostas a lecionar em 
engenhos e vilas do interior. Come�a, assim, a se expandir o 
ensino elementar feminino, destinado �s classes m�dia e 
alta. � claro que nada se fazia para alfabetizar os escravos, 
pois n�o era considerado instrumental o aprender a ler e 
escrever, no caso do escravo, que era utilizado no trabalho 
bra�al ou nas tarefas dom�sticas (VASCONCELOS, 2001, p. 
22-23).  

 

AutoUHV�FRPR�)$5,$�),/+2���������GHVFUHYH�TXH�³o processo de cria��o e 

estabelecimento de uma escola isolada de instru��o p�blica, ao que tudo indica, 

era bastante simples, apesar de trabalhoso´��S������ 

O professor que desejasse a cria��o de uma cadeira deveria fazer um 

levantamento do n�mero de crian�as em idade escolar residente na regi�o e 

verificar se correspondia ao n�mero suficiente172 de meninos e meninas para obter 

a aprova��o das autoridades.  

O professor era propriet�rio da referida cadeira, sendo da� por diante plena e 

completamente respons�vel por ela perante o Estado, que, al�m de pagar o seu 

sal�rio, submetia-o � fiscaliza��o, segundo determinava  o regulamento de 

ensino(Cf. FARIA FILHO, 2000).  

 

                                                
171 Conferir Arantes & Silva (2002) e Moacyr (1939) 
172 Em 1906, este n�mero correspondia para regi�o urbana 45 crian�as e para o meio rural 40 
(FARIA FILHO, 2000).  
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2.4.3 A institucionaliza��o da Forma��o de Professores no Brasil 

 
³6mR�� VREUHWXGR�� DV� (VFRODV� 1RUPDHV�� RV� HVWDEHOHFLPHQWRV� GH�
instruc��o profissional, os que maior cuidado exigem em sua 
organisa��o. A escolha de um professor importa um grande 
compromisso com a inf�ncia, com a mocidade, com o futuro da 
p�tria e eis porque a ella deve presidir todo o crit�rio, de modo que 
sejam uma realidade a habilita��o, a voca��o e sobretudo a 
HGXFDomR� G¶DTXHOOHV� D� TXHP� VH� FRQIHUH� R� KRQURVR� WtWXOR� GH�
PHVWUH�´��5,3���$QH[R�- Relat�rio da Escola Normal, 1892, p. 66).  

 

O in�cio da institui��o escolar para forma��o de professores no Brasil tem 

base na cria��o das primeiras escolas de ensino m�tuo, instaladas, segundo 

Bastos (1997) a partir de 1820.  

Antes de fundarem propriamente uma Escola Normal, muitas prov�ncias 

criaram um Curso Normal anexo ao Liceu simplesmente pela adi��o de uma 

cadeira de Pedagogia ao curr�culo, aligeirando-se � parte de forma��o geral e 

reservando-se a pr�tica profissional para ser exercida junto a alguma escola 

prim�ria p�blica, afirma Kulesza (1998, p. 63)173. 

A Escola Normal de Niter�i (capital fluminense) foi a primeira a iniciar suas 

atividades ainda na d�cada de 30. Segundo Vilella (2000), esta escola foi uma 

importante institui��o de forma��o de professores no Imp�rio. Embora n�o se 

situasse na Corte, exerceu grande influ�ncia nas decis�es sobre a esfera 

educacional.  

 

 

 

                                                
173 A prov�ncia de Pernambuco n�o segue este percurso, pois decorridos 29 anos ap�s a sua 
cria��o, passou a escola normal a fazer parte do Instituto Benjamin Constant, em que se 
transformar o Liceu Provincial, vindo a funcionar numa das depend�ncias do edif�cio do Liceu, � 
Rua da Aurora, e apenas por necessidades de acomoda��es. Isso fica evidente pois a Escola 
normal buscou conquistar sua sede pr�pria que foi especialmente constru�da para seu 
funcionamento, no ano de 1930. (BELLO, 1978, p.125). 
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Nos anos que se seguiram � cria��o da primeira escola normal, conforme 

Tanuri (2000), a experi�ncia se repetiu em outras prov�ncias, sendo criadas 

institui��es semelhantes:  

Minas Gerais, em 1835 (instalada em 1840); na Bahia, 
em 1836 (instalada em 1841); em S�o Paulo, em 1846; 
em Pernambuco e no Piau�, em 1864 (ambas instaladas 
em 1865); em Alagoas, em 1864 (instalada em 1869); 
no Par�, em 1870 (instalada em 1871); no Amazonas, 
em 1872, embora j� em 1871 tivesse sido criada uma 
aula de Pedagogia no Liceu; no Esp�rito Santo, em 
1873; no Rio Grande do Norte, em 1873 (instalada em 
1874); no Maranh�o, em 1874 [...]174 

 

(P�3HUQDPEXFR��D�SURPXOJDomR�GD�/HL�Q������GH�PDLR�GH�������³DXWRUL]RX�R�

governo a contratar professores no m�todo do ensino m�tuo175, para estabelecer 

nesta capital uma escola normal do dito ensino, no qual ser�o instru�dos e 

H[DPLQDGRV�WRGRV�DTXHOHV�TXH�SDUD�R�IXWXUR�VH�GHVWLQDUHP�DR�PDJLVWpULR´��S���� 

 

 

2.4.4 A Escola Normal Oficial de Pernambuco - ENP 

 

 Uma institui��o de ensino pode ser um objeto de estudo para muitos 

questionamentos hist�ricos. Ao passo que o ensino p�blico vai ganhando unidade, 

a profissionaliza��o dos professores se vincula ao espa�o formal de ensino, ou 

seja, a Escola Normal.  

 

 

 

                                                
174 Al�m das escolas normais oficiais, outras escolas por iniciativa de particulares foram criadas no 
pa�s. Em Pernambuco temos a escola fundada pela Sociedade Propagadora de Instru��o P�blica, 
em 11 de agosto de 1872 (regulamentada em 1884), recebendo a denomina��o de Escola Normal 
para Senhoras. Ela foi uma escola inovadora por aceitar a entrada de mulheres. Bello (1978).   
175 O m�todo m�tuo fundava-se no ensino a um grande contingente de alunos, atrav�s da a��o de 
monitores que desenvolveriam as atividades com os grupos menores, possibilitando o ensino do 
mesmo conte�do a um maior contingente de alunos. (GOUVEIA, 2001, p. 43) 
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Em Pernambuco, a Escola Normal  foi criada pela Lei Provincial no. 598, de 

13 de maio de 1864, e inaugurada em 25 de julho do mesmo ano. PARAHYM 

(1978, p. 88) fez a seguinte declara��o sobre o fato: ³,QDXJXUD-se a Escola 

Normal176, estabelecimento oficial para forma��o de professores do curso prim�rio 

em Pernambuco. � o primeiro a ter essa finalidade especifica´� �3$5$+<0��������

p. 88). 

 A ENP foi Instalada no bairro do Recife, em um torre�o do Edifico da 

Alf�ndega, sob a dire��o do C�nego Rochael de Medeiros. Teve como seu 

primeiro diretor o C�nego Francisco Rochael Pereira de Brito Medeiros177. Em 

oficio de 12 de julho de 1864 o C�nego Francisco confirma sua posse e de dois 

mestres normais e um porteiro:  

 
Communico a V. Exa, que  no dia 6 do corrente prestei juramento, e 
tomei posse do lugar de Diretor da Escola Normal, bem como 
nessa mesma data tomaram posse e prestaram juramento os 
professores Bachar�is Maximiano Lopes Machado, Jorge Dornelas 
Ribeiro Pessoa, o professor Miguel Archanjo Mindello, prestou 
juramento e tomou posse no dia 9, e o porteiro Antonio do Rego 
Pacheco, no dia 11 do corre (IP 16, 12.07.1864, p. 427). 

 
 A ENP n�o era uma escola gratuita, como comprova o art 17 do 

regulamento da escola, este artigo determinava: ³TXH os alumnos da Escola 

Normal n�o ser�o admitidos a institui��o sem haverem pago a primeira presta��o 

de sua matricula, nem receber�o certificado de exame sem haverem pago a 

segunda, na forma do que disp�e o artigo 4o da lei provincial n. 598 de 13 de maio 

                                                
176 Foram consultados os estudos de Ara�jo (2000) Bello (1978), Galv�o (1992) , Sellaro (2000),  
Vasconcelos (1960 e 2001) que  apresentam informa��es importantes sobre a ENP.  
177 Exerceu o cargo aproximadamente at� o ano de 1870, quando foi QRPHDGR�R�6U��ÈOYDUR�8FKRD�
&DYDOFDQWL��³3HUVRQDJHP�LPSRUWDQWH�SHOD�VXD�DWXDomR�QD�YLGD�UHFLIHQVH�GR�6pFXOR�;,;�������'RWDGR�
de boas letras cl�ssicas, era um not�vel administrador, do que deu sobejas provas em v�rios 
cargos exercidos na vida p�blica da prov�ncia. (...) Recifense, nasceu Rochael de Medeiros na 
freguesia da V�rzea, em 1828. Faleceu aos dois de maio de 1884.    
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de 1864 (REN, art. 17, 1864).  Segundo BELLO (1978, p.121) os alunos pagavam 

a anuidade de 25$000 (vinte e cinco r�is), em duas parcelas.  

O pagamento da anuidade foi posteriormente suprimida. Em of�cio o diretor 

da ENP pediu ao atual presidente da prov�ncia, Sr. Adelino Antonio de Lima Freire, 

que se posicionasse a respeito da vigora��o  da supress�o do pagamento da taxa 

de matricula dos alunnos-metres, contida no relat�rio que passou a administra��o 

da Prov�ncia o ex-presidente da Prov�ncia Sr. Adolfo de Barros Cavalcante de 

Lacerda [...] (Cf. EN 01,  p. 200, 22/10/1879).  Com a troca dos presidentes a 

preocupa��o do diretor era saber se a medida permaneceria em vigor.  

 Para a matricula exigia-se que os candidatos contassem no m�nimo 18 anos 

de idade, conforme a Lei n. 598 de 15 de maio de 1864. Essa exig�ncia foi alterada 

pela Lei n. 845 de 5 de junho de 1868 (cf. EN 01, p. 34, 03/02/1871). A Lei no 846 

GH���GH�MXQKR�GH������³exige a idade de dezeseis annos completos como condi��o 

indispensavel para a matULFXOD�QR�SULPHLUR�DQQR�G¶HVWD�(VFROD´������FI��(1�����S������

04/06/1872).  

 A quest�o da moralidade dos professores era exig�ncia para 

matricula na ENP e tamb�m para o preenchimento de uma cadeira p�blica.  

Villela178 (2000) afirma que: 

  

A �nfase na conduta moral do professor e a pouca exig�ncia quanto 
� sua qualifica��o profissional (sobretudo quando se tratava da 
atua��o em escolas de primeira classe) nos sugere que, na 
concep��o dos dirigentes da prov�ncia, a escola para o povo 

                                                
178 Esta autora relata em seu texto o que ocorria na experi�ncia de Couto Ferraz (presidente da 
3URYtQFLD� GR�5LR� GH� -DQHLUR�� HP�������� ³2 comportamento do professor na escola, por exemplo, era 
descrito num cap�tulo � parte (refere-se ao relat�rio dos inspetores paroquiais, figura criada no 
UHJXODPHQWR�GH������GDTXHOD�SURYtQFLD��FKDPDGR�³UHJLPHP�GDV�HVFRODV´��1HOH��GHWHUPLQDYD-se desde 
a conduta do professor em sala de aula at� a proibi��o de que se ausentasse da freguesia onde 
lecionava sem permiss�o do presidente da prov�ncia, passando pela ida � missa aos domingos, 
or�amentos da escolas, formas de avalia��o e meios de puni��o dos alunos (VILLELA, 2000, p. 125).  
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destinava-se mais a moralizar e disciplinar do que propriamente a 
instruir (p. 125).  

A Lei Provincial n. 369 de 14 de maio de 1855, que regulamentava a 

instru��o p�blica da Prov�ncia de Pernambuco, prescrevia as exig�ncias para o 

exerc�cio do magist�rio p�blico:  

T�tulo II ± da instru��o prim�ria 
cap. 1o, art. 12o- s� podem exercer o magist�rio p�blico, os 
cidad�os brasileiros que provarem:  
1. Maioridade legal, 
2. Moralidade e 
3. Capacidade profissional  
Art. 13o, a maioridade legal prova-se perante o Diretor Geral por 
certid�o ou justifica��o de idade e batismo; 
Art. 14o, a prova de moralidade ser� dada perante o mesmo 
Diretor, apresentando o candidato:  
1. folha corrida, nos lugares onde haja residido nos 3 anos mais 

pr�ximos a data do seu requerimento; 
2. atesta��es dos referidos p�rocos; n�o pode ser nomeado 

professor p�blico o individuo que tiver sofrido pena de gal�s179, 
ou acusa��es judicial de furto, roubo, estelionato, bancarrota, 
incesto, adult�rio, ou de outro qualquer crime ofensivo a moral 
p�blica ou a religi�o do estado.  

(In: ARAUJO, 2000, anexo).  

 Esta legisla��o refletiu  o redirecionamento de prioridades que come�ava a 

variar de acordo com as necessidades materiais e as representa��es da �poca. 

Ou seja:  

Em meados do s�culo XIX, numa sociedade hierarquizada e 
excludente, o professor poderia at� ser mal formado, mas, 
certamente, seria bem vigiado. Nesse Estado que se organizava, 
ele deveria funcionar mais como um agente disseminador de uma 
mentalidade moralizante que como um difusor de conhecimentos 
(VILLELA, 2000, p. 126).  

 

Na convoca��o de matricula da ENP, publicada no Di�rio de Pernambuco, 

no dia 10 de janeiro de 1873, constam as exig�ncias para quem desejasse se 

matricular:  

                                                
179 Senten�a a trabalhos for�ados.   
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,/8675$d2����± Convoca��o de matricula para a ENP em 1873  

 

 

 

 

 

   

 

 

Trata-se de um exemplo num per�odo antes do rompimento da rela��o entre a 

Igreja e o Estado, sendo not�rio que seriam  punidos todos quanto ofendessem a 

moral e a religi�o do Estado, que era a cat�lica. Nas d�cadas seguintes, com as 

grandes mudan�as que iriam ocorrer na sociedade brasileira, outras 

representa��es sobre o professor prim�rio ser�o constru�das. 

 ,QLFLDOPHQWH�R�FXUVR�IRL�RUJDQL]DGR�HP���DQRV���1R����DQR�VHULDP�HQVLQDGDV�

as seguintes cadeiras: Leitura em prosa e verso, caligrafia, no��es essenciais de 

gram�tica nacional, princ�pios elementares de aritm�tica e suas opera��es em 

Q~PHURV�LQWHLURV�H�R�VLVWHPD�GH�SHVRV�H�PHGLGDV��QR����DQR�DV�FDGHLUDV�VHULDP�DV�

seguintes: desenvolvimento da aritm�tica at� propor��es, leitura dos evangelhos, 

elementos de Geografia e Hist�ria, principalmente do Brasil, Geometria plana e 

Agrimensura, Desenho linear e m�todos do ensino prim�rio                                  

(RIENP, 1864).  

 

ESCOLA NORMAL  DE PERNAMBUCO 
Faz-se publico a quem interessar que as matriculas desta escola abrem-se no dia 
13 do corrente e encerram-se no fim do mesmo mez, devendo os que se quizerem 
matricular no 1o anno apresentar:  
1o-Certid�o de idade maior de 10 annos; 
2a-Certid�o de que sabe ler, escrever e contar; 
3o-Certid�o de n�o ter condenado por crimes offensivo � moral ou � religi�o do 
estado.  
E para que chegue ao conhecimento de todos, mandou o Sr. Diretor lavrar e 
publicar o presente.  

Secretaria da Escola Normal  de Pernambuco, 10 de janeiro de 1873. 
Ayres de Albuquerque Gama 

Secret�rio                                     
      Fonte: DP, 10/01/1873, p.8 
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 O curso normal da ENP sofreu consecutivas reformas: a primeira em 1869, 

outra em 1873, outra em 1875, outra ainda em 1879. Com a reforma de 1869, 

constante no regulamento baixado pelo governo da Prov�ncia, passou a escola 

normal a funcionar em tr�s anos. Segundo BELLO (1978) foi a reforma de 1875 a 

mais substancial. O novo plano de ensino da ENP ficou voltado para o 

enciclopedismo.  

 Contra o enciclopedismo do curr�culo estabelecido pela reforma de 1875 

reclamou o presidente da prov�ncia Louren�o de Albuquerque, mas esta situa��o 

iria continuar, sendo agravada pela reforma em 1887, na presid�ncia de Manoel 

Eufr�sio Correia. Recebeu, ent�o, a escola normal novo regulamento, passando o 

curso a ser de 4 anos (cf. BELLO, 1978).   

A grande inova��o do novo plano de estudos da escola foi a abertura de 

matr�culas tamb�m para mulheres. A ENP era nos primeiros anos de sua 

funda��o, exclusivamente masculina. O pedido para a entrada das mulheres na 

(13� IRL� IHLWR� SHOR� HQWmR� GLUHWRU�� HP� ������ ÈOYDUR� 8FKRD� &DYDOFDQWL�� DR� 6U���

Presidente da Prov�ncia o Sr. Dr. Henrique Pereira Lucena:  

Tomo a liberdade de lembrar a VExa que autorise desde j� o 
exercicio simultaneo das aulas para ambos os sexos, visto 
offerecer o edificio, em que funciona este Estabelecimento, 
sen�o todas ao menos as indispensaveis accommoda��es para a 
frequencia commum de alunnos-mestres de ambos os sexos,  
como estabele o art 29, e haver demonstraddo a experiencia ser 
muito mais proveitoso o ensino dado em comum, pela emula��o 
que naturalmente se desenvolve (cf. EN 01, p.16/01/1875, p.130, 
Alvaro Uchoa Cavalcanti, Diretor).  
 

Sob a co-HGXFDomR� ³QmR� GHL[RX� R�governo de amenizar a medida com as 

preocupa��es tomadas para previnir poss�veis inconvenientes da inova��o, ou 

SHOR� PHQRV�� SDUD� WUDQT�LOL]DU� D� RSLQLmR� S~EOLFD� SRVVLYHOPHQWH� FKRFDGD� DQWH� R�
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desrespeito a tradi��o e costumes muito arraigados, disse Barbalho180 (BELLO, 

19���� S�� ������ 2� JRYHUQR� HVWDEHOHFHX� DV� QRUPDV� GH� FRPR� VH� GDULD� D� IUHT�rQFLD�

mixta:  

$�IUHT�rQFLD�p�FRPXP�H�VLPXOWkQHD�DRV�DOXQRV�PHVWUHV�TXHU�GH�XP�
quer de outro sexo, sendo os assentos dispostos nas aulas em 
duas se��es, uma ao lado da outra, para cada sexo, ficando em 
frente a do professor. Os pais das alunas ou pessoas que as 
conduzem podem assistir as aulas, independente de licen�a e com 
estes quaisquer pessoas morigeradas e decentemente vestidas 
(BELLO, 1978, p. 123).  
 

  

 O ano de 1875 trouxe outras inova��es que encontramos citados nos 

relat�rios da Escola Normal deste ano. Tais como determinaram:  

 
O Art. 55 do novo regulamento da Escola estabelece o praso de 5 
as 9 horas da noite funcionar todas as cadeira dos differentes 
annos do curso, attenta a duUDomR�GRV�H[HUFLFLRV�H[LJLGD�QRV������
e 2 do art. 31 (cf. EN 01, p16/01/1875, p.130). 
 
 
O art. 32 do Regulamento de 5 de janeiro de 1875 disp�e sobre a 
permiss�o de alunnos ouvintes para as cadeiras no Curso da 
Escola, mediante requerimento (cf. EN 01, p. 144, 19/04/1875).  

 
O art 44 e 45 de 5 de janeiro de 1875 disp�e sobre a solenidade 
de premia��o e entrega de diplomas de alunnos e alunnas-
mestras que se distinguir�o por sua applica��o, assiduidade e 
conduta exemplar (cf. EN 01, p. 151, 12/11/1875).  

 
 
 
                                                
180 N�o concordamos com a opini�o de KULESZA (1998) sobre o fato. Ele define o relat�rio de Jo�o 
Barbalho, como uma ilustra��o dram�tica das dificuldades de se concretizar a co-educa��o dos 
sexos. E atribui que as ilustra��es de Barbalho, sobre a co-educa��o foi interpretada de forma 
exagerada na �poca, dando origem assim na historiografia a uma fal�cia pitoresca. Justificando sua 
RSLQLmR� HOH� FLWD� R� VHJXLQWH� FDVR�� ³Por exemplo, em 1880, o diretor da Escola Normal de Niter�i, 
defendendo seu sistema de vigil�ncia montado para controlar a coeduca��o ent�o implantada em 
sua escola, dizia que o mesmo era muito superior ao de Pernambuco, que mandara levantar uma 
parede pelo centro da sala em frente � cadeira do professor, para que homens e mulheres n�o se 
comunicassem. (VILLELA, 1992, p. 33). No Brasil, legalmente, a coeduca��o seria institu�da pela 
reforma Le�ncio de Carvalho, mas apenas para meninos e meninas de at� 10 anos em classes 
regidas necessariamentH�SRU�SURIHVVRUDV´��.8/(6=$��������S�����. 
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A aula pratica do sexo feminino foi creada pelo Regulamento de 
5 de janeiro de 1875 (Cf. p. 175, 31/07/1877).  

 
 

N�o apenas a sociedade se relacionava com a ENP como tamb�m seus 

alunos. Pela iniciativa de dois professores das aulas primarias, anexas a Escola 

conseguiram os professores levantar uma import�ncia louv�vel de seus alunos, no 

intuito de concorrerem para minorar os horrores e calamidades, por que est�o 

passando os filhos dos sentenciados do pres�dio de Fernando de Noronha.  

Os abaixo assinados, professores das Escolas Praticas annexas a 
Escola Normal lendo no Diario de Pernambuco de 9 do corrente 
uma publica��o sob o titulo ± Fernando de Noronha ± na qual vem 
descriptos os horrores e calamidades por que est�o passando as 
crian�as filhos dos sentenciados daquelle presidio, em virtude dos 
recursos que fallecem a seus pais em quadro para elles t�o 
afflictivo, aproveitar�o-se da opportunidade para em suas escolas 
dar uma prelec��o de moral a seus discipulos, incultindo ao 
mesmo tempo em seus cora��es os s�os principios do amor ao 
proximo e da mais excellente das virtudes ± a caridade. Professor 
Vicente de Moraes Mello e Sofia Guilhermina de Mello (cf. EN 01, 
p. 191, 13/05/1878).  

 

No dia 29 de junho de 1891, houve uma convoca��o especial da 

congrega��o da escola para deliberar sobre a condi��o de Estado aut�nomo 

conferido a Pernambuco. Na ata desta reuni�o que foi enviada ao Desembargador 

Jos� Antonio Correia da Silva, M. D. Governador deste Estado, consta:  

³$� FRQJUHJDomR� GHVWD� (VFROD� FRQYRFDGD� KRMH� HVSHcialmente por 
seu Diretor, deliberou por unanimidade de votos que se 
consignasse na acta um voto de congratula��o e patri�tica 
adhes�o ao geral regosijo de que se acha possu�do o povo 
SHUQDPEXFDQR� SHORV� HORT�HQWHV� VXFHVVRV� GD� SURPXOJDomR� GD�
constitui��o que acaba de declarar Pernambuco um Estado Livre 
e aut�nomo no meio da Uni�o Federal Brasileira, e da elei��o dos 
VHXV�SULPHLURV�JRYHUQDGRUHV�´��(1�����������������S������� 
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A biblioteca da ENP n�o tinha um acervo de obras pedag�gicas para servir 

os alunoV�� 2� VHX� GLUHWRU� 2OLQWKR� 9LFWRU� FRPHQWRX�� ³Possue a Bibliotheca desta 

Escola apenas 205 volumes, a maioria dos quaes se occupa de assuptos 

LQWHLUDPHQWH� HVWUDQKRV� DR� ILP� GR� (VWDEHOHFLPHQWR´� (EN 03, p. 95, 16/12/1901, 

Relat�rio).  

Uma necessidade tamb�m evidenciada para a ENP foi a cria��o de um 

Museu Pedag�gico:  

[...]J� � tempo de Pernambuco possuir o seu Museu Pedagogico e 
enquanto n�o o faz, bem podia a Escola Normal manter uma 
exposi��o permanente de todos os typos de mobilia escolar desde 
a humilde mesa de pinho at� as luxuosas carteiras das escolas 
superiores, exposi��o em que os inventores e editores 
depositassem tambem as cartas, quadros, compendios, aparelhos 
de demonstra��o, colle��o de mineraes, de plantase animaes, 
modelos para desenho; e onde os professores vissem o que de 
bom tem produzido, em nossos dias, a arte de ensinar (EN 03, 
14/12/1904, p. 264-265, relatorio).  

 

Cabia ao Diretor da Escola em exerc�cio designar os lentes para preparar os 

pontos para concurso de cadeiras na Escola. Os exames compreendiam Prova 

escrita, prova oral e prele��o (Cf. EN 03, p. 10-13, 27/07/1900). As bancas 

examinadoras dos exames do curso no final do ano letivo eram distribu�das por 

cadeiras, sendo composta por 3 membros:  1 presidente e 2 examinadores (Cf. EN 

03, 21/12/1900, Relat�rio, p. 34). 

 Em 1901 foram criados os Cursos Preparat�rios. Segundo relatavam os 

diretores da ENP, a cria��o do Curso Preparat�rio facilitou a matricula dos 

candidatos ao Curso da ENP.  

 
Com a maxima regularidade effetuar�o-se os exames dos diversos 
annos. Considerando o curso preparatorio como aquelle que deve 
haver mais rigor para melhor sele��o, entendi-me a este respeito 
com os meus destintos colegas e procur�mos fazer o                   
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quanto possivel com que os alunnos que passasse para o Curso 
Normal, estivessem em condi��es de desenvolvimento mental 
compativel com o gr�o de ensino ministrado alli (EN  03, p. 89, 
16/12/1901) 

 

A ENP tinha uma rela��o aberta com a sociedade. Em 1903, ela abriu as 

portas para uma reuni�o da Cooperativa dos Funcion�rios P�blicos de 

Pernambuco (Cf. EN 03, 22/12/1903, p. 231). 

No per�odo republicano as reformas se sucediam. Em 1905, o curso 

permaneceu organizado em 4 anos, o primeiro sendo o Curso Preparat�rio (ou 

complementar). Os candidatos precisavam ser aprovados em exame de admiss�o 

e contar mais de 16 anos, sendo senhora, e 18, sendo homem. 

Num relat�rio do ano de 1908, encontramos o relato do diretor da ENP, 

VREUH� ILP�SDUD� TXDO� HOD� IRL� FULDGD�� ³A Escola Normal de Pernambuco fundada em 

13 de maio de 1864 tem por fim preparar os que se destinam ao magist�rio 

SULPiULR´. Logo em seguida ele fala das escolas anexas a ENP:  

(...) A Escola possue ainda duas aulas primarias  annexas, onde 
os alunnos-mestres fazem seus exercicios pedagogicos, durante 
os dois ultimos annos do curso. (...) Os methodos empregados no 
ensino das diversas materias do Curso s�o mais praticos que 
theoricos, tende algum defeitos provinientes da falta de material 
escolar apropriados (EN 04, p. 176 e 177, 02/07/1908). 
 

Da precariedade que h� muito tempo vivam sofrendo os estabelecimentos 

de ensino do Estado, as escolas pr�ticas anexas tamb�m sofreram. O diretor 

relat�rio sobre a situa��o das escolas: [...] Essas escolas, que devi�o servir de 

modelo, est�o desprovidas do material necessario � b�a organisa��o do ensino. 

Al�m de muito estragados, os moveis, que possuem, s�o inadaptaveis �s 

exigencias da Pedagogia (cf. EN 04, p. 111, 21/12/1906, Relatorio).   
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Uma discri��o do cotidiano da escola do sexo feminino anexa a ENP foi 

narrada pelo diretor da escola, que informa ao governador que a atual professora 

da escola pratica parece n�o ter os h�bitos de ensino t�o complexo e �rduo:  

 
Visitei, hoje 10 de setembro de 1890, a aula do sexo feminino, provei 
ver se o hor�rio com sua distribui��o de materias, era comprido. 
Chamei para verificar isto todas as meninas dos tres graus, divididas 
em cinco classes. Nenhuma classe com pequena discrepancia trazia 
as suas li��es de conformidade com o mesmo horario: A impress�o 
que me deixou a visita foi desagradavel; porque colhi a prova de que 
a dire��o da escola pratica est� muito longe de ser a conveniente. 
Observei que a materias, como e desenho, as li�oes de coisas, as 
no��es de historia, as preliminares de geographia com 
demonstra��o na carta globo e pode-se dizer, todo e qualquer outro 
ensino de geogmephia, n�o estam sendo ministrados. Convenci-me 
de que a instruc��o daquelles que sam examinados na educa��o 
escolar, n�o tem o cunho de um caracter pratico; como quer o 
regimento das escolas, sobretudo, porque a professora n�o tem 
no��es nenhumas  da pedagogia moderna, e n�o est� habilitada 
para leccionar os tres gra�s de instruc��o primaria. � de lastimar 
que estas coizas se estejam passando na escola de applica��o do 
sexo feminino, quando ella com a do sexo masculino, constituem, 
em todos os paizes cultos, o pedestal dos estabelecimentos 
normais, e com o typo para as outras aulas de instruc��o prim�ria 
(cf. EN 02, , p. 52,53, 13/09/1890). 

 

Na ENP tinha o bedel (Cf. EN 01, 22/04/1872, p. 60). Ele fazia a chamada 

dos alunos nas respectivas aulas e auxiliava na disciplina dos alunos (Cf. EN 02, 

17/05/1893, p. 108). 

Os alunos da ENP tinham o direito de atingir anualmente 40 faltas di�rias, 

20 nas alternadas e 10 nas que funcionassem apenas uma vez por semana. Isto 

significava que o estudante precisava de um tiroc�nio pedag�gico, de uma 

assiduidade escolar, onde se apurava a conduta, a voca��o e outras qualidades 

indispens�veis ao mestre (Cf. EN 04, p. 168, 04/02/1908).  
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A disciplina escolar dos alunos da ENP pelos relatos dos diretores era 

satisfat�ria.  

³&RQWLQXmR�D�PRVWUDU�XPD�DOWD�FRPSUHKHQVmR�GH�VHXV�GHYHUHV��RV�
alunnos que frequent�o esta escola, tornando invejavel a disciplina 
DTXL�PDQWLGD´��(1������S������������������� 
 
³&RPR�QRV�DQQRV�DQWHULRUHV�D�GLVciplina mantida nesta Escola foi 
excellente, concorrendo para isto a conduta moral dos alunnos que 
a frequentar, o zelo do pessoal administrativo e o cuidado do corpo 
docente, sempre solicito em auxiliar esta Directoria nas occasi�es 
precisas e disposto a elevar este estabelecimento � altura que 
PHUHFH´�(1������S�������������������5HODWyULR� 
   
³+i�GH]�DQQRV�TXH�FRP�PXLWR�SUD]HU�DIILUPR�VHU�RWLPD�D�GLVFLSOLQD�
desta Escola. Este anno, por�m, em consequencia da falta de 
comodos offerecidos pelo predio em que nos achamos, foi um 
pouco pertubada a regulaaridade dos trabalhos escolares. � 
impossivel manter a disciplina rigorosa em um logar onde o 
funccionamento de uma aula muitas vezes interrompe o de outra, 
onde os alunnos n�o encontr�o espa�o para ficar nos intervalos 
dos trabalhos, onde a fsicalisa��o necessaria para previnir as 
faltas de conducta, tornou-se muito trabalhosa.Gra�as, por�m ao 
zelo e pratica dos empregados da Escola, nada de grave 
RFFRUHX´��FI��(1�����S�����-107, 21/12/1906).  

 
 

As solenidades de premia��o ao termino de cada ano letivo eram momentos 

de grande confraterniza��o entre os professores e os alunos, como relatou o 

diretor da ENP.  

³1mR� GHYR� WHUPLQDU� HVWH�PHX� WUDEDOKR� VHP�GL]HU-vos com prazer 
que os actuaes alunnos muito se t�m esfor�ado para o 
engrandecimento da Escola Normal, j� fundando uma sociedade 
litteraria, j� discutindo com ardor diversas quest�es pedag�gicas, 
j� finalmente portando-se irreprehensivelmente. Um 
acontecimento, para mim, de alto  valor, foi a entrega de um 
estandarteD¶� (VFROD�� HQWUHJD� TXH� HIIHWXRX-se no dia 24 de 
setembro. Esse significativo symbolo bonito trabalho das alunnas 
Clotilde de Almeida e Pergina de Assis, representa, como muito 
EHP�GLVVH�D�RUDGRUD�QD�VROHQLGDGH�KDYLGD�Q¶DTXHOOH�GLD��R�WUDoR�GH�
uni�o entre mestres e discipulos, a maneira por que o corpo 
GRFHQWH�GD�(VFROD�WHP�FRPSUHKHQGLGR�VXD�PLVVmR´��(1�����S������
e 283, 14/12/1904-  grifos-nossos).   
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 Os alunos aprovados poderiam receber a men��o de aprova��o com 

distin��o:  

³1R� DQR� GH� ������ VHQGR� DSURYado pela congrega��o apreveitar 
que nos ultimos anos os alunos tem procurado commemorar o 
encerramento dos trabalhos escolares, promovendo um festim ao 
corpo docente, conferiru � alunna-mestra Anna Maria das Virgens 
um premio que lhe foi entregue pelo Sern Inspector Geral da 
Instruc��o Publica. Tendo a maior satisfa��o de declarar que a 
alunna premiada tendo feito o seu Curso primario na aula anexa a 
esta Escola, obteve em todas as 18 materias do Curso Normal, 
approva��o com distinc��o, revelando sempre grande voca��o 
SDUD�R�PDJLVWHULR�D�SDU�GH�XPD�FRQGXFWD� LUUHSUHKHQVLYHO´� �&I��(1�
03, 21/12/1900, Relat�rio, p. 41 e 42).  

 
 

 
A Escola segundo informou o diretor n�o possu�a um sal�o suficiente para a 

solenidade de distribui��o de pr�mios e diplomas aos alunos. Os diretores 

consideravam de grande valor pedag�gico e com uma das necessidades 

palpitantes dos estabelecimentos educadores.  

Os professores da ENP cogitaram em congrega��o no ano de 1909 sobre a 

confec��o de um distintivo a ser adotado para os alunos que terminassem o curso. 

Na busca de uma aprova��o ao preito dos professores o diretor da Escola 

encaminha um oficio ao presidente da Prov�ncia. No oficio constava detalhes para 

confec��o do distintivo:   

O referido distinctivo consistir� em um annel symbolico, com uma 
estrela de ouro, cravejada de brilhantes, tendo ao centro uma 
p�rola e em volta uma saffira, uma amethysta, um brilhante, uma 
esmeralda e um rubim. Um livro e uma caneta de fusin entrela�ada 
com uma caneta comum, conforme a craquis, que em tempo vos 
enviarei, completam esse distintivo (EN 04, p. 195, 16/10/1909). 

 
 
 

Encontramos em Freyre (1959) uma explica��o sobre o uso de an�is. Ele 

simboliza o grau que o aluno recebeu ao termino de um curso. Possivelmente os 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 159 

professores se inspiraram em outros cursos que j� tinham um distintivo, por isso 

desejaram criar um para a cola��o de grau dos alunos-mestres. Diz Freyre:  

peculiar segundo parece, ao Brasil, dos an�is de grau de 
bachar�is e doutores das diferentes faculdades com cores ou 
pedras correspondentes aos diversos cursos, conforme uma 
simbologia que se afasta das cores das ins�gnias dos v�rios graus 
consagradas na Europa pela Idade M�dia. No Brasil, o rubi vem 
correspondendo ao Direito; a esmeralda, � Medicina; a safira, � 
Engenharia. � assunto ainda n�o elucidado, o desse crit�rio 
brasileiro de cores correspondentes a estudos insepar�vel do 
costume que aqui se desenvolveu dos an�is de grau (p. 520).     

 
 

A ENP que havia sido instalada inicialmente num dos torre�es do edif�cio da 

alfand�ga, mudou-se para a Rua da Praia (1866); no ano de 1893, passou a ENP a 

fazer parte do Instituto Benjamin Constant (nome conferido ao Gin�sio 

Pernambucano em 1893), vindo a funcionar numa das depend�ncias do edif�cio do 

Liceu , � Rua da Aurora. 

Uma trajet�ria �rdua de mudan�as que vivenciou a ENP sendo alvo de 

in�meras reclama��es dos seus diretores, e esperava-se das autoridades do 

governo a constru��o de um pr�dio pr�prio para a escola. 

Por mais que quiser mostrar-vos as lamentaveis condi��es materiais 
da Escola Normal de Pernambuco, as minhas palavras apenas 
estre�o o  seu estado. Quase todos os estados j� possui em edificio 
especiaes para a Escola Normal, justo era pois que Pernambuco 
levantasse o seu com todas as accomoda��es exigidas pela 
pedagogia (Cf. EN 04, p. 104, 21/12/1906, Relat�rio). 
 
[...] Continuou a Escola este anno a funcionar no pavimento superior 
do edificio do Gynnasio Pernambucano e por conseguinte com os 
mesmos incovenientes apontados nos meus relatorios nos annos 
anteriores. (...) Por falta de bancas, alunnos tiveram de assistir as 
aulas em p� e os exercicios escriptos apenas poderam ser feitos 
com a divis�o dos estudantes em duas e tres turmas (EN 04, p. 336 
e 337, 27/12/1912).  
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 Somente em 1930 instalou-se em sua sede pr�pria, especialmente 

constru�da para seu funcionamento, � pra�a Adolfo Cirne, de onde viria a mudar-se 

em 1962 para as novas instala��es onde se encontra at� hoje ( a Escola Sylvio 

Rabelo � a antiga ENP).  

Fruto de iniciativa particular, de um grupo de pernambucanos, que 

formavam a Sociedade Propagadora da Instru��o P�blica, tendo a frente o 

Conselheiro Jo�o Jos� Pinto Junior. E amparados pelo seu Estatuto, que no art. 1o, 

FDS�� ��� � GHILQLD� FRPR� REMHWLYR� SULQFLSDO� GD� 6RFLHGDGH� 3URSDJDGRUD�� µ7HP� SRU� ILP�

difundir e auxiliar, por todos os meios legais, o ensino prim�rio, secund�rio (ESPIP, 

1872, p. 3), fora criado no dia 11 de agosto de 1872, no sal�o nobre do Pal�cio da 

Presid�ncia, o Curso Normal da Sociedade Propagadora da Instru��o Publica na 

Prov�ncia.  

As disciplinas da EscROD� GD� ³3URSDJDGRUD´�� FRPR� ILFRX� FRQKHFLGD�� IRUDP�

dispostas em 2 anos letivos, equiparando-se a ENP. O hor�rio das aulas era 

GXUDQWH� D� QRLWH�� GDV� ������ jV� �����KV�� ,VWR� SRUTXH� D� (VFROD� GD� ³3URSDJDGRUD´�

funcionava nas depend�ncias da ENP e n�o havia condi��es de duas institui��es 

funcionarem ao mesmo tempo. Em 1875, ap�s a ENP ter tamb�m admitido � 

HQWUDGD�GH�PXOKHUHV�QR�FXUVR�QRUPDO��GHVSHMRX�R�FXUVR�QRUPDO�GD� ³3URSDJDGRUD´�

de suas instala��es. Segundo Bello (1978) isto se deu talvez para evitar 

concorr�nciD�� SRLV� D� FXUVR� QRUPDO� GD� ³3URSDJDGRUD´� GHVGH� VXD� FULDomR� ������� Mi�

abrira matriculas para mulheres.  

3DVVRX� HQWmR�� R� FXUVR� GD� ³3URSDJDGRUD´� D� IXQFLRQDU� QR� SUpGLR�� Q�� ���� GR�

P�tio de Santa Cruz.  Em 1892, teve a escola de mudasse  para   casa,  n. 10,    da 
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Rua do Hosp�cio. Esteve tamb�m na Rua da Aurora, e na Pra�a Maciel Pinheiro, 

at� que em 1913, se estabeleceu em sua sede pr�pria.  

Pelo que pudemos relatar da ENP e sabendo que muito ainda poderia ter 

sido dito, chegamos a considerar a ENP  uma institui��o que foi muito importante 

para a forma��o da intelectualidade pernambucana e da forma��o de grande parte 

dos mestres prim�rios do Estado de Pernambuco.  

2.4.5 Um espa�o de atua��o para o Professorado P�blico ± a Confer�ncia 

Pedag�gica 

 

No s�culo XIX podemos destacar a iniciativa de autoridades locais que atrav�s 

dos inspetores de ensino deram oportunidade ao professorado prim�rio de refletir sobre 

quest�es vinculadas ao ensino e a profiss�o de ensinar. Essa iniciativa foi chamada de 

Confer�ncia Pedag�gica181�� $XWRUHV� FRPR� 0RQWDLJQH� ³destacam o papel educativo e 

formativo de uma conferencia, como espa�o de permuta de luzes e id�ias´�

(MONTAIGNE, sd, apud BASTOS, 2003, p.1). 

Bastos (2003) explica em que consistiam as Confer�ncias Pedag�gicas: 

 

(...) Caracterizam-se (as confer�ncias) pela reuni�o de pessoas 
interessadas em ouvir e/ou discutir temas da atualidade. Integram-nas 
professores ou outros intelectuais, figuras proeminentes. Est�o 
intimamente vinculadas com a exig�ncia de forma��o dos professores 
prim�rios, a dissemina��o das escolas normais, a constitui��o de um 
sistema de instru��o publica em v�rios pa�ses, a amplia��o do mercado 
editorial, especialmente no campo educativo, e com o estimulo �s 

                                                
181 Alguns autores consideram essa modalidade t�o antiga como a pr�pria escola. A Pr�ssia parece ter 
sido a primeira a institu�-las. Na Fran�a, h� uma primeira refer�ncia em 1829, mas � a partir de 1835 que 
se generalizam, sendo suspensas em 1849. Recome�am em 1871 e generalizam-se em 1878.  No Brasil, 
o decreto n. 1331, de 17 de fevereiro de 1854, que regulamenta a instru��o prim�ria e secund�ria do 
Munic�pio da Corte (reforma Couto Ferraz), cria as confer�ncias pedag�gicas (art. 76), mas as mesmas 
s� ocorrem a partir de 1873. Nos demais estados brasileiros, encontram-se in�meras refer�ncias legais 
de estabelecimentos das confer�ncias pedag�gicas (BASTOS, 2003, p. 1).   
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bibliotecas e as bibliotecas pedag�gicas. Podemos considerar as 
confer�ncias como uma moderniza��o intelectual que procurava 
corresponder �s mudan�as s�cio-econ�micas (BASTOS, 2003, p. 1).  

 

Havia um planejamento da Diretoria de Instru��o P�blica para garantir que as 

confer�ncias pedag�gicas acontecessem no per�odo propicio para a maior participa��o 

dos professores.  O inspetor geral interino da instru��o publica em Pernambuco, para 

execu��o do art. 174 do regulamento de 27 de novembro de 1877 manda que se 

observem as seguintes instru��es sobre as Conferencias Pedag�gicas:  

Art. 1o Os professores p�blicos nesta capital poder�o reunir-se para 
conferenciar sobre pontos que interessam ao regimen interno das 
escolas, aos methodos de ensino ahi adoptados, e aos systemas de 
penas e recompensas para os alumnos, expondo as observa��es 
colhidos de sua pratica no magist�rio e da leitura das obras que tiverem 
consultado.  

Art. 2o As conferencias ser�o celebradas nos dias feriados de dezembro a 
janeiro, ou nas quintas-feiras e domingos do anno lectivo; e effectuar-se-
KmR� Q¶XPD� Gas salas da Escola Normal, ou na que offerecer as 
accommoda��es necess�rias, devendo durar o per�odo preciso para 
desenvolvimento dos pontos escolhidos, na forma do art. 3o� �� �o 
(Publicado o programma, inscrever-se h�o os professores declarando o 
ponto que tiverem inscripto mais de cinco, ser�o annunciadas as 
conferencias pela imprensa- art. 3o����o) (FUNDAJ, CPCR, 1879, p. 171-
172) 

 

Em Pernambuco182 encontramos, nos relat�rios dos inspetores da instru��o 

p�blica, depoimentos proferidos por professores, nas confer�ncias pedag�gicas. 

S�o vozes que ficaram registradas na hist�ria da educa��o, que nos possibilitam 

a aproxima��o dos seus sentimentos por diversas quest�es relativas � sua 

profiss�o. 

 

 

                                                
182 No estudo j� citado (BASTOS, 2003)  � datado o ano de 1882 como sendo o ano em que temos a 
realiza��o de uma primeira conferencia em Pernambuco, por�m no processo de pesquisa encontramos 
documentos das conferencias pedag�gicas que foram celebradas em Pernambuco, bem antes desta 
data, em 1878.  
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2.5 O curr�culo da ENP e a laiciza��o  

 

Continuamos a estudar a ENP,  agora com o objetivo de verificar como 

ILFRX�RUJDQL]DGR�R�SURJUDPD�GH�HQVLQR�GHVWD�LQVWLWXLomR�FRP�EDVH�QR�DUW���������o, 

da Constitui��o Republicana de 1891. Tentaremos apontar ainda, as 

repercuss�es das mudan�as na forma��o do(a)s aluno(a)s mestres, analisando, 

inicialmente, o curr�culo da Escola. Compreendemos o curr�culo183 na mesma 

perspectiva que o definem os estudos mais atuais de GOODSON (1995), 

FORQUIN (1996) e SAVIANI (1994), entre outros. Segundo Fourquin (1996, p. 189-

190): 

 

³1D�DWXDOLGDGH��QXP�Ventido mais corrente, o curr�culo passa a ser 
compreendido como um conjunto daquilo que se ensina e daquilo 
que se aprende, tendo como refer�ncia alguma ordem de 
progress�o, podendo referir-se para al�m do que est� 
HVFULWR�SUHVFULWR�RILFLDOPHQWH�´ 

 

Nessa pHUVSHFWLYD� HVWDUHPRV� WHQWDQGR� SHQHWUDU� QD� FKDPDGD� ³FXOWXUD�

HVFRODU´�� TXH� VHJXQGR� -XOLD� �������S�� ���� p� IHLWD� GH�XP�FRQMXQWR� GH�QRUPDV�TXH�

segundo as �pocas (religiosa, s�cio-SROtWLFDV� RX� VLPSOHVPHQWH� GH� VRFLDOL]DomR�´�������

(p. 44).   

 

 

                                                
183 ³2� Wermo curr�culo adv�m da palavra latina Scurrere, traduzindo-se como correr, referindo-se a 
FXUVR� D� VHU� VHJXLGR�� PDLV� HVSHFLILFDPHQWH�� D� VHU� DSUHVHQWDGR�´� (GOODSON, 1995, p.31). 
³(QFRQWUDPRV�� QD� 8QLYHUVLGDGH� GH� *ODVJRZ�� QD� (VFyFLD�� HP� ������ FRPR� IRQWH� PDLV� antiga do 
termo curr�culo, uma compreens�o do termo atribuindo-lhe o significado de atestado de gradua��o 
RXWRUJDGR� D� XP� PHVWUH� GHVWD� LQVWLWXLomR� GH� HQVLQR�� �*22'621�� ����� H� 6$9,$1,�� 1��� �����³ 
�628=$�-Ò1,25��������S�������� 
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Bittencourt (1993, p.136), que escreve sobre a realidade do Estado de S�o 

Paulo, acrescenta: ³������ $V� GLVFLSOLQDV� HVFRODUHV� WrP� VLGR� FRQVWDQWHPHQWH�

redefinidas de acordo com compromissos tempor�rios que se estabelecem em um 

FRQWH[WR�HGXFDFLRQDO�KLVWRULFDPHQWH�GHWHUPLQDGR´� 

Nessa perspectiva, veremos o que ocorreu em Pernambuco. Reproduzimos 

a seguir o programa de mat�rias de ensino da Escola Normal, entre 1864 (ano de 

sua cria��o) at� 1916. Nesse per�odo poderemos olhar a organiza��o dos 

conte�dos curriculares antes e depois da laiciza��o do ensino p�blico.   

A an�lise do curr�culo da ENP ganha em significado quando  temos em 

mente que ela era uma institui��o modelo para as demais escolas de ensino 

normal do Estado. Legalmente, tais institui��es deveriam equiparar-se � ela. E 

mais, adotar o plano determinado pelo seu regulamento, como tamb�m os 

programas organizados para cada cadeira pelo respectivo lente ou professor e 

aprovados pela Inspetoria Geral da Instru��o P�blica. Assim, ao olharmos o 

percurso curricular da Escola Normal, estaremos estendendo nossa vis�o para o 

Ensino Normal do nosso Estado, como um todo. Dividimos o curr�culo em dois 

momentos: (1o) 1864-1888 e (2o) 1889-1916, para verificamos numa determinada 

faixa de tempo se houve mudan�as na organiza��o curricular da ENP.   
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TABELA 05 ±�&855Ë&8/2�'$�(13������-1888) ± 1o momento 
 
 

CADEIRAS/ ANO DO CURSO 1 
8 
6 
4 

1 
8 
7 
3 

1 
8 
7 
5
184 

1 
8 
7 
7 

1 
8 
8 
2 

1 
8 
8 
4 

1 
8 
8 
7 

1 
8 
8 
8 

Primeiro anno -- -- -- -- -- -- -- -- 
Leitura em prosa e verso (1a cad.) x        
Preceitos de calygraphia (1a cad.) x        
No��es essenciaes de gram. Nacional (2a cad.) x        
Principios elem. de arithmetica (3a cad.) x        
Opera��es fund. em numeros inteiros (3a cad.)         
Systema de pesos e medidas (3a cadeira)         
Grammatica elementar da lingua portugueza       
(1a cadeira) 

        

Pricipios geraes de analyse logica                         
(1a cadeira) 

        

Doutrina Christ� (1a cadeira)    x   x   x     
Arithmetica elementar (2a cadeira)   x       
Pratica das quatro opera��es sobre numeros 
inteiros  
(2a cadeira) 

  x       

Frac��es ordinarias e decimaes  (2a cadeira)   x       
Systema m�trico (2a cadeira)   x       
No��es de geometria (2a cadeira)   x       
Desenho linear    x   x  x  x   
Calygraphia   x x x x  x   x 
Musica185   x x x x  x  x  x 
Gymnastica186   x x     x  x 
Pedagogia Theorica   x x x  x   
Grammatica Portugueza        x  
Arithmetica        x  
Lingua Franceza        x  
Aritmetica anal�tica   x  x     
Metrologia   x  x     
Geometria aplicada �s artes   x  x     
Trabalhos de agulha, costura, e bordados, c�rtes, 
vestidos e outros semelhantes; economia 
domestica para as alunas-mestras 

   x      

Trabalhos de agulha e bordados, para alunas     x x   
L�ngua nacional,compreendendo a gramatica 
elementar 

    x x   

Aritmetica e metrologia     x x   
No��es gerais de fisica e meteorologia     x x   
Francez     x x   x 
Religi�o         x 
Instruc��o moral e c�vica          x 
Pedagogia         x 

                                                
184 Extraido do livro texto de Primitivo Moacyr,  (1939) 
185 Em 1879, teorica e pratica. 
186 Em 1888, para as alunas.  
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Portuguez         x 
Geographia         x 
Historia         x 
Mahematica         x 
Sciencias naturaes         x 
Escripta         x 
Desenho         x  
Trabalhos manuaes para os alunnos         x 
Trabalhos de agulha         x 
Segundo Anno -- -- --- -- -- -- -- -- 
Desenvolvimento de arithmetica ate as 
propor��es (2a cadeira) 

x        

Historia Sagrada e profana especialmente a do 
Brasil (1a cadeira) 

x        

Leitura dos Evangelhos (1a cadeira) x        
Elementos de Geographia e historia 
especialmente do Brasil  (1a cadeira) 

x        

Geometria plana  e Agrimensura (2a cadeira) x        
Methodos conhecidos no ensino primario             
(2a cadeira) 

x        

Desenho linear (2a cadeira) x x x x     
Historia Sagrada (1a cadeira)  x x x     
Agrimensura (2a cadeira)  x x x     
Grammatica philosophica e analyse logica em 
toda a sua applica��o (1a cadeira) 

 x   x x     

Arithmetica analytica e pratica das propor��es     
(2a cadeira) 

 x       

Pedagogia theorica  x x x     
Caligraphia  x x x     
Musica187   x x x x x x  
Gymnastica   x x    x  
Grammatica Portugueza       x  
Arithmetica       x  
Sciencias Naturaes       x  
Geographia       x  
L�ngua Franceza       x  
Pedagogia       x  
No��es gerais de fisica e qu�mica   x  x     
No��es de agricultura teorica e pratica    x x     
Lingua nacional, compreendendo a analise 
sintaxica em toda sua extens�o 

     x  x   

Caligrafia e desenho linear, com exercicios 
caligraficos e desenho linear estereografico 

     x  x   

Geometria elementar      x  x   
No��es gerais de zoologia e botanica      x  x   
Geografia fisica universal e corografia do Brasil      x  x   
Trabalhos de agulha e bordados, para as alunas      x  x   
Francez      x  x   
Terceiro anno -- -- -- -- -- -- -- -- 

Elocu��o e estylo applicado � analyse dos 
classicos e redac��o 

    
x 

   
x 

   
x 

    

                                                
187 Em 1879, teorica e pratica. 
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No��es de philosophia e de direito publico 
constitucional  

 x x x     

No��es de geographia e historial universal            
(2a cadeira) 

    
x 

   
x 

   
x 

    

Curso desenvolvido de geographia e historia do 
Brasil, e particularmente da provincia de 
Pernambuco (2a cadeira.) 

    
x 

   
x 

 x     

No��es geraes de physica (3a cadeira)     
x 

      

Chimica(3a cadeira)     
x 

      

Historia natural (3a cadeira)     
x 

   
x 

 x     

Agricultura (3a cadeira)     
x 

      

No��es de hygiene, de physiologia e de medicina 
domestica (3a cadeira) 

    
x 

   
x 

 x     

Primeiros socorros medicos e vaccina��o               
(3a cadeira) 

    
x 

   
x 

 x     

Trabalhos de agulhas, costura, bordados, c�rtes 
de vestidos e outros semelhantes, e economia 
domestica para alunnas mestras 

    
x 

   
x 

 x     

Pedagogia pratica     
x 

   
x 

 x     

Musica     
x 

   
x 

 x    
x 

   
x 

   
x 

 

Gymnastica     
x 

   
x 

 x      
x 

 

Grammatica          
x 

 

Geometria Plana          
x 

 

Physica          
x 

 

Sciencias Naturaes          
x 

 

Geographia          
x 

 

Pedagogia          
x 

 

Caligrafia e desenho linear, exercicios caligraficos 
e desenho linear aplicado � agricultura 

       
x 

   
x 

  

Dita pratica       
x 

    

Francez        
x 

   
x 

  

Aulas praticas        
x 

   
x 

  

Quarto anno -- -- -- -- -- -- -- -- 
Sciencias physicas          

x 
 

Sciencias naturaes        x  
Historia do Brazil       x  
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Pedagogia          

x 
 

Musica          
x 

 

Gymnastica, para ambos os sexos          
x 

 

Bordados e prendas de agulhas, para as alunnas          
x 

 

O projeto de forma��o de professores era bastante alargado, como vemos 

pela lista de disciplinas que compunham o curr�culo. Talvez algumas disciplinas 

FRQVWDYDP�DSHQDV�QR�FXUUtFXOR�QmR�VHQGR�HQVLQDGDV�GH� IDWR�QR�FXUVR�QRUPDO��Ê�

certamente, uma rica fonte para futuros pesquisadores que se detenham ao 

estudo da forma��o geral dos professores normais em Pernambuco. Nosso caso 

foi especificamente estudar a presen�a das disciplinas de cunho religioso no 

curr�culo da ENP.   

De acordo com essa distribui��o, a ENP tinha no seu curr�culo disciplinas 

espec�ficas de conte�do religioso: Doutrina Crist�, Hist�ria Sagrada188, Historia 

Sagrada e Profana Especialmente a do Brasil; Leitura dos Evangelhos e Religi�o.  

A Escola Normal (que se insere na categoria de ensino m�dio profissional, 

ent�o a cargo dos Estados), entra na an�lise de Bittencourt (1993) quando, no 

capitulo primeiro de seu estudo, ela trata da Hist�ria nas escolas municipais, 

elementares e profissionais da Corte.  Segundo essa autora,  

³$R� ODGR�GD�+LVWyULD�1DFLRQDO��D�Hist�ria Sagrada apareceu como 
mat�ria constitutiva do programa das escolas prim�rias depois de 
������PDV��HUD���JHUDOPHQWH������FRQWH~GR��LQWHJUDQWH�GH�³HGXFDomR� 

                                                
188 ³$� +LVWyULD� 6DJUDGD� WHYH� VHXV� DFRQWHFLPHQWRV� FRQVWUXtGRV� VHJXQGR� XPD� µHVSpFLH� GH� WULORJLD¶��
Primeiramente uma longa prepara��o que se inicia com os patriarcas, seguindo-se os tortuosos 
HYHQWRV�GR�Ç[RGR�DWp�D�LQVWDODomR�GR�SRYR�GH�'HXV�QD�7HUUD�6DQWD��D�H[SHULrQFLD�PRQiUTXLFD�HP�
que se destacaram David e Salom�o, a queda de Jerusal�m e os profetas anunciadores do 
Messias. A segunda parte desta Hist�ria � a vida de Jesus Cristo, quando a Hist�ria Sagrada revela 
µVHX� VHQWLGR¶� H� D� WHUFHLUD� SDUWH� FRUUHVSRQGH� D� XPD� +LVWyULD� GD� ,JUHMD� TXH� µH[LVWLUi� DWp� R� ILP� GRV 
VpFXORV¶´ (BITTENCOURT, 1993, p. 162).  
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PRUDO� H� UHOLJLRVD�´�2� ³PpWRGR� GH� HQVLQR´� GH� ,QVWUXFomR�5HOLJLRVD�
das escolas municipais da Corte de 1877, n�o deveria ter sido 
diferente dos demais do per�odo e dele constava a seguinte 
VHT�rQFLD�GD�PDWpULD�� 

1o Da cria��o, do pecado do primitivo homem.  2o Caim e Abel, 
corrup��o geral, dil�vio. 3o Torre de Babel, dispers�o dos povos, 
voca��o de Abra�o. 4o ,VPDHO�� ,VDDF�� (VD~� H� -DFy�� ��� -RVp� GR�
Egito, Mois�s. 6o Recapitula��o das cinco classes precedentes. 
7oViagem do deserto, entrada na terra de Cana�. 8oGoverno dos 
$QFLmRV�H�GRV�-Xt]HV��5HDOH]D�HP�,VUDHO�´��S������� 

Ainda sobre a Hist�ria Sagrada, que era ensinada nas diversas escolas, 

Bittencourt (1993, p. 158) esclarece: A cultura hist�rica acess�vel � maioria da 

popula��o era marcada pelos ensinamentos da Hist�ria Sagrada, fornecedora de 

lendas, de dramas, epop�ias com her�is que se difundiam e eram transmitidos 

oralmente pela Igreja cat�lica.  

Essas informa��es hist�rias penetraram na cultura escolar, sistematizadas 

em programas de ensino e, posteriormente pelos livros did�ticos, confeccionados 

para o ensino institucional189 (Cf. Bittencourt, 1993).  A leitura dos evangelhos era 

dada pela leitura da B�blia190. Ao lado da Hist�ria Sagrada emergiu a Hist�ria 

Profana, conseguindo, segundo a autora: 

³������ VXSODQWDU� FRP� GLILFXOGDGHV� H� OHQWDPHQWH� R� VDEHU� KLVWyULFR�
divulgado pela Igreja. Tratava-se de uma Hist�ria Universal 
destinada ao elitizado curso secund�rio, restando para o ensino 
elementar a Hist�ria Nacional. O sentido hist�rico geral continuou 
marcado pelo tempo sagrado, pela origem divina do mundo, vis�o 
popularizada pelos ensinamentos do cateciVPR�´��%,77(1&2857��
1993, p. 164).  

 

 

                                                
189 No cap�tulo primeiro reproduzimos uma lista com 11 t�tulos de livros de religi�o, aprovados para 
serem admitidos nas escolas prim�rias, no ano de 1880.   

190 Cf. Galv�o e Batista (2003).  
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Com a Rep�blica, conforme BITTENCOURT (1993), a Hist�ria Sagrada 

perdeu espa�o nas escolas p�blicas, permanecendo a Hist�ria Profana. A Hist�ria 

Sagrada continuou presente nos programas das escolas confessionais que se 

expandiram no in�cio do s�culo XX. 

Como vimos, a autora  situa o percurso da Hist�ria Sagrada � Hist�ria 

Profana, em torno do advento da Rep�blica. Nossos achados, aqui em 

Pernambuco, nos mostram que, desde 1864, quando foi criada a ENP, o seu 

Programa de Ensino j� inclu�a a Hist�ria Sagrada e a Profana. O Regimento 

Interno da ENP, assinado no Pal�cio do Governo de Pernambuco, por Domingos 

GH�6RX]D�/HmR��HP����GH�QRYHPEUR�GH�������GHWHUPLQDYD�HP�VHX�DUW���������o: 

³1D� SULPHLUD� FDGHLUD� GR� VHJXQGR� DQQR� VH� HQsinar� Historia 
Sagrada e Profana, especialmente a do Brasil, Leitura dos 
Evangelhos e Elementos de Geographia. No art. 16, estabelece a 
organiza��o destas aulas: O ensino das materias do segundo anno 
ser� alternado em cada aula a saber: Historia Sagrada e Leitura 
dos Evangelhos em um dia, Geographia e Historia Profana em 
outro; empregando os mestres uma hora em cada dia no ensino 
GDV� UHIHULGDV� PDWpULDV�� EHP� FRPR� R� GR� SULPHLUR� DQQR�´� (Cf. RI, 
1864 In: ARAUJO, 2000, anexo).   

 

 Veremos a seguir a distribui��o das mat�rias de ensino da ENP, entre 1889 

a 1916. 

TABELA 6 ±�&855Ë&8/2�'$�(13������-1916) ± 2o momento 
Ano letivo 1 

8 
8 
9 

1 
8 
9 
0 

1 
8 
9 
1 

1 
8 
9 
6 

1 
8 
9 
7 

1 
8 
9 
8 

1 
8 
9 
9 

Primeiro anno ± Curso normal -- -- -- -- -- -- -- 
Desenho linear (2a cad.) x   x    
Calygraphia   x x    
Musica x x      
Francez  x   x x x 
Mathematica    x    
Trabalhos de agulha x       
Lingua nacional (1a cad.)   x     
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Grammatica theorica e pratica   (1a cad.)   x     
Exercicios de redac��o e elocu��o           
(1a cad.) 

  x     

Arithmetica e suas applica��es praticas       
(2a cad.) 

  x     

Cosmologia (3a cad.)   x     
Lingua franceza (6a cad.) x  x x    
Theoria geral sobre a educa��o   x     
Arithmetica e algebra      x x 
Plantas e animaes      x x 
Calligraphia e Desenho       x x x 
Lingua materna    x x x x 
Chorographia        
Historia natural    x    
Grammatica Portugueza x       
Arithmetica x       
Grammatica e Callygraphia  x      
Arithmetica e geometria  x      
Sciencias physicas e desenho linear  x      
Segundo Anno - - - - - - - 
Desenho linear 191   x     
Pedagogia x x      
Portuguez  x      
Geographia 192 x  x x x x x 
Mathematica    x    
Sciencias naturaes x x      
Desenho      x x 
Musica x x  x x x x 
Trabalhos de agulha x       
Gymnastica, para ambos os sexos x       
Lingua nacional (1a cad.)   x     
Metrologia e algebra (2a cad.)   x     
No��es de fisica e chimica e suas 
applica��es praticas (3a cad.) 

  x     

Lingua franceza (6a cad.) x  x     
Phychologia (7a cad.)   x     
Lingua materna     x x x 
Geometria e Trigonometria     x x x 
Historia da Lingua Portugueza    x    
Desenho a ornato    x x   
Desenho a aquarella    x    
Grammatica Portugueza x       
Arithmetica x       
Grammatica e calygraphia  x      
Arithmetica e geometria  x      
Geographia e Historia  x      
Terceiro anno -- - - - - - - 
Pedagogia x x      
Geographia x   x x x x 
Physica e chimica    x x x x 
Sciencias naturaes x x      
Musica x x x x x x x 
Trabalhos de agulha x       
Historia193   x x x x x 

                                                
191 2a cadeira, de acordo com o programa de ensino em 1888. 
192 5a cadeira, de acordo com o programa de ensino em 1891.  
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Physica e Chimica    x x x X 
Sciencias naturaes x X      
Musica X X X X X X x 
Trabalhos de agulha x       
Historia da literatura brazileira (1a cad.)   x     
Geometria e suas aplica��es pr�ticas          
(2a cad.) 

  x     

No��es de geologia (4a cadeira)   x     
Rudimentos de botanica e especialmente 
descrip��es dos principaes vegetaes do 
Brazil (4a cad.)  

  x     

Elementos de zoologia (4a cad.)   x     
Logica (7a cad.)   x     
Aula pratica x x  x x x x 
Mechanica e Astronomia    x    
Grammatica x       
Geometria Plana x       
Physica x       
Gymnastica, para ambos os sexos x       
Grammatica e callygraphia  x      
Sciencias physicas e desenho linear  x      
Geographia e Historia  x      
Quarto anno -- - -- - - - - 
Historia Natural    x x x x 
Historia    x x x x 
Physica e Chimica    x x x x 
Pedagogia e sua historia     x x x 
Trabalhos manuaes     x x x 
Aula pratica x x  x x x x 
Historia geral        
Pedagogia x x  x    
Historia do Brazil x       
Sciencias physicas x       
Musica x x      
Gymnastica, para ambos os sexos x       
Sciencias physicas e desenho linear  x      
Sciencias naturaes  x      
Geographia e Historia  x      

 
 
 
 
      

Ano letivo 1 
9 
0 
0 

1 
9 
0 
1 

1 
9 
0 
2 

1 
9 
0 
3 

1 
9 
0 
4 

1 
9 
0 
5 

1 
9 
0 
6 

1 
9 
1 
0 

1 
9 
1 
2 

1 
9 
1 
6 

Curso Preparat�rio - - - - - - - - - - 
Calligraphia e desenho1  x x x x x x x x X 
Arithmetica  x x x x x x x x X 
Chorographia        x x x  x 
Portuguez  x x x x x x x x x 
Francez  x x x x x x x x x 

                                                                                                                                                
193 5a cadeira , estudos hist�ricos principalmente do Brasil, conforme recomenda o programa de 
ensino em 1891. 
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Musica  x x x x x x x x x 
Chorographia do Brasil         x  
Geographia  x x x x      
Gymnastica          x 

Primeiro anno  - - - - - - - - - - 

Musica   x x x x x x x x 
Portuguez   x x x x x x x x 
Francez x  x x x x x x x x 
Geographia    x  x x x x  
Escripta     x x     
Desenho    x   x x x x 
Arithmetica e algebra x  x x x x x x x x 
Plantas e animaes x          
Calligraphia e Desenho  
Linear 

x          

Lingua materna x          
Chorographia   x  x      
Geographia Cosmographia          x 
Gymnastica          x 
Segundo Anno - - - - - - - - - - 
Pedagogia    x x x x x x x 
Portuguez  x  x x x x x x x 
Geographia 1 x x         
Desenho x x    x     
Musica x x  x x x x x x  
Physica    x x x x x x x 
Historia Geral    x x x x x x x 
Geometria  x  x x x x x x x 
Aulas praticas    x x x x x x  
Lingua materna x          
Geometria e Trigonometria x          
Sciencias naturaes          x 
Gymnastica          x 
Terceiro anno - - - - - - - - - - 
Chimica      x x x x  
Historia natural        x x x  
Pedagogia        x   
Pedagogia      x x    
Portuguez     x x x x x x 
Geographia x x x        
Historia1 x x         
Physica e chimica x x x        
Sciencias naturaes     x x    x 
Musica x  x        
Historia do Brazil     x x x x x x 
Aulas praticas x x x  x x x x x  
Historia da Pedagogia     x    x x 
Historia geral   x        
Chimica     x     x 
Gymnastica          x 
Quarto anno - - - - - - - - - - 
Historia Natural x x x x       
Historia x          
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Physica e Chimica x x x x       
Pedagogia e sua historia x x  x       
Trabalhos manuaes x          
Aula pratica x x x x       
Historia geral  x x x       
Pedagogia   x        
           

 

Como se pode ver, nos Programas de Ensino da ENP, entre 1889 a 1916, 

n�o constam mais as mat�rias de cunho religioso como havia antes. 

Verificaremos a seguir que a supress�o dessas disciplinas j� era objeto de 

discuss�o durante o Imp�rio e se fez presente em movimentos republicanos, 

voltados para a laicidade do pa�s. Cury (1993) afirma que, na� ³3URFODPDomR� GD�

Rep�blica, as tend�ncias secularizantes existentes no Imp�rio ganham como que 

XP�HVFRDGRXUR�QDWXUDO�´��p.23).  

2.5.1 Antecedentes hist�ricos do processo de laiciza��o 

Passados mais de tr�s s�culos de influ�ncia religiosa cat�lica, a sociedade 

em geral e as escolas, em particular, mantinham um sentimento religioso muito 

acirrado, como assegura Nunes (2000):  

 

³������ (VVD� HVFROD� SULPiULD� HVWDYD� LPSUHJQDGD� SRU� XPD� RUGHP�
crist� de sociedade expressa por um ideal civilizat�rio 
conservador, que encontrava suporte num catolicismo difuso, 
emaranhado no cotidiano da sociedade, particularmente nos 
bairros pobres, nos sub�rbios e no interior. Um catolicismo dilu�do 
nas cerim�nias, nas devo��es, nas novenas, nas prociss�es e 
festas (as da Penha ficaram famosas!), nas b�n��os, no cheiro do 
LQFHQVR��QR�DSRVWRODGR�GD�RUDomR�������´��S���74). 

 Freyre (1959), em seu livro Ordem e Progresso, resume em seu IV 

cap�tulo, v�rios depoimentos de brasileiros nascidos ainda no Imp�rio ou nos 

primeiros anos da Rep�blica, sobre suas atitudes, na juventude, para com a    
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Igreja Cat�lica e a Religi�o. Depoimentos que importam as vezes em confiss�es 

pessoais ou �ntimas194, diz Freyre. Deles extraimos um dos depoimentos, o de 

uma mulher pernambucana: 

³'RQD�0DULD�&DYDOFDQWH�GH�$OEXTXHUTXH��QDVFLGD�HP�3HUQDPEXFR�
HP�������GHS}H�´3HUWHQoR�D�UHOLJLmR�&DWyOLFD��$Sost�lica, Romana. 
Detesto t�das as outras. Sou contra o div�rcio pois vejo nele a 
dissolu��o da fam�lia. O clero, respeito-o, mas n�o gosto de frades 
QHP�GH�IUHLUDV�´��)5(<5(��������S�������� 

Mesmo com um sentimento acirrado do catolicismo, n�o impediu que 

ocorresse conflitos contra a hegemonia da Igreja. Um exemplo de enfrentamento 

da obedi�ncia aos preceitos da Religi�o Cat�lica Apost�lica Romana em uma 

escola p�blica, ocorre no Gin�sio Provincial de Pernambuco. Em 09 de fevereiro 

de 1869, o seu regedor Dr. Joaquim Ge de Campos da Cta. de Medrs e Albuqe. em 

of�cio remitido ao Presidente da prov�ncia de Pernambuco, Sr. conde de 

Baependy, lan�ou seus coment�rios sobre o dispendioso custo para se manter a 

observ�ncia durante o ano aos jejuns determinados pelos preceitos da religi�o 

cat�lica e que o gin�sio at� ent�o obedecia: 

 

Segundo os preceitos da Religi�o Catholica Apost�lica 
Romana, todo christ�o se deve abster de comida de carne 
durante grande numero de dias do anno (mais de 100), e em 
PXLWRV� G¶HVVHV� GLDs � obrigado a jejuar. Em um 
estabelecimento de educa��o, como este, a escrupulosa 
observ�ncia do preceito da abstin�ncia de carne e 
excessivamente despendiosa, mormente aqui no Recife, 
onde o mercado de peixe � escasso para a popula��o da 
cidade. Si a despesa ordin�ria, nos dias de comida de carne, 
regula de 40 a 50#000 reis para 90 a 100 talheres, a 
despeza, nos dias de peixe, regula de 70 a 80#000 reis, e 
mais; de sorte que este excesso de despeza, que resulta da 
fiel observ�ncia do preceito da abstin�ncia da carne,        
monta a mais de 3.000#000 reis por ano                                     

                                                
194 A referencia � uma posi��o contr�ria ou favor�vel ao div�rcio apareceu na maioria dos 
depoimentos o que nos leva a crer que estes depoimentos foram dados num referendo popular 
sobre a quest�o da libera��o do div�rcio. Freire n�o esclarece a origem dos dados. 
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quantia consider�vel em rela��o a minguada mensalidade, 
que pagam os pensionistas para terem comida boa e 
abundante, roupa lavada e engommada, botica e papel, 
pennas e tincta (...) (APEJE, GP 09/02/1869, p�g. 71). 

 

Al�m da preocupa��o com a abstin�ncia da carne foi levantado por 

Joaquim Albuquerque, regedor do gin�sio, a preocupa��o com os males que 

viriam em decorr�ncia de tal devo��o: 

(...)o preceito do jejum, para crian�as, pela maior parte 
menores de doze anos, durante tantos dias do ano, quantos 
s�o, pouco mais ou menos, ou de abstinencia de carne,  � 
segundo me parece, grandemente prejudicial ao 
GHVHQYROYLPHQWR� SK\VLFR� G¶HOODV�� H� SDUD� PXLWDV� p� XP�
verdadeiro martyrio (APEJE,GP, 09/02/1969, p.71). 

 

Em virtude do que defendia, ele solicitou ao presidente da Prov�ncia uma 

autoriza��o para que amparasse legalmente o gin�sio a reduzir a pratica da 

disciplina obedecida pela igreja: 

Como meio de evitar esses incovenientes em viola��o da disciplina 
da igreja, vou rogar a V Exc. que se digne de solicitar da 
Nunciatura Apost�lica na Corte do Rio de janeiro, um breve de 
efeito permanente, dispensando este Instituto dos preceitos da 
abstin�ncia de carne e de jejum, ou reduzindo sua observ�ncia a 
certos e determinados dias do ano, como vi praticado em todos 
Coll�gios de Portugal. Supponho necess�rio um breve especial de 
despensa; porque n�o me consta que o Exm e Rvm. Sr. Bispo 
Diosesano se ache auctorisado para uma despensa t�o ampla e de 
efeito permanente. Deus guarde a V. Exa (APEJE, GP, 09/02/1969, 
p. 71). 
 

Certamente se n�o fosse poss�vel extinguir tal preceito, ao menos 

pretendia-se amenizar o problema, at� mesmo da insatisfa��o, que aparece na 

afirma��o: ³SDUD�PXLWDV�p�XP�YHUGDGHLUR�PDUW\ULR�R�MHMXP´ (APEJE,GP,09/02/1969,  

p. 71). Possivelmente o momento da refei��o num dia                                                

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 177 

de jejum, ouvia-se vozes de alunos e alunas, ou lia as suas express�es adversas, 

de quem n�o tinha gosto pela carne do peixe. 

 Faria Filho (2005195) levanta a tese que a medida que a escola vai 

avan�ando, se fortalecendo, de certa forma ela vai tendo rela��es conflituosas 

com outros espa�os de socializa��o, entre eles a Igreja. Isto faz com que do ponto 

de vista da doutrina, seja cat�lica, seja pedag�gica, h� ora aproxima��es, ora 

distanciamentos. E as correntes ideol�gicas do final do s�culo XIX e in�cio do XX, 

em destaque a laiciza��o, impulsionou uma nova ordem, separa��es e distin��es 

entre o papel da Igreja e do Estado na sociedade moderna. 

Contrapor-se efetivamente a uma sociedade t�o profundamente marcada 

pela religi�o cat�lica, era um dos desafios da Rep�blica. 

 

2.5.2 A laiciza��o do ensino no per�odo Republicano 

O que j� se pregava no Imp�rio continuou sendo evidenciado na Rep�blica 

e diante dos fatos que se encaminharam pelo novo regime, ganhou a laiciza��o 

mais for�a para ser efetivada. No relat�rio de Instru��o Publica de 1891, na 

defini��o do ensino prim�rio consta a men��o do ensino leigo.  

    Do ensino primario 
O ensino publico primario � leigo, gratuito e obrigatorio. 
O seu fim � a cultura integral do espirito sob o ponto de vista 
physico, moral, intellectual e esthetico, 
As escolas primarias dividem-se em urbanas e ruraes. 
As escolas urbanas dividem-se em primeiro e segundo gr�o. 
(APEJE, IP 55,15/01/1891, p. 255-260).  

 

                                                
195�&RPHQWiULR�IHLWR�QXPD�DUJ�LomR�GH�GHIHVD�GH�GLVVHUWDomR��HP����GH�VHWHPEUR�GH������� 
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Autores como Vieira (1990) e Mendon�a (1990), que estudam os Partidos 

Republicano e Liberal, afirmam que a laicidade era uma meta de ambos. O 

mesmo acontecia em meio aos grupos positivistas, ma�ons e protestantes (Cury, 

1993), cujos interesses foram  atendidos pela Constitui��o de 1891. 

 

Segundo Monarcha (1999. ps. 101-102):  

³'HQWUH� DV� � LQ~PHUDV� LGHDOL]Do}HV� H� FRQFUHWL]Do}HV� TXH� YLVDP� D�
estabilizar e perpetuar o regime rec�m-instalado, ressaltam-se 
aquelas relativas a instru��o p�blica, que nesse momento assume 
caracter�sticas de uma quase religi�o c�vica, cuja finalidade � dotar 
a sociedade de coes�o, mediante a educa��o dos novos ± povo e 
crian�a ± rec�m-chegados � vida republicaQD�´ 

            

A laicidade se fez presente nas correspond�ncias oficiais expedidas por 

diversas autoridades �s reparti��es p�blicas. Estas que apresentavam antes da 

Proclama��o da Rep�blica a solene express�o ³'HXV�*XDUGH�9RVVD�([FHOrQFLD´��

e quatro dias ap�s a proclama��o mudar para a sauda��o ³6D~GH�H�)UDWHUQLGDGH´�

(Cf. por exemplo, IP 51, 1889, p. 270 e 271). Segundo Carvalho (1990, p.13) essa 

mudan�a pode ser entendida, tamb�m, pelas tend�ncias da filosofia positivista de 

Augusto Comte que penetrou os meios intelectuais no per�odo republicano, tendo 

em Benjamim Constant o seu grande representante brasileiro, ide�logo do lema 

SRVLWLYLVWD�GH�QRVVD�EDQGHLUD�³2UGHP�H�3URJUHVVR´�� 

           Nesse clima de mudan�as, muitos p�rocos come�aram a se negar a 

exercer atividades junto ao poder civil. No campo educacional encontramos a 

preocupa��o da inspetoria de instru��o publica por tal situa��o. A 

correspond�ncia abaixo, dirigida pelo Inspetor Geral da Instru��o Publica Artur 

Orlando ao Presidente da Prov�ncia expressa esse sentimento.    
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³7UD]HQGR� D� YRVVD� GHFLVmR� FRQWLGD� HP� RIILFLR� GH� �� GR� FRUUHQWH��
gravissimo preju�zo ao professorado publico do Estado,         
apresso-me em solicitar-vos providencia que tenda a garantil-o 
contra o mal denunciado. Imbu�dos os promotores p�blicos de 
acceitarem nomea��es providas do poder executivo, estando no 
mesmo caso os supplentes dos jures municipaes, separada a 
egreja do  estado, e esquivando-se por isso os paroccho de 
prestarem servi�os ao poder civil e finalmente extinctos os jures de 
paz pela nova legisla��o, n�o tem os delegados litterarios quem os 
substitua nos lugares em que faltarem por doen�a ou qualquer 
outro impedimento. O art. 206 do regulamento de 18 de janeiro de 
1888, em vigor, est� portanto implicitamente revogado e urge que 
providencieis, como vos aconselhar nosso bom criterio, de modo a 
VDQDU�WmR�JUDQGH�LQFRYHQLHQWH´196 (APEJE, IP 58, 1892, p. 310).  

  

De fato, a nega��o dos religiosos significava uma grande perda para a 

educa��o, pois os padres haviam sido os principais professores durante todo o 

per�odo imperial. 

N�o encontramos a resposta a solicita��o que descrevemos acima, por�m 

verificamos, que alguns religiosos permaneceram. No caderno de Programas para 

o ensino nas cadeiras da segunda serie ± aprovados em Congrega��o de 30 de 

Janeiro de 1919 - que o programa para a cadeira de geografia, foi assinado pelo 

Professor da Cadeira, o C�nego Henrique Xavier. Por esse fato, vemos que as 

rea��es foram diferentes por parte dos religiosos professores.  Acreditamos que 

as autoridades se empenhavam pela perman�ncia deles, de modo a garantir a 

continuidade dos trabalhos escolares. Afinal, era o Ensino Religioso (cat�lico) que 

deveria ser tirado dos curr�culos e n�o seus professores, independente do credo 

do professorado,  possivelmente tamb�m capacitados para lecionar outras 

mat�rias, se assim o desejassem197. 

 

                                                
196 Of�cio apresentado aos  Cidad�os Membros da Junta Governativa do Estado, pelo Inspetor 
Geral da Instru��o P�blica, Olinthor Victor.  
197 Nas p�ginas seguintes trataremos do Ensino Religioso no contexto escolar.  
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 Como vimos j� no primeiro cap�tulo, a Rep�blica � antecedida de 

movimentos que incluem entre as mudan�as que defende, a de quebrar a 

hegemonia da Igreja Cat�lica. Em meio a tal prop�sito, o tema da laicidade do 

ensino oficial gerou (como ainda gera) muita pol�mica. Cury (2000, p. 578) 

informa: Chegou-se mesmo a querer justificar a breve exist�ncia do Minist�rio da 

Instru��o P�blica (estranhamente ligado aos Correios e Tel�grafos) 198, por causa 

dessa pol�mica.    

No caso do estado de S�o Paulo, Monarcha (1999) revela que a a��o dos 

republicanos paulistas, especificamente sobre a constru��o de um edif�cio 

escolar: a Escola Normal da Pra�a199, sofreu influencia do laicismo.  O fato da 

Escola Normal de S�o Paulo ter sido constru�da na pra�a, local destinado � 

constru��o da catedral, foi destacado por Monarcha (1999) e serve de reflex�o 

em nosso estudo pela justificativa levantada pelo autor, revelando ter sido 

poss�vel a instala��o da escola na pra�a, em decorr�ncia da separa��o da Igreja 

e do Estado.  

³2ULJLQDOPHQWH� R� /DUJR� �� GH� $EULO� ±� ³SRU� VHU� R�PDLV� HVSDoRVR� GD�
FLGDGH´�± � cogitado para receber a nova catedral da cidade de S�o 
Paulo a ser constru�da com os 200:000$000rs obtidos atrav�s de 
uma loteria criada, para esse fim, pelo governo provincial. Com a 
instala��o do governo republicano e a separa��o entre o Estado e 
a Igreja, o local e o produto da loteria s�o remanejados para uma 
outra finalidade: constru��o de um edif�cio destinado a            

                                                
198 O Minist�rio da Instru��o P�blica Correios e Tel�grafos funcionou de 1890 a 1892. Passaram 
por este Minist�rio: Benjamin Constant (1890), Jo�o Barbalho (1891), Bar�o de Lucena (1891), 
Ant�nio Luiz Afonso de Carvalho (1891), Jos� Hingino Duarte Ferreira (1891) e Fernando Lobo 
(1892-1893) (APEJE, MC 01) 
199 Escola Normal da Pra�a � denomina��o afetiva dada pelos contempor�neos da �poca � Escola 
Normal de S�o Paulo, cujo � inaugurado em 2 de agosto de 1894 e destinado a abrigar o Curso 
Normal, a Escola-0RGHOR�3UHOLPLQDU�µ$QWRQLR�&DHWDQR�GH�&DPSRV¶��D�(VFROD-Modelo Complementar 
e o Jardim da Inf�ncia (MONARCHA, 1999, p.97).  
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sediar a Escola Normal de S�o Paulo. Situada no lado oeste da 
DFUySROH�� D� HQWmR� ³FLGDGH� QRYD´�� D� 3UDoD� GD� 5HS~EOLFD� ± antigo 
Largo 7 de abril ± � concebida juntamente com o edif�cio da Escola 
Normal, na expectativa de ambos se exaltarem mutuamente, 
produzindo impress�o de grandiosidade e fulgura��o. Segundo a 
tradi��o do mundo ocidental, as pra�as s�o ocupadas por 
institui��es representativas da autoridade espiritual, representada 
pelas igrejas e catedrais e, por vezes, semin�rios e conventos, e do 
poder temporal, representado pelo executivo, legislativo e judici�rio. 
Poder temporal e autoridade espiritual disputam entre si a 
condu��o dos destinos dos habitantes da cidade. A localiza��o da 
Escola Normal de S�o Paulo em uma pra�a p�blica ± 
aparentemente predom�nio do poder temporal sobre a 
autoridade espiritual ± � indicativa da fus�o entre o secular e o 
religioso, originando uma quase religi�o c�vica presidida por 
sacerdotes laicos, a qual se instala e se expande na cultura 
escolar uUEDQD�SDXOLVWD�GD�YLUDGD�GR�VpFXOR�´� �021$5&+$��������
p. 103 ± grifos nossos).  
 

As rela��es entre Estado/Escola e Igreja servem para levantar uma 

tentativa de ruptura com o pensamento religioso acirrado, e uma tentativa de 

ampliar o campo da liberdade humana. Conseguimos verificar em nossa pesquisa 

adapta��es, conveni�ncias entre a Igreja e a Estado/Escola.  

2.6 O Ensino Religioso no contexto hist�rico escolar  

 

 Para Forquin  (1992)  � poss�vel conhecer as delimita��es territoriais no 

interior do curr�culo escolar atrav�s do estudo de uma disciplina, como ainda os 

espa�os, os hor�rios, etc. Analisando o Ensino Religioso no contexto escolar, 

obtivemos informa��es sobre como esta disciplina foi se configurando no curr�culo 

das escolas p�blicas oficiais.  

 Evidenciamos um embate entre a laicidade no ensino oficial e a Igreja 

Cat�lica que se dedicar� a defender o Ensino Religioso para retornar ao cen�rio   

civil, pol�tico e educacional.  
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2.6.1 A hist�ria de uma disciplina escolar 
 

 

O desenvolvimento hist�rico do Ensino Religioso no Brasil pode ser 

entendido pela observa��o dos diversos sentidos e objetivos que a ele foram 

conferidos em momentos hist�ricos significativos da nossa forma��o social, 

buscando compreender o sentido da sua presen�a no curr�culo das escolas, desde 

a Col�nia, extrapolando em muito os limites de uma disciplina.  

Julia (2002, p.44) afirma que uma disciplina se define tanto por suas 

finalidades quanto por seus conte�dos. Ele ressalta o cuidado para n�o se cair em 

algumas tenta��es no campo das disciplinas escolares: estabelecimento de 

JHQHDORJLDV� HQJDQRVDV�� TXHUHQGR� D� WRGR� FXVWR� UHFXSHUDU� ³DV� RULJHQV´� GH� XPD�

disciplina em tal ou qual segmento antecedente; afirmar que uma disciplina n�o � 

ensinada porque ela n�o aparece nos programas escolares ou porque n�o existem 

c�tedras oficialmente com o seu nome; pensar que um funcionamento das 

disciplinas escolares � id�ntico a antigamente, pois elas s�o submetidas a 

transforma��es constantes, tanto em finalidades, quanto em conte�dos e 

m�todos. Assim, estes estudos ampliam a concep��o de disciplina escolar e as 

³FRLVDV�RFXOWDV´�QR�SURFHVVR�GH�LQVHUomR�GH�XPD�GLVFLSOLQD�QR�FXUUtFXOR�� 

A exposi��o nas p�ginas seguintes n�o tem por objetivo cair nessas 

tenta��es, de trazer uma genealogia, um esgotamento do tema, encontrar uma 

hist�ria linear, mas destacar alguns momentos que consideramos importantes 

para maior compreens�o do per�odo e obter um conhecimento mais consistente 

VREUH�R�WHPD��7RPDUHPRV�FRPR�EDOL]DPHQWR�D�yWLFD�GD�³FXOWXUD�HVFRODU´�TXH�WHP�
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sido introduzida no campo historiogr�fico e nas pesquisas educacionais, sobretudo 

em pesquisas que abordam a Hist�ria das Disciplinas Escolares, enfocando 

especificamente neste estudo, o Ensino Religioso enquanto disciplina curricular200. 

$LQGD�VHJXQGR�-XOLD��������³FXOWXUD�HVFRODU´�SRGH�VHU�HQWHQGLGD�FRPR�� 

 
Um conjunto de normas que definem os saberes a serem 
ensinados e de condutas a serem inculcadas e um conjunto de 
pr�ticas que permitem a transmiss�o destes saberes e a 
incorpora��o desses comportamentos, normas e pr�ticas 
ordenadas de acordo com as finalidades que podem variar 
segundo as �pocas (religiosa, s�cio-pol�ticas ou simplesmente de 
socializa��o) (p. 44).  

 

 

Uma das advert�ncias do autor � que normas e pr�ticas n�o podem ser 

analisadas sem levar em conta o corpo profissional dos agentes que s�o 

chamados a obedecer a estas normas e efetivar os dispositivos pedag�gicos 

HQFDUUHJDGRV�GH� IDFLOLWDU� VXD�DSOLFDomR�� RX� VHMD�� RV�SURIHVVRUHV�� H�TXH�D� ³FXOWXUD�

HVFRODU´� QmR� SRGH� VHU� HVWXGDGD� VHP� D� DQiOLVH� SUHFLVD� GDV� UHOa��es conflituosas 

ou pac�ficas que ela mant�m, em cada per�odo de sua hist�ria, com o conjunto das 

culturas que lhes s�o contempor�neas: cultura religiosa, cultura pol�tica, cultura 

popular. Desse modo, antes de apontarmos a presen�a do conte�do religioso na 

³FXOWXUD� HVFRODU´� FRP� YiULDV� GHQRPLQDo}HV�� FRQFHSo}HV� H� LQWHQo}HV�� HP�

momentos marcantes da hist�ria, dizemos que estaremos adotando para este 

estudo a concep��o de disciplina segundo Chervel (1990): Uma disciplina � 

igualmente, para n�s, em qualquer campo que se a encontre, um modo de 

                                                
200 A inser��o da arte no curr�culo escolar (Pernambuco, 1950-1980) � uma disserta��o com o 
objetivo de compreender o processo de inser��o da arte como disciplina no curr�culo escolar, 
especialmente no estado de Pernambuco, no per�odo de 1950 a 1980 (SILVA, M., 2004).  
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disciplinar o esp�rito, quer dizer de lhe dar os m�todos e as regras para abordar os 

diferentes dom�nios do pensamento, do conhecimento e da arte (p.64).   

 

2.6.2 O Ensino Religioso de 1827 a 1888 

 

Antes da Monarquia Constitucional (1823-1889), o projeto religioso que se 

desenvolveu no nosso pa�s, foi o Ensino da Religi�o oficial, como evangeliza��o 

dos gentios. Coube aos jesu�tas esta miss�o. A educa��o jesu�ta foi muito 

representativa n�o apenas pela presen�a da Companhia de Jesus e do seu quase 

monop�lio educacional, desde a col�nia, como pela enorme influ�ncia social de 

seus religiosos at� sua expuls�o do nosso territ�rio, em 1759.201 

No Brasil, com a sa�da dos jesu�tas, col�gios e semin�rios s�o fechados e as 

diferentes formas de registro civil ficam desorganizadas. A reforma pombalina da 

educa��o, substitui o sistema jesu�tico por um ensino laico, dirigido pelos vice-reis. 

Registra-se este momento da reforma pombalina como sendo a primeira vez que o 

Estado, e o ensino se separam da Igreja. Rosa (2002) interpreta esta quest�o, 

dizendo:    

A laicidade pol�tica e educacional era, nesse sentido, tanto 
uma bandeira do Estado mon�rquico como expressava 
tamb�m as necessidades de uma nova classe de homens, os 
comerciantes e capitalistas manufatureiros, cuja a��o aparecia 
como a possibilidade de supera��o da crise de estagna��o 
portuguesa (p. 10).    

 

                                                
201 Em meados do s�culo XVIII na Europa prevalecia a tend�ncia Iluminista. Fran�a e Portugal s�o 
exemplos de pa�ses que sofreram essa influ�ncia. Fruto do pensamento iluminista cresce em 
Portugal uma oposi��o sistem�tica aos jesu�tas201, liderada por dom Sebasti�o Jos� de Carvalho e 
Melo - o marqu�s de Pombal, ministro do Rei Dom Jos� I. Sob o argumento de que a Companhia 
de Jesus se transformara num Estado dentro do Estado portugu�s, Pombal  se coloca  contra a 
quest�o do ensino livresco, teol�gico, e expulsa os jesu�tas de Portugal e de suas col�nias. 
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As quest�es sobre a instru��o p�blica come�aram a aparecer no in�cio do 

per�odo imperial, nos discursos oficiais e, no processo de organiza��o da 

Constituinte de 1823, o discurso feito por D. Pedro I contemplava o tema. Dizia ele: 

³tenho promovido os estudos p�blicos, quanto � poss�vel, por�m, necessita-se de 

XPD�OHJLVODomR�HVSHFLDO´��)È9(52��������S������� 

O Imperador D. Pedro I demonstrou na Assembl�ia Constituinte seu interesse 

pela Educa��o no Brasil e foi ele mesmo quem aprovou o projeto de lei da 

Comiss�o de Instru��o P�blica (apresentado em junho de 1827 ao Parlamento 

Brasileiro), decretando a Lei de 15 de outubro de 1827 ± a Lei Geral do Ensino 

Elementar, que come�ava alardeando a cria��o de escolas por todo o imp�rio.  

Citamos os artigos I e VI dessa Lei: 

 
Art. I - Em todas as cidades, vilas e logares mais populosos, 
haver�o escolas de primeiras letras que forem necess�rias.   
[...]  
Art. VI - Os professores ensinar�o a ler, escrever, as quatro 
opera��es de arithmetica, pratica de quebrados, decimaes e 
propor��es, as no��es mais gerais de geometria pratica, a 
grammatica da lingua nacional e os principios de moral christ� e 
da doutrina da religi�o catholica e apostolica romana, 
proporcionados � comprehens�o dos meninos; preferindo para as 
leituras a constitui��o do Imperio e a historia do Brazil (APEJE, 
Lei provincial de 15/10/1827, p.71-73). 

 
 
 

No artigo VI, encontramos a refer�ncia ao curr�culo  das escolas prim�rias, 

no qual est� presente o Ensino Religioso202, o que foi muito natural o respaldo legal 

a religi�o cat�lica por uma lei do Imp�rio, concorrendo para o fortalecimento          

                                                
202 Antes da Monarquia Constitucional (1823-1889), o projeto religioso que se desenvolveu no 
nosso pa�s, Metr�pole de Portugal, foi o Ensino da Religi�o oficial, como evangeliza��o dos 
gentios. Coube aos jesu�ta esta miss�o. A educa��o jesu�ta foi muito representativa n�o apenas 
pela presen�a da Companhia de Jesus e do seu quase monop�lio educacional, desde a col�nia, 
como pela enorme influ�ncia social de seus religiosos.  
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da Igreja. Foi a Constitui��o Pol�tica de 1824 respons�vel por esta legaliza��o 

quando definiu em seu art. 5o. ³A Religi�o Catholica Apostolica Romana 

continuar�203 a ser a Religi�o do Imp�rio. Todas as outras Religi�es ser�o 

permitidas com seu culto domestico, ou particular em casas para isso destinadas, 

sem f�rma alguma exterior do Templo´��JULIRV�QRVVRV��� 

O que se faz nas escolas p�blicas no Imp�rio � o Ensino da Religi�o 

Cat�lica Apost�lica Romana. A Constitui��o pol�tica de 1824 refletia a rela��o 

imbricada entre o Estado (ensino p�blico) e a Igreja que se apoiava dentre outras 

perspectivas pelo aparato legal:  

������ $� QRVVD� &RQVWLWXLomR� SROLWLFD� H[DUD� QR� VHX� DUW�� ��� TXH� D� UHOLJLmR�
catholica apostolica romana continuar� a ser a religi�o do Estado, e no 
DUW�� ���� �� ��� GL]� TXH� DR� JRYHUQR� FRPSHWH� GLffundir gratuitamente a 
instruc��o primaria pela massa popular. Como na instruc��o primaria se 
acha comprehendida tambem a instruc��o religiosa, e como esta n�o 
S{GH�H�QmR�GHYH�VHU�GLIIHUHQWH�GD�GH�TXH�IDOOD�R�DUW������SRUTXH�DVVLP�IyUD�
infringil-o, creio TXH�GD� GRXWULQD� GHVWH�H� GR� �� ���GR�DUW�� �����R�JRYHUQR�
nem s� tem o dever de instruir o povo, como tambem parace que tem o 
de fazer respeitar e de alguma sorte seguir a religi�o do Estado. E tanto 
DVVLP�SDUHFH�TXH�R�DUW�� ��������H[FOXH�R�EUDVLOHLUR�TXH�QmR professar a 
religi�o catholica do direito de poder representar o seu paiz na camara 
temporaria. Se � justa ou injusta a disposi��o desse paragrapho n�o me 
compete dizel-o; o que me cumpre � affirmar que elle entra na 
Constitui��o como  garante a n�o se poder reformar, mas sim fazer 
proseguir a religi�o que nos legaram nossos avoengos (CPCR204, 1878, p. 
66).  

                                                
203� ³'D� H[SUHVVmR� continuar� decorre o reconhecimento constitucional de um fato preexistente ao 
imp�rio(...) O catolicismo foi reconhecido pelo legislador como um fato anterior; a religi�o cat�lica 
UHFRQKHFLGD�SRU�HOH�FRPR�XP�GLUHLWR�DGTXLULGR�GD�QDomR�EUDVLOHLUD´�-8/,2�0$5IA, 1891, p. 66).  

204 Trata-se de uma documenta��o das Confer�ncias Pedag�gicas Celebradas em Recife (CPCR), em 
1878. Dos 12 pontos discutidos na CPCR o VI ponto - Ensino Religioso -  tr�s as seguintes quest�es: 
Por quem deve ser dado; e Em que propor��es deve entrar no programma das escolas. Esse ponto 
foi apresentado no dia 16 de abril, pelo professor Cyrillo Augusto da Silva Santiago; no dia 17 de abril, 
pela professora Francelina Forjaz de Lacerda. Ao final do evento, no dia 17 de abril, o relator, Augusto 
Carneiro Monteiro da Silva Santos, escreveu um pedido a justi�a para que se distinguissem os trabalhos 
apresentados por tr�s professores. Dentre eles o de Cyrillo Santiago, que dissertou sobre o ensino 
religioso. Quatro cartas haviam sido encaminhadas, entre 1877 e 1878, por 3 professores e 1 professora, 
de diversos lugares da Prov�ncia de Pernambuco, sobre o VI ponto, do qual tomaram conhecimento a 
SDUWLU� GR� SURJUDPD� GLYXOJDGR� GRLV� DQRV� DQWHV�� HP� ������ ¬� OHLWXUD� GHVWDV� FDUWDV� VRPRX-se aos 
depoimentos orais nos dias das confer�ncias. Analisamos toda a documenta��o das CPCR em 1878.  
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(...)O que creio, e o que me parece mais provavel, � que esse ensino, 
por isso mesmo que o � e por isso mesmo que est� estabelecido nas 
leis e regulamentos da instruc��o publica de nossa terra, deve 
tambem ser dada na escola, porquanto em dal-o aos seus alumnos �, 
como diz Daligault, o que professor serlhes-h� verdadeiramente util.> 
(CPCR, 1878, p.69-70). 

 

 O Ensino Religioso era concebido pelo professado prim�rio de 

Pernambuco, como elemento fundamental na forma��o do car�ter da crian�a, 

onde o amor a Deus e aos princ�pios religiosos n�o podiam faltar: 

 

O ensino religioso em uma aula constitue a base solida da educa��o da 
infancia, porque � pelo meio delle que as crian�as desenvolvem o 
espirito e applicando-se a conhecer e amar ao Autor dos seus dias, e 
finalmente constitue um bom e verdadeiro christ�o; sem elle a sociedade 
n�o progride e nem floresce e pelo contrario � a sua queda fatal  (CPCR, 
1877, p. 161) 

 

Ora, para que seja ella (religi�o cat�lica) seguida e respeitada � 
mister que seja ensinada, e como o tempo mais proprio e a epocha 
mais adequada de se aprender � na meninice, segue-se que � 
nessa idade que deve ter come�o o ensino religioso       (CPCR, 
1878, p. 66). 

 

A religiosidade era presente na vida social, p�blica ou privada, e a aus�ncia ou 

pouco caso com o Ensino Religioso em escolas isoladas, desmerecia tais escolas:  

 

(...)A proposito de ensino religioso lembro-me, quando estive ajudando a 
um professor particular desta capital, ali�s muito conceituado, que uma 
pessoas tirara seu filho dessa escola por lhe dizer o menino (que foi 
exageradinho) que seu mestre n�o ligava a menor importancia a tal 
ensino. Seu pai, bastantemente sentido, disse ao proprio professor que 
n�o consentia que seu filho continuasse a frequentar uma escola em que 
se n�o dava a instruc��o religiosa e em que o professor tratava esta por 
burla (palavra do proprio homem). Para serenar o animo deste, foi preciso 
mostrar o professor o compendio porque ensinava, mas tudo foi baldado 
porque o menino n�o voltou. Este facto, apezar de isolado          
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robustece-me a convic��o de que o ensino religioso deve tambem 
occupar a atten��o do mestre, e para o provar basta abrirmos qualquer 
livro que se refira a educa��o e ensino (CPCR, 1878, p. 69).  

 

 O que acontecia com o Ensino Religioso n�o satisfazia a sociedade cat�lica da 

�poca: ³(�� GH� ODVWLPDU�� TXH� HP� XP� SDL]� FLYLOLVDGR� H� FDWKROLFR� D� LQVWUXFomR� UHOLJLRVD�

esteja t�o atrazada, e mesmo seja dada e olhada com menosprezo e em ultimo lugar? 

(CPCR, 1878, p. 79). Havia uma defesa da devo��o aos preceitos religiosos, 

principalmente nas escolas.  

(...) se v� nos meninos que se matriculam em nossas escolas a mai�r parte 
delles, qu�r seja de tenra, qu�r de idade mais avan�ada, n�o sabem fazer o signal da 
cruz. Ora, se o signal da cruz, que tem tantas virtudes, e que � o principio do ensino 
religioso, pois encerra tres importantes mysterios da nossa religi�o, entram elles sem o 
saberem fazer, � de suppor que, quanto ao mais, se d� a mesma cousa (CPCR, 1878, 
p. 68).  
 

 Ao lado do Ensino Religioso nas escolas p�blicas ocorria a religiosidade 

ensinada na Igreja e na fam�lia. Como tamb�m n�o se restringia a figura do 

professor como �nico respons�vel por ministrar tal ensino. A medida que ampliava 

os espa�os desse Ensino, alargava-se os atores para ministra-lo:  

Na educa��o moral e religiosa, o professor previne a indolencia por uma 
nobre emula��o, a duplicidade pela franqueza, a vil inveja por am�vel 
benevol�ncia, a aspereza de costumes e grosseria de linguagem pela 
affabilidade do tom e das mais polidas f�rmas, a sensualidade pela 
modera��o nos desejos, a orgulhosa independ�ncia por uma respeitosa 
docilidade (...)  Ainda n�o � tudo: apostolo da religi�o ao mesmo tempo 
da civilisa��o, narra aos seus alumnos as infinitas pensas; lhes faz 
apreciar o incommensuravel beneficio da Redemp��o, e amar a santa 
doutrina do Divino Redemptor, por seus exemplos, ainda mais do que por 
suas li��es, os inicia na pratica de todas as virtudes christ�s, finalmente 
OKHV�PRVWUD�R� FpR��H� OKHV�DEUH�R�FDPLQKR�TXH�DOOL� FRQGX]��'¶DOOL��SRUpP��
retrogradar� a crian�a se o professor n�o for auxiliado pelos pais (CPCR, 
1878, p. 152-153 ± grifos nossos).  
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N�o basta ao alumno decorar apenas o pequeno compendio de doutrina, 
� preciso tambem p�l-a em pratica; e para isto o professor s� n�o p�de 
desempenhar uma tarefa t�o ardua e espinhosa! Portanto, imitemos � 
Fran�a, um dos paizes mais civilisados da Europa, sigamos outro 
systema de ensino religioso, o qual muito estimular� as crian�as ; � o 
seguinte: n�o podendo a instruc��o religiosa ser dada com perfei��o s� 
pelo professor, conv�m que esta seja ajudada pelo parocho de cada 
freguezia,em sua matriz, nas quintas-feiras ou nos domingos, depois da 
missa parochial, devendo os alumnos serem ahi  acompanhados por 
seus professores, e todos levarem a mesma li��o, estudando todos por 
um mesmo compendio; para o que muito conveniente acho o do nosso 
finado collega Joaquim Antonio de Castro Nunes (1877, p. 79-80).  

 

 

 $V�µGHOLPLWDo}HV�WHUULWRULDLV¶�GR�(QVLQR�5HOLJLRVR�QDV�HVFRODV�S~EOLFDV�QmR�VH�

dava nos mesmos espa�os das demais disciplinas que compunham o curr�culo. Na 

miss�o moralizadora que lhe era conferido, desejava-se um maior espa�o para o  

Ensino Religioso: 

(...)n�o havendo at� hoje declarado a lei e regulamento que elle deva 
tomar mais cuidado com esta ou com aquella materia, dizendo apenas 
que lhe compete nem s� instruir como educar, isto �, cultivar o espirito e 
formar o cora��o do menino, parece que o ensino religioso deve entrar no 
programma das escolas quase na mesma propor��o que entram os 
demais (FUNDAJ, CPCR, 1878, p. 71).  

�����GHYH�HQWUDU�QR�SURJUDPPD�GDV�DXODV� FRPR�XPD�GDV�PDWHULDV�GR�����
gr�o e desenvolvida com grande esmero e actividade (CPCR, sd, p. 161)  

 
 

Desde novembro de 1874 havia sido expedido na Prov�ncia de Pernambuco um 

regulamento, deferido pelo Conselho Liter�rio205. Nesse documento aparece, de forma 

mais detalhada, como se dava a pr�tica da instru��o religiosa nas escolas provinciais. 

Diz ele: ³$�HGXFDomR�PRUDO�H�UHOLJLRVD�VHUi�GDGD�DRV�DOXQRV�SHOR�HQVLQR�GR�FDWHFLVPR��

leitura e explica��o dos Evangelhos, pratica de atos religiosos e de piedade, 

confer�ncias e outros exerc�cios adequados´� �02$&<5������S������� 8PD� SUiWLFD� Ge 

                                                
205 Este Conselho era composto do inspetor geral da instru��o, pelo regedor do Gin�sio, pelo diretor 
da Escola Normal, e por seis cidad�os distinguidos nas letras e no magist�rio p�blico, al�m de seis 
substitutos para os casos de impedimento. 
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ensino que foi em alguns momentos questionada, no desejo para que fossem adotado 

um m�todo de ensino  explicativo. Ou seja:   

(...) Porque (como diz um not�vel escriptor) a religi�o christ� n�o consiste 
unicamente na decora��o dos preceitos que formam o c�digo do 
christianismo, que s�o o seu corpo de doutrina; a simples leitura dos 
epis�dios b�blicos, o conhecimento superfiical dos preceitos da igreja, n�o 
s�o bastantes para formar a parte religiosa da educa��o (...) � bom que 
seja lida e que se conhe�a a historia sacra, por�m se n�o for explicada 
pela f�rma prescripta, pouco ou nada aproveitar� a crian�a nesta parte 
essencial da educa��o (CPCR, 1878, p. 151).  

 

Certamente o que se queria era um m�todo de ensino pr�tico para que o aluno 

pudesse participar diretamente no processo de aprendizagem, o Ensino Religioso 

deveria acompanhar essa id�ia e caberia a escola a organiza��o das aulas de modo 

que os alunos chegassem a firmar suas convic��es religiosas:  

N�o basta ao alumno decorar apenas o pequeno compendio de doutrina, 
� preciso tambem p�l-a em pratica; (...)n�o podendo a instruc��o 
religiosa ser dada com perfei��o s� pelo professor, conv�m que esta seja 
ajudada pelo parocho de cada freguezia,em sua matriz, nas quintas-
feiras ou nos domingos, depois da missa parochial, devendo os alumnos 
serem abi  acompanhados por seus professores, e todos levarem a 
mesma li��o, estudando todos por um mesmo compendio; para o que 
muito conveniente acho o do nosso finado collega Joaquim Antonio de 
Castro Nunes. Depois de acabada a li��o, o paroche dar� sobre ella 
algumas explica��es e far� uma pequena pratica, conforme achar 
conveniente. Na �poca marcada por V.S. far-se-h� o exame de doutrina, 
e o parocho designar� quaes os alumnos habilitados para fazerem a 
primeira communh�o, cuja escolha depender� tambem do voto do 
professor � respeito do comportamento dos alumnos. A festa da primeira 
communh�o ficar� � cargo dos professores de cada freguezia           
(CPCR, 1877, p.79-80).  

 

O Ensino Religioso que como vimos esteve presente nas escolas oficiais, no final 

do Imp�rio sofreu uma perca de espa�o, tornando-se quase que inevit�vel diante dos 

rumos para os quais caminhava o pa�s, que a laiciza��o n�o se efetivasse.  

 

Sim, meus senhores, creio que o mundo-e mundo scientifico tudo dir�, e 
com muita raz�o, nas suas eleva��es de espirito, nas suas continuas 
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innova��es, menos que o ensino religioso seja banido do programma 
das nossas escolas, que s�o frequentadas na sua totalidade por meninos 
cujos pais professam a religi�o do Estado (CPCR, 1878, p.69). 

Digo assim em virtude das leis que nos regem. Quando, por�m, essas leis 
forem alteradas; quando n�o houver mais em nosso adorado Brasil uma 
religi�o official, quando a secularisa��o do ensino publico f�r uma 
realidade entre n�s; quando, por isso mesmo o padre chamar a si e 
somente a si esse ramo de ensino, e quando os pais de familia 
comprehenderem que tambem lhes corre o dever e dever sagrado de 
cuidarem da educa��o e instruc��o religiosa de seus filhos, ent�o levado 
por essa corrente de reformas modificarei minha ultima opini�o, mas 
mesmo assim eu mestre de meninos, nascido e creado no gremio da 
igreja catholica, custarei a dizer ± que o ensino religioso seja retirado 
das escolas primarias e que o professor n�o deva tambem procurar 
transmitil-o aos seus alumnos (CPCR, 1878, p.71). 

 

 Na possibilidade de uma concretiza��o das id�ias laicizantes, foi defendida a 

continuidade do Ensino Religioso: 

os professores primarios ± que nessa pequena sociedade, simples e 
innocente como deve ser a escola, tenha principio isto a que d�o o nome 
de indifferentismo religioso, n�o; porque assim f�ra inverter a nossa tarefa 
que como dizem tem alguma cousa de divina. N�o; deixemos e 
ponhamos de parte, principalmente nas horas da escola, a grande 
sociedade com, as suas liberdades, maxime com a de consciencia, e 
eduquemos e instruamos o menino nos s�os principios do christianismo, 
infiltrando-lhe no cora��o e inoculando-lhe no espirito as verdades puras 
e santas desta religi�o, que �nica p�de fazer sua felicidade presente e 
futura, porque nem s� daremos provas de cidad�os respeitadores das leis 
do nosso paiz, como principalmente de preceptores exactos nos nossos 
deveres (CPCR, 1878, p. 70). 

 

Uma posi��o moderada que se baseia na necessidade de toler�ncia religiosa em 

face de outras religi�es e ressaltada pela import�ncia que era dada a moral(...) Bem 

sabeis que, para assim proceder, o governo n�o dever� lan�ar m�o de meios, que n�o 

sejam de accordo com a tolerancia das differentes religi�es, que em todo o mundo culto 

existem (CPCR, 1878, p. 76).  (...) Quem houver feito um estudo, embora ligeiro, acerca 

da moral, ver� que encerra ella preceitos, que, sendo respeitados e observados 
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universalmente, n�o dever�o ser (assim como s�o) infensos aos preceitos religiosos 

dos diversos cultos, que existem em todo o  mundo civilisado (CPCR, 1878, p. 77).  

 Por outro lado, havia dispositivos legais garantindo aos alunos n�o cat�licos 

o direito de n�o participar das aulas de religi�o. 

  

Com a relativa complexifica��o s�cio-demogr�fica do Pa�s e o 
surgimento de realidades econ�micas liberadas de um controle 
religioso, novas tend�ncias buscam seu espa�o de vig�ncia. Exemplo 
disso � o surgimento de projetos menos ortodoxos. O projeto de reforma 
da Instru��o P�blica de Le�ncio de Carvalho, no 7247 de 19.04.1879, 
mantinha o ensino religioso, de acordo com o art. 4o�� TXH� GL]LD�� ³2�
ensino nas escolas prim�rias do 1o grau do munic�pio da Corte constar� 
das seguintes disciplinas: instru��o moral, instru��o religiosa, leitura, 
HVFULWD���´� &RQWXGR�� R� �� �o� GR� PHVPR� DUWLJR� GL]LD�� ³2V� alunos 
acat�licos�QmR�VmR�REULJDGRV�D�IUHT�HQWDU�D�DXOD�GH�LQVWUXomR�UHOLJLRVD�
que por isso dever� efetuar-se em dias determinados da semana 
sempre antes ou depois das horas destinadas ao ensino das outras 
disciplinas  (BARBOSA, 1942 apud CURY, 1993, p. 22).  
 

 

Uma exce��o aos alunos acat�licos decorrente certamente da tessitura  

s�ciopol�tica206 do Pa�s em que despontavam igrejas reformadas,  da ma�onaria e de  

correntes positivistas e liberais, foram movimentos que geraram um conflito 

religioso/secular, desencadeando o fim do Imp�rio e a Proclama��o da Rep�blica.  

O projeto de Rui Barbosa, de 1882, em seu art. 1o� �� ��o revela a perda de 

hegemonia que  a Igreja experimentava no campo educacional. Neste dispositivo legal 

foi proibida a exclusividade religiosa ou proselitismo nas escolas p�blicas:     

 

Nas escolas prim�rias do Estado, bem como em todas as que forem 
sustentadas ou subvencionadas � custa do or�amento do Imp�rio, ou 
de quaisquer propriedades impostos, ou recursos, seja de que ordem 
forem, consignados, neste, ou noutra qualquer lei geral, ao servi�o de 

                                                
206� ³2�3DUODPHQWR�SRU� UHVROXomR� LQWHUQD�H� VHP� UHIRUPD�GD�&RQVWLWXLomR�� HP������� � HVWDEHOHFHX�TXH�RV�
deputados acat�licos eleitos que declarassem ser o juramento de f� contr�rio �s suas convic��es, 
SRGHULDP�VHU�FRQILUPDGRV�QD�IXQomR´��&85<��������S�������� 
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instru��o p�blica, � defeso ensinar, praticar, autorizar ou consentir o 
que quer que seja, que importe profiss�o de uma cren�a religiosa ou 
ofenda a outras.  

 

O ensino religioso ser� dado pelos ministros de cada culto, no edif�cio 
escolar, se assim o requererem aos alunos cujos pais o desejam, 
declarando o professor, em horas que regularmente se determinar�o 
sempre posteriores �s da aula, mas nunca durante mais de tr�s vezes por 
semana (...) (RUI BARBOSA, 1947 apud  CURY, 1993,  p. 23). 

 
 

O Ensino Religioso que sofre essas mudan�as ap�s a Constitui��o de 1891 

sofreu muitas outras press�es como veremos a seguir.  

 

 

2.6.3  O Ensino Religioso ap�s 1891 e a quest�o da laiciza��o  
 
 

 
 
³3RU�WHU�VLGR�D�Carta Magna de 1891 baseada na Constitui��o dos 
EUA, argumentava-se que os nossos irm�os americanos, 
interpretavam a liberdade religiosa nas escolas como permiss�o 
oficial de todos os cultos, enquanto no Brasil, este mesmo artigo 
HUD�YLVWR�FRPR�D�µSURKLELomR�H�H[FOXVmR�RIILFLDO�GH�WRGRV�RV�FUHGRV¶��
A Igreja advogava que, na Am�rica do Norte, os Estados 
PLQLVWUDYDP�FRPHQWiULRV�EtEOLFRV�QDV�VDODV�GH�DXOD��HP�µKDUPRQLD¶�
com a maioria protestante. Da mesma forma, a maioria cat�lica do 
Brasil deveria tamb�m ter o direito de receber educa��o religiosa 
nas escolas. Ficava evidenciado que a demanda da Igreja n�o 
GL]LD� UHVSHLWR� DR� HQVLQR� UHOLJLRVR� H� VLP� j� FDWHTXHVH� FDWyOLFD�´�
(ROHDEN, Pe., 1932 apud ALMEIDA, 2001, p. 73).  

 

 

A sociedade tem o direito de negar ao homem na inf�ncia o Ensino 

Religioso? Essa foi a frase de abertura num artigo assinado pelo vig�rio Marques, 

no JEN, do dia 05 de janeiro de 1891. Em seguida ele justifica que vai defender 

esta tese sob a inspira��o dos deveres do mestre.  As explica��es da fun��o do 

magist�rio e do papel do mestre, s�o usadas para conduzir a fam�lia, a sociedade 
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que diante de t�o grande responsabilidade que gozam a escola e os professores, 

n�o podem isolar-se deles o ensino religioso. O magist�rio � visto com uma 

fun��o elevad�ssima do homem na sociedade:  

³e�XPD� LUUDGLDomR�GD�YHUGDGH��p�XP�SRGHURVR�DJHQWH�GR�EHP��2�
magisterio � um dos maiores factores da sociedade, pois, que o 
mestre recebe a crean�a, algumas vezes analphabeta e rude, para 
a transformar em um homem esclarecido e apoiado em taes 
SULQFLSLRV�GH�VDEHGRULD��GH�MXVWLoD�H�GH�YLUWXGH�´��-(1��������������
p. 2).   
 

A educa��o, por sua vez, constitui uma situa��o universal necess�ria � 

transmiss�o de normas, valores, s�mbolos e cren�as. Apresentando-se, assim, 

como uma forma de domina��o burocr�tica, estatu�da categorizada por Weber 

(2000) como um tipo de domina��o legal207. � preciso que se estabele�a um 

estatuto para dar organicidade � essa educa��o, criando-se uma regra que deve 

ser obedecida e que o exerc�cio do direito de dom�nio seja congruente com o  tipo 

de administra��o legal. 

O Vig�rio Marques questiona, em seus escritos, se porventura algu�m 

poderia convencer, e demonstrar que um pai de fam�lia tem o dever de negar, ou 

ocultar  de seus filhos o conhecimento da Divindade? Indaga que a historia de 

todos os povos, em todas as idades, � un�nime em proclamar o reconhecimento 

da divindade como verdade aceita por todas as intelig�ncias; sendo esta mesma 

id�ia aquela em torno da qual as na��es se formavam, se desenvolviam, se 

governavam, se distinguiam, se tornavam celebres quer nas armas, quer nas 

ci�ncias, quer nas artes, quer naquelas poucas virtudes naturais e mesmo c�vicas 

que mais tem assinalado os povos.  

                                                
207 Apresenta-se dessa forma nas sociedades capitalistas. Em outros tipos de sociedade 
predominaram outros tipos de domina��o, segundo Weber. 
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O seu pensamento culminou numa defesa do Ensino Religioso nas 

escolas, transferindo a responsabilidade aos pais de fam�lia para que tamb�m 

enxergassem esta necessidade e delegassem aos mestres um papel 

representativo de um ente  familiar, tendo o dever de revelar as crian�as a hist�ria 

divina. A prioridade da educa��o cat�lica era a de formar bons crist�os. O Vig�rio 

finaliza com a id�ia de que Deus faz a distin��o do ser inteligente para o ser 

irracional; e tr�s algumas indaga��es�� ³'HYHUi�R�SDH�GH�IDPLOLDV�RFFXOWDU�GH�VHXV�

filhos o conhecimento de Deus e seus corollarios? Devel-o-h� o mestre, que 

representa o pae de familias? Devel-o-h� a sociedade a qual s� tem os direitos 

TXH�DV�IDPLOLDV�OKH�WUDQVIHUHP"´��-(1��������������S����� 

Foi divulgado em Pernambuco pelo jornal cat�lico Era Nova� �ÏUJmR� GR�

Partido Cat�lico de Pernambuco) numa edi��o de 1890. O artigo intitulava-se ³2�

HQVLQR�UHOLJLRVR´, em seguida apareceu a nota: 

³(VFUHYHP-QRV� GH� $OIHUHV� �6DQWD� &DWKDULQD�´: Sabendo os 
moradores do Alferes que n�o se ensinava mais religi�o nas duas 
escolas alli existentes retiraram seus filhos e filhas das mesmas. A 
autoridade local para n�o serem fechadas as escolas, mandou que 
se ensinasse a religi�o como antes. E dizem que todas as 
QRYLGDGHV� TXH� VH� WHP� GHFUHWDGR� VmR� DVSLUDo}HV� QDFLRQDHV�´�
(APEJE, JEN, n.2, ano I, 21/07/1890, p. 3). 
 
 

 N�o seria poss�vel facilmente eliminar o Ensino Religioso e o que ele 

representava para uma sociedade tradicionalmente cat�lica. Por isso foram 

IUHT�HQWHV�DV�PDQLIHVWDo}HV�HP�GHIHVD�GD�SHUPDQrQFLD�GR�(QVLQR�5HOLJLRVR nos 

primeiros anos da Rep�blica.  

Com o estabelecimento do ensino laico, os conte�dos de Educa��o Moral e 

Religiosa foram abolidos, sendo substitu�dos por conte�dos de Educa��o Moral      
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e C�vica208. O Programa de Pedagogia e Instru��o Moral e Civica, para os 2os e 

3os anos, da Escola Normal de Pernambuco, no ano de 1931209,  elaborado pelo 

Bacharel F. Pinto de Abreu, professor catedr�tico, objetivava a condensar 

elementos vivos de cultura que n�o meros preceitos de conducta individual, social 

e pol�tica para serem estudados e recitados (DEN, 1931, p. 7). Segundo o 

professor, isto queria dizer: apparelhar o futuro mestre do material necess�rio � 

orienta��o dos bons h�bitos e praticas de moralidade e civismo applicaveis ao 

ensino prim�rio (DEN, 1931, p. 8).  

Das vinte e duas li��es que o professor descreve no programa, apenas 

duas demonstram uma preocupa��o com a quest�o espiritual e da alma, sem 

procurar vincula��o com o nome de Deus  e sem a presen�a de preceitos 

religiosos. Os dispositivos s�o breves e n�o detalham a pr�tica desses conte�dos. 

³����� 

3a li��o ± Deveres espirituaes e corporaes. A hygiene. A 
temperan�a. Combate ao alcoolismo, ao abuso do fumo e aos 
v�cios. Exemplos da vida pratica.  

 

                                                
208 No caso de Cuiab�, Silva, E. escreve que ³1RV�WHmpos idos da monarquia, em que a religi�o era unida ao 
Estado, a educa��o moral se realizava por meio do ensino do catecismo cat�lico romano dos alunos. 
Proclamada a Rep�blica e com esta a liberdade de cultos, foi banido da escola o ensino religioso. Desde ent�o 
se fez mister nova orienta��o para a educa��o moral (...) Esta �ltima � do tipo leiga moderna. � uma escola 
humana, sem religi�o, mas n�o � contra Deus; e tanto assim �, que reconhece e observa o dever de ensinar a 
este a religi�o que melhor lhe pare�a (...) Levado por tais e t�o poderosas considera��es, n�o poupei esfor�os 
para que a educa��o moral e c�vica fosse realmente desenvolvida na escola a meu cargo (...) teoricamente 
pelo ensino dos direitos e deveres do homem, (...) tornando-se as cren�as outros tantos  elos dessa simp�tica, 
amor�vel cadeia c�vica, que liga o passado ao presente e prepara pelo amor e respeito � Sociedade, os homens 
GH�DPDQKm��D�3iWULD�IXWXUD�´��$307��5HODWyULR�������DSXG��6LOYD�(���������S����� 

209Sobre a inser��o da disciplina Educa��o Moral e C�vica no curr�culo das escolas em 
Pernambuco, tratamos no segundo cap�tulo deste estudo. Reescrevendo informamos que 
encontramos mencionado as disciplinas: Explica��o dos principaes deveres na familia e no Estado, 
Historia dos grandes homens. Patriotas brasileiros. Pernambucanos illustres e Educa��o moral e 
c�vica (RIP, 1891, p. 17). 
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4a li��o ± Deveres relativos � alma. Os sentimentos, as sensa��es 
e as paix�es. O prazer e a dor. Exemplos da vida pratica.  

�����´ 

(DEN, 1931, p. 8).  

Pode-se imaginar a repercuss�o e a preocupa��o que a laicidade trazia, 

sobretudo para o ensino normal. A forma��o dos educadores, que se preparavam 

para atuar nas escolas prim�rias laicas, dar-se-ia a partir de ent�o sem a 

presen�a dos conte�dos curriculares voltados para a religi�o, e os conte�dos que 

os substitu�am eram vagos na sua forma de aplica��o. Assim, a pol�mica 

suscitada pela laicidade no ensino oficial e as mudan�as disso decorrentes 

sempre encontraram espa�o de discuss�o nas escolas normais.  

Pauly (2004) ³DSOLFD� R� FRQFHLWR� GH� ³UHOLJLmR� FLYLO´210 na cr�tica da disciplina 

HGXFDomR�PRUDO�H�FtYLFD��FULDGD�SHOR�$WR�,QVWLWXFLRQDO�Q������µGHVWLQDGD�D�SURPRYHU�

a soliGDULHGDGH�VRFLDO¶�H�R�µSUHSDUR�GR�FLGDGmR¶�´�(OH�WDPEpP�DILUPD�TXH���³D�-XQWD�

0LOLWDU� H� D� WHFQRFUDFLD� HGXFDFLRQDO� FRQVLGHUDYDP�� TXH� µD� PRUDO� YLQFXOD-se a 

SULQFtSLRV� SHUPDQHQWHV�� RULJLQiULRV� GH� 'HXV�¶´� (AZEVEDO, 1981 apud PAULY, 

2004, p. 174).  

As rela��es entre Estado/Escola e Igreja servem para levantar uma tentativa 

de ruptura com o pensamento religioso acirrado, e uma tentativa de ampliar o 

campo da liberdade humana. Conseguimos verificar em nossa pesquisa 

adapta��es, conveni�ncias entre a Igreja e a Estado/Escola.  

 

                                                
210 Pauly (2004) considera a  necessidade do ensino religioso para propiciar a forma��o moral aos 
educandos, como sendo falsa. Pois nesse caso, ele seria uma� ³UHOLJLmR� FLYLO´�� VHJXQGR�D�TXDO� µRV�
SULQFtSLRV� WUDQVFHQGHQWHV� WHULDP� D� IXQomR� SUHFtSXD� GH� FRQVROLGDU� D� VROLGDULHGDGH� VRFLDO¶�
(AZEVEDO, 1981 apud PAULY, 2004, p. 174).  
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$6� 5($d®(6� (0� 72512� '$� /$,&,=$d2- O que aconteceu com a 

forma��o do aluno-mestre depois de 1891?  
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Fig. 06- Rerum Novarum ± Encl�clica 
escrita pelo Papa Le�o XIII a 15 de 
maio de 1891. 
Fonte: site (www. libertaddigital.com) - 
Internet 
 

 
Fig. 08- Capa da Constitui��o dos 
Estados Unidos do Brazil ± 1891 
Fonte: Constitui��o dos Estados 
Unidos do Brazil ± site da 
Funda��o Casa de Ruy Barboza 
 
  

 
Fig. 07- Papa Le�o XIII ± Gioacchino 
Pecci (1810-1903). Foi papa de 
1878-1903. 
Fonte: site (www.esnartweb.com) ± 
Internet. 
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Nesse cap�tulo, veremos que as rela��es estabelecidas entre Igreja e 

Estado na virada do s�culo XIX para o XX, impulsionaram in�meras rea��es 

quanto a quest�o da laiciza��o. A educa��o foi tida como elemento estrat�gico 

para as duas institui��es, Igreja e Estado, que disputavam a forma��o do aluno-

mestre e o espa�o de atua��o nos cargos p�blicos e no ensino das escolas 

prim�rias.   

In�meros casos, depois de 1891, apontam que certamente o Estado n�o se 

protegeu em favor da laiciza��o. Ao adentrarmos na hist�ria da Igreja Cat�lica com 

rela��o � educa��o religiosa, evidenciamos as rea��es e os inc�modos que sofreu 

a Igreja ap�s 1891. 

3.1 A Igreja e a laiciza��o do ensino: algumas interpreta��es 

 

A rea��o da Igreja ao laicismo caracteriza-se por atitudes ora de 

adapta��o/conveni�ncias, ora de insatisfa��o/rep�dio.  

Uma das interpreta��es se originam da rea��o do episcopado brasileiro 

que expressou seus sentimentos  nos seguintes termos:  

 
³3URFODPRX� D� &RQVWLWXLomR� D� VHSDUDomR� LQWHLUD� GR� (VWDGR� H� GD�
Igreja, e assoalhou que nenhuma rela��o queria com essa religi�o, 
que informou a vida dos brasileiros, que lhes deu a civiliza��o, 
ado�ou os costumes, conservou a unidade racional, e � o 
patrim�nio mais precioso que recebemos de nossos pais e 
queremos legar a nossos filhos. Com esta religi�o assim 
encarnada e incorporada com os brasileiros, n�o quer ter 
QHQKXPD� UHODomR� R� JRYHUQR� GR� %UDVLO�´ (Episcopado Brasileiro, 
1900) 

    
Para uma boa parte do clero religioso o que amea�ava o Brasil Rep�blica 

era o ate�smo social (In Cury, 1993, p. 24). Alvo de criticas da imprensa secular, 

era o catolicismo nos primeiros anos da Rep�blica, da� porque o padre Mello Lula, 

HVFUHYHX�XP�DUWLJR�LQWLWXODGR�³2�HQWHUUR�GR�FDWROLFLVPR´��� 
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³2V� HVFULSWRUHV� PHUFHQDULRV� H� RV� HVWXSUDGRUHV� GD� LPSUHQVD��
inimigos rancorosos da verdade e da justi�a, v�m annunciando, ha 
muito, o enterro do catholicismo, a realizar-se, hoje, em pleno 
seculo de luz e civiliza��o. o catholicismo, dizem, est� enfermo, - 
n�o p�de permanecer em presen�a do nosso seculo, t�o 
maravilhoso em suas inven��es e t�o inegualavel em criterio e 
analyse; - conv�m, portanto, chamar o medico e collocal-o � sua 
cabeceira, para lhe dar mais alguns dias de vida. Sim; o 
catholicismo est� agonizante, affirma, alto e bom som, a turba 
multa dos inconscientes e perdidos; e os nossos espiritos 
illuminados disputam; dia a dia, a honra de entoar o De profundis � 
5HOLJLmR�H�j�)p�´ (RVP, 1913, p. 659).  

 

 Ao ano de 1890, que acabara de findar e trazendo uma perspectiva 

IXWXUD� SDUD� R� DQR� YLQGRXUR� GH� ������ R� MRUQDO� ³(UD� 1RYD´� SXEOLFRX� QD� SULPHLUD�

p�gina do jornal do dia 05 de janeiro de 1891, uma indignada narrativa contra os 

�ltimos atos do governo. Na abertura do texto, faz-VH� DV� GHFODUDo}HV� ³Um anno 

que finda e um anno que come�a. O que foi para o Brasil o anno de 1890? E o 

que ser� o seu sucessor? A p�tria brazileira durante o anno que terminou n�o tem 

motivos para alegrar-se, antes a tristeza e a inquieta��o a domina´� �-(1��

05/01/1891, p.1).   

As esperan�as que muitos demonstraram acreditar pela nova ordem 

estabelecida pelo levante militar de 15 de novembro (Proclama��o da Rep�blica) 

IRL�GHILQLGD�QR�WH[WR�FRPR�VHQGR�³uma Triste illus�o! Desengano funesto211!´��� 

A mensagem parece ter sido endere�ada h� alguns representantes da Igreja 

que diante da insatisfa��o que contra�ram com a monarquia, depositaram no novo 
                                                
211 ³&RPR�FRQVHTXHQFLD�GHVVH�DFWR�GHVSRWLFR��YHLR�D�DPDQFHELD�REULJDWRULD��R�FRQFXELQDWR com o 
nome de casamento civil, realisado perante magistrados a quem nas capitaes fazem representar 
um ridiculo papel e no interior perante juizes de paz! O roubo feito as corpora��es religiosas 
acobertado com o titulo de impasto de m�o morta, cobrado por m�os bem vivas, os guardas 
collocados nas portas dos conventos afim de verificarem a morte do ultimo frade, para se 
apossarem dos bens que ainda restam aos mesmos conventos, a prohibi��o de novas ordens 
religiosas, o banimento de alguns poucos padres da Companhia de Jesus, que dirigem uns 
FROOHJLRV�GH�HGXFDomR�QR�VXO�GR�SDL]��IRUDP�RXWURV�WDQWRV�DWDTXHV�IHLWRV�D�FUHQoD�GD�QDomR�´ (JEN, 
05/01/1891, p.1).   
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regime, novas esperan�as. Foi justamente contra a Igreja que o governo lan�ou voz 

de combate, mas esta n�o se deu por vencida:  

³$� 'LFWDGXUD� QmR� WHQGR� HQFRQWUDGR� LQLPLJRV� D� TXHP� FRPEDWHU��
entendeu dever creal-os e foi procural-os no clero e na maioria da 
na��o promulgando decretos de guerra contra a religi�o do povo 
brazileiro! O governo estabeleceu a peior das lutas, a luta de 
religi�o! N�o estaremos em erro? Ter� sido este o plano da 
dictadura? Quem sabe? Talvez os membros do governo da 
dictadura  acreditassem que podiam plantar no paiz as suas id�as 
materialistas e  positivistas, com a mesma facilidade com que 
mudaram as institui��es monarchicas julgando morta no cora��o 
dos brazileiros a f� que lhes foi legada por seus antepassados, e 
deste modo teriam realisado da maneira a mais completa, a 
PLVVmR� TXH� UHFHEHUDP� G¶HVVD� VRFLHGDGH� FRQGHPQDGD�� TXH� WHP�
por fim a destrui��o de Jesus Christo e do altar. Enganou-se a 
dictadura (...) O governo provisorio atirou a n�s catholicos, a luva 
do combate, n�s a levantamos; poderemos morrer, outros nos 
VXEVWLWXLUmR�� DWp� TXH� XP� GLD� YHQoDPRV�� H� YHQFHUHPRV�´� �-(1��
05/01/1891, p.1 - grifos nossos).  
 
 
 

A Igreja sabia a quem devia levantar sua voz:  

 
³'RLV�KRPHQV�IDWDHV�i�UHSOXFD�GR�%UDVLO��RV�JHQHUDHV�5X\�%DUERVD�H�
Benjamin Constant, um dominado do odio atheu, o  outro do 
positivismo, seita alias abandonado pelos seus melhores adeptos, 
aproveitando-se da condescendencia do chefe do governo, pouco 
conhecedor da sua tactica e planos, s�o os causadores de todos os 
males que, durante o anno que acaba de terminar, tanto inquietaram a 
QDomR�EUDVLOHLUD�´��-(1��������������S����� 
 

 A retrospectiva do ano de 1890 e a perspectiva para o ano 1891 foi de 

grande lamento diante da separa��o da Igreja e do Estado:  

 

 

³&RPR�IRL�LQJUDWR�R�DQQR�GH�������4XH�GLILFLO�VLWXDomR�D�G¶DTXHOOH�TXH�
pretender descrevel-o para fazel-o passar � historia!  O que nos dar� 
o anno que come�a? Antevemos que o novo anno n�o nos trar� a 
paz de que dosamos durante meio seculo de monarchia. Nuvens 
grossas se amontoam no horisonte da patria. Quem sabe se depois 
da dictadura que nos opprime, n�o teremos a luta fratricida e                

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 203 

o peior dos governos, o governo da anarchia! Que Deus, banido pelo 
JRYHUQR��SURWHMD�H�SHUG{H�DR�%UDVLO�´��-(1��������������S������ 

 
  

O que nos dar� o anno que come�a? Em muitas partes deste estudo j� 

relatamos que o ano de 1891 foi marcado pela Promulga��o da Constitui��o do 

Brasil. Outros motivos teve a Igreja para se indignar com o governo.  

A Igreja, com a sua palavra, desejava estimular os cat�licos no sentindo de 

defender seus direitos e n�o se intimidava com o seu novo advers�rio, o Estado, 

que pretendia aplicar uma esp�cie de ate�smo social. Um exemplo da a��o 

impelida dos cat�licos aparece no artigo intitulado o Ensino e os bispos, assinado 

por Julio Tapaj�s e publicado na Revista Vozes de Petr�polis, em 1914:   

³%HP�UD]mR� WHPRV�QyV��RV�TXH�QmR�GXYLGDPRV�GH�TXH��DFWLYDGDV�
convenientemente a propaganda e a campanha na 
arregimenta��o das for�as catholicas do paiz, a victoria ser� 
infallivelmente nossa, ou melhor, ser� infallivel e 
salvadoramente da consciencia nacional, franca e 
positivamente catholica, e que n�o quer, n�o pode querer 
deixar-se abafar pelos subalternos interesses sectarios 
demolidores, de uma minoria atrevida, cuja for�a reside �nica e 
exclusivamente na passividade commoda mao culposa com que 
os catholicos, a maioria esmagadora dos catholicos, lhe soffrem as 
DUUHPHWWLGDV� H� GHL[DP� LPSXQHV� DV� DXGiFLDV�´� �593�� ������ S��
1146-grifos nossos).  

 

Uma interpreta��o distinta do advento da Rep�blica em meio a um coro de 

vozes que se posicionavam contr�rios ela foi a voz do Padre J�lio Maria212. 

Segundo Castro (1984. p.52):³-XOLR�0DULD�IRL�D�3URYLGrQFLD��)RL�R�KRPHP�TXH�WHYH�

o dom, a gra�a, com toda a for�a de sentido teol�gico, de entender que a Igreja de 

seu tempo vivia um momento de transi��o. Julio Maria compreendeu como poucos 

                                                
212 O Padre J�lio Maria, cujo nome era J�lio C�sar de Morais Carneiro, nasceu em Angra dos Reis, 
Estado do Rio de Janeiro, a 20 de agosto de 1850. Uma biografia completa desse Padre � J�lio 
0DULD��GR�DXWRU�-RQDWD�6HUUDQR��FRP����HGLomR�SXEOLFDGD�QR�5LR�GH�-DQHLUR��HP�������)DOHFHX�HP�
1916. Para aprofundamento do pensamento de J�lio Maria consultar Albuquerque (1994), 
Castro(1984) e Mesquita (2004). 
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nesse per�odo inicial da Igreja independente no Brasil a import�ncia do fim do 

3DGURDGR��(�HVFUHYHX�VREUH�LVVR�´ 

Enquanto a grande maioria dos escritos da �poca, revelaram que a igreja 

sofreu um forte abalo com a extin��o do Padroado, pois os bispos n�o estavam 

preparados para assumir o governo da igreja,  o padre J�lio Maria, que escreveu 

Mem�ria sobre a Religi�o213 em 1900, percebe um outro aspecto da quest�o: 

³Nunca maior miss�o se�GHSDURX�j� ,JUHMD�HP�QRVVR�SDtV´��1mR�VH�
trata mais de pleitear privil�gios que j� n�o tenham raz�o de ser, 
trata-VH�GH�³PRVWUDU�DRV�SHTXHQRV��DRV�SREUHV��DRV�SUROHWiULRV�TXH�
eles foram os primeiros chamados pelo Divino Mestre, cuja igreja foi 
logo, desde o seu in�cio, a igreja do povo, na qual os grandes, os 
poderosos, os ricos, tamb�m podem entrar, mas t�m entranhas de 
PLVHULFyUGLD�SDUD�D�SREUH]D�´��S���� 
 
 

Foi uma voz singular como pregador cat�lico, falando ao homem moderno 

como um precursor da nova mentalidade, pregando e fazendo confer�ncias por 

todo o pa�s, de esclarecimento e de aquecimento da f�, baseado, em especial, na 

Enc�clica Rerum Novarum214, do Papa Le�o XIII (Cf. JULIO MARIA, 1981). Seu 

programa era o de Le�o XIII, da� porque alguns o definem como o porta-voz do 

Le�o, em linhas gerais, percebia que: a autoridade tendo passado das classes �s 

massas e o  futuro pertencendo como pertence � democracia, uma miss�o nova � 

imposta ao clero, ao qual n�o � um instrumento de reino ou um apoio din�stico, 

mas uma for�a social (JULIO MARIA, 1981, p. 4).  

 

 

                                                
213 Original escrito em 1900. Entre as obras de J�lio Maria � a Mem�ria sobre a Religi�o 
UHFRQKHFLGDPHQWH�R�VHX�WUDEDOKR�PDLV�VLJQLILFDWLYR��6HJXQGR�5RGULJXHV��������³A mem�ria � pois o 
documento das cren�as cat�licDV� GR� SUySULR� DXWRU� H� GD� Ip� UHOLJLRVD� TXH� IXQGRX� R� %UDVLO�´ Esta 
vers�o consultada por mim foi reeditada em 1981 pela C�mara dos Deputados e a Editora 
Universidade de Bras�lia, muito embora anteriormente esta obra tenha sido em 1950  reeditada e 
esgotada sua publica��o pela Editora Agir.     
214 Promulgada em 15 de maio de 1891. 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 205 

 

 Ele deixa claro em sua obra que a Igreja vai ter mais liberdade para agir, 

por que at� ent�o a prote��o do Estado oprimira o episcopado, tirando dele a 

responsabilidade direta pela vida da igreja. J�lio Maria defende o regime 

democr�tico e republicano. S�o suas palavras:  

 
³1mR� GHYHPRV� GHVSUHQGHU-nos das lutas patri�ticas. Precisamos 
combater nos regimes novos o que t�m de mau ou hostil ao 
catolicismo. N�o podemos, sob pretexto de que n�o se harmoniza 
com estas ou aquelas id�ias pol�ticas renunciar a tudo, at� mesmo 
ao devido esfor�o de reforma dos seus v�cios e erros religiosos. 
Para tanto devem os cat�licos adotar a norma de Le�o XIII de 
DFHLWDU� R� GLUHLWR� FRQVWLWXtGR� H� FRPEDWHU� D� OHJLVODomR�´� �-8/,2�
MARIA,1891,  p 4).   
 

Adquirindo mais espa�o de influ�ncia, o Papa Le�o XIII convocou, em 

1899, em Roma um encontro do episcopado latino-americano. Um dos objetivos 

principais deste encontro era que o Conc�lio de Trento215 (1545-1563) fosse 

introduzido na vida eclesi�stica americana. Antes o direito do Padroado o 

impedira. Os bispos retornaram para suas dioceses com uma nova legisla��o 

can�nica. No Brasil, esse movimento desencadeou a realiza��o das Pastorais 

Coletivas dos Bispos Brasileiros, no in�cio do s�culo XX. Como ainda hoje, elas se 

constitu�ram nos documentos mais importantes do clero para a orienta��o do 

povo (JULIO MARIA, 1981, p.7).  

 Segundo Silva, S. (2003), definida a separa��o entre Igreja e Estado e 

estabelecida a liberdade de religi�o, o Vaticano tomou iniciativas para a 

reestrutura��o dos espa�os religiosos, criando novas dioceses.  

A cria��o de novas dioceses e par�quias, a funda��o de semin�rios 
e de outras obras, a distribui��o do clero pelos diversos cargos e 

                                                
215 Esse Conc�lio se reuniu na cidade de Trento, na fronteira italiana, e funcionou, com 
intermit�ncias, de 1545 a 1563,  com o objetivo principal de redefinir as doutrinas da f� cat�lica, 
abaladas pelo movimento conhecido como Reforma ou Revolu��o Protestante.     
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carreiras alternativas, a indica��o e nomea��o de prelados, a 
fixa��o de normas e diretrizes de interesse para as atividades e 
servi�os eclesi�sticos, e outras tantas atribui��es at� ent�o de 
compet�ncia do pr�prio Imperador ou de seus altos prepostos, 
passavam a depender da alta hierarquia eclesi�stica (MICELI, 1988, 
p. 219 e 220).  

 

 Nos primeiros anos da rep�blica foram criadas prov�ncias eclesi�sticas e 

dioceses, uma reorganiza��o dos poderes episcopais com o objetivo de sanar a 

grande dist�ncia entre a hierarquia e os fi�is. Ao menos a dist�ncia f�sica, afirma 

Silva, S. (2003, p. 91). Um quadro demonstrativo do n�mero de prov�ncias 

eclesi�sticas, por d�cada, no s�culo XX � apresentado em seu texto, 

evidenciando que foram criadas 12 prov�ncias entre 1901 e 1930, e 13 prov�ncias 

entre 1951 e 1960216.  

  Libertada dos la�os que a prendiam ao Estado, teve a Igreja de se 

reorganizar administrativamente e estabelecer novas formas de aproxima��o com 

o povo brasileiro nessa nova posi��o pol�tica. Neste cen�rio, � que o pensamento 

de Julio Maria se distingue, quando diz:   

 

³1mR�Ki�SRU�TXH�ILFDUHP�RV�FDWyOLFRV�SHVVLPLVWDV��1mR�Ki�SRU�TXH�
desesperarem de haver perdido a situa��o de privil�gio da Igreja 
Oficial do Imp�rio. H� de retomar o trabalho dentro do novo regime 
democr�tico que propicia a liberdade para que possam realmente 
UHDOL]DU� R� JUDQGH� REMHWLFR� TXH� p� R� GH� 8QLU� D� ,JUHMD� H� R� 3RYR�´�
(JULIO MARIA, 1900, p. 4).  

 

No campo da educa��o a men��o a grandiosa obra educacional das 

escolas cat�licas viria a ser lembrada como forma de refor�ar a injusti�a levantada 

pelas autoridades do governo: 

³8P� QRYR� ERWH� IRL� FRQWUD� D� FRQVFLHQFLD� UHOLJLRVD� GD� QDomR�
preparado na Camara dos Deputados: a pretexto de moralizar-se o 

                                                
216 Os n�meros foram retirados do Diret�rio Lit�rgico da CNBB, de 2000.  
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transformado em decreto (n. 11.530) um odioso artigo (n.24) que 
implica em uma clamorosa e injustissima offensa aos 
estabelecimentos e institutos catholicos de ensino ± e isso quando, 
como de toda gente � sabido, si estabelecimentos h� entre n�s, 
aos quaes o ensino e a educa��o sejam dados dentro dos mais 
rigorosos moldes moraes e scientificos e pedagogicos; dos quaes 
fructos os mais preciosos se hajam colhido sempre, n�o hoje ou de 
modernos dias, mas de longos tempos, quer na Republica quer no 
Imperio; si corpora��es docentes se hajam nesses 
estabelecimentos imposto sempre � justa venera��o e � 
admira��o geral por sua competencia, por sua illustra��o, por sua 
dedica��o ao magisterio, - esses estabelecimentos s�o os 
catholicos, s�o delles os fructos belissimos, s�o em sua maioria  
UHOLJLRVRV�RV�PHVWUHV�TXH�QHOOHV�HGXFDP�H� LQVWU~HP�D�PRFLGDGH�´�
(RVP, 1914, p. 1146).  

 

Contestavam os cat�licos posicionando-se contra o artigo 24 do decreto 

11.530 que havia proibido a equipara��o dos institutos cat�licos ao Gin�sio Pedro 

II. Diante de tal ofensa n�o se contiveram os prelados brasileiros e assim o 

fizHUDP� FRP� DOWLYD� HQHUJLD� H� ]HOR� DGPLUiYHO�� ³de tal forma e t�o bem 

argumentando, pugnando por direitos t�o legitimos, que a voz do Episcopado 

HQFRQWURX�HFKR�HORTXHQWH�QR�SURSULR� VHLR�GR�3DUODPHQWR�QDFLRQDO´��afirmou Julio 

Tapaj�s (RVP,1914, p. 1147).  Ele ainda conclama:  

³1mR� GHVDQLPHPRV�� SRLV�� $� pSRFD�� VHP� GXYLGD� GLIILFLO�� TXH�
atravessamos, n�o �, n�o p�de ser de desanimos e cobardias, mas 
de ac��o e energia. Coremos fileiras em torno dos nossos Bispos: 
elles j� nos tra�aram com linhas luminosas o caminho que 
devemos seguir. Sigamol-o. Obede�amos-lhes �s ordens sabias. 
Imitemos-lhes o exemplo salutar. � a victoria, a necessaria, a 
urgente, a indispensavel, a sohadora victoria, infallivelmente ser� 
QRVVD�´��593��������S��������� 
  
 

 N�o apenas de forma indignada reagiu a Igreja, mas sua rea��o teve a 

finalidade de atender a principal necessidade das par�quias brasileiras: a 

doutrina��o, isto, dada � precariedade de seus m�todos e a valoriza��o do  

mundano em detrimento do sagrado: 
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³1DV�SDUyTXLDV�D�PDLRULD�Gos fi�is n�o tem a id�ia clara do que cr� 
e pratica, n�o conhece o valor do sacrif�cio da missa; n�o sabe o 
que � um sacramento; n�o discerne as partes da penit�ncia; n�o 
conhece sen�o  literalmente o Dec�logo... Ora, degenerado o culto 
falseadas as devo��es, rebaixadas a sagrada tribuna, abandonado 
ou nunca come�ado o estudo da palavra divina, omitido apenas 
dado, a espa�os, em tantas freguesias, em m�nima quantidade, 
VHP� VHT�rQFLD� QHP� PpWRGR�� FRQIXVDPHQWH�� R� HQVLQR� FDWyOLFR��
absorvida a maioria do clero nacional, ou por agitadas 
preocupa��es mundanas de posi��o, riqueza, prazer, ou pelas 
simples exterioridades das festas religiosas ± as par�quias 
brasileiras n�o podem continuar neste estado  A hipocrisia de suas 
festas n�o encobre a anemia de sua f�, que ��PLVWHU�UHWHPSHUDU�´�
(JULIO MARIA, 1981, p. 86 e 87).  

 
Uma institui��o que conduzia mal os seus fi�is abria caminho f�rtil para que 

estes fossem persuadidos e convertidos aos outros grupos religiosos. Julio Maria 

entendia que a Igreja n�o venceria a democracia, (se � que era preciso vence-la, 

poderia aliar-se a ela) sem combater um inimigo que germinava no seio da 

religi�o cat�lica, a ignor�ncia: 

³2� HQVLQR�� HLV� R� JUDQGH� UHPpGLR� ± a grande necessidade do 
momento atual (falava nos dias finais do Imp�rio). Os noven�rios, 
as devo��es, as festividades, feitas com os devidos requisitos, s�o 
coisas boas, mas o principal � ± ensinar os ignorantes. A 
ignor�ncia da religi�o ± eis o inimigo; a doutrina��o ± eis a grande 
arma apost�lica. J� � tempo que se estude e se ensine; que d� o 
p�o da intelig�ncia aos meninos, �s donzelas, aos casados, aos 
pobres e aos ricos. Sem d�vida isto n�o se faz num dia, mas 
tamb�m nunca se far� enquanto o clero n�o se resolver a fazer da 
doutrina��o o seu objetivo, e levar anos e anos a fazer somente 
VHUP}HV�GH�IHVWD�´��-8/,2�0$5,$��S������� 

  

 Meninos, donzelas, casados, pobres e ricos, era tema constante de suas 

falas. Igreja e povo eram as µGXDV�~QLFDV�IRUoDV�GR�PXQGR¶. 

 A respeito da liberdade religiosa que a Rep�blica havia estabelecido 

(liberdade que o Clero deveria aproveitar para  instruir a mocidade brasileira, 

desviada dos caminhos retos da verdade para as veredas tortuosas do erro), afirma  
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Julio Maria (1981, p. 116). A influ�ncia do Positivismo � comprovada por Freyre 

(1959)  nas palavras de dois pernambucanos:  

����³Cr�tico severo menos do Catolicismo que do clero se revela o 
engenheiro  de forma��o Positivista Cl�udio da Costa Ribeiro, 
nascido em Pernambuco em 1873, mas formado em Engenharia 
HP�6mR�3DXOR��H�TXH�UHFRUGD�WHU� IUHT�entado (no Rio de Janeiro) 
³DV�VHVV}HV�HP�TXH�7HL[HLUD�0HQGHV�GRXWULQDYD�´�0DLV��³/L�&RPWH��
Estudei pela sua Geometria Anal�tica e todos os estudantes de 
curso superiores eram Positivistas ou simp�ticos [ao Positivismo]. 
Est�vamos no come�o da Rep�blica: 1891-�����´� 4XDQWR� DR�
SDGUH��³QmR�GHYLD�H[LVWLU´��³RX�SRU�RXWUD´��R�&DWROLFLVPR�GHYLD�ID]HU�
D�³VXD�SURSDJDQGD��GH�RXWUR�PRGR´ (p. 556 e 557).  
 
 
���� ³Quanto tamb�m ao Pernambucano Carlos Diniz, nascido 
em1883, informa ter nascido Cat�lico, aceitado o Positivismo, lido 
'DUZLQ�� YLQGR� D� DEUDoDU�� Mi� KRPHP� IHLWR�´R� (VSLULWLVPR� VHJXQGR�
)ODPPDULR�� /HRQ� 'HQLV�� $OODQ� .DUGHF´�� ,VWR� VHP� GHVFRQKHFHU� R�
PXLWR�TXH�D�FLYLOL]DomR�GHYH�DR�³FOHUR´�LVWR�p��DR�FOHUR�&DWyOLFR��H�D�
,JUHMD�GH�5RPD´ (p.562). 

 
 

A laiciza��o, foi uma inova��o da Rep�blica que ³SURPRYHX�D�GLVVRFLDomR�

entre a finalidade instrutiva e a finalidade educativa,cabendo ao Estado a 

LQVWUXomR�HQTXDQWR�D�HGXFDomR�ILFDYD�DR�DUEtWULR�GH�FDGD�XP´�  (ATHAYDE, 1932, 

p. 70). A religi�o cat�lica era um elemento b�sico para a organiza��o pol�tica e 

moral da na��o, assim sendo, D� ³GRXWULQDomR� UHOLJLRVD� GHYHULD� FRQWUDSRU-se 

diretamente � ideologia liberal, na forma��o da consci�ncia dos cat�licos: os 

conceitos de autonomia e liberdade devem ser substitu�dos pelos preceitos de 

VXERUGLQDomR� H� UHVSHLWR� jV� DXWRULGDGHV´� (AZZI, 1992, p. 43). Dessa forma, as 

escolas leigas eram veementemente atacadas:   

 
³4XH�HIIHLWRV�SHUQLFLRVVLVVLPRV�QmR�GHYH�SURGX]LU�D�HVFROD�OHLJD��LVWR�
�, alheia! A escola sem religi�o n�o fala a lingua materna da crian�a, 
a linguagem do seu cora��o; e sim uma como lingua estrangeira, 
uma linguagem desnatural para a alma da crian�a, a linguagem da 
duvida, do scepticismo, da irris�o e nega��o, mas n�o a linguagem 
da f�. A escola sem religi�o   �  essencialmente rebeldia e revolu��o  
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contra  a antiga escola dominada pela Cruz: e por isso com 
inevitavel necessidade logica, deve arrastar os seus discipulos 
prematura e desnaturalmente para aquelle combate e furias 
religiosas dos espiritos. A escola sem religi�o infiltra o virus da 
duvida nos cora��es juvenis, semeia a cizania da descren�a nesse 
MDUGLP�SULPDYHULO�´��593��������S��������� 

 

3.1.1 A Igreja,  o protestantismo e a laiciza��o ± algumas implica��es 

 

Com a liberdade de cultos assegurada pela Constitui��o de 1891, o 

protestantismo cresceu junto com a preocupa��o dos cat�licos. Na Revista O 

Lyrio, Maria A. Meire de V. Freire escreve na abertura de um artigo em defesa da 

religi�o cat�lica: A propaganda aterradora que o protestantismo vai fazendo, nesta 

Capital, moveu-me a pegar da penna para dizer alguma coisa a respeito da nossa 

santa religi�o catholica:  

 
Est� ferido o combate entre o erro e a verdade, as lutas na 
imprensa ind�gena succedem-se diariamente. E necess�rio que o 
nosso clero n�o deixe de lado t�o magno assumpto, que eduque o 
povo com as santas praticas da religi�o, instruindo-o e mostrando-
lhe que a religi�o do Christo � a �nica compat�vel com o nosso 
caracter. Santa e doce religi�o de nossos pais, tu que nos d�s 
conforto para a luta da fragilidade humana, esclarece os nossos 
irm�os  que est�o no erro, fortifica-lhes o esp�rito, mostrando o 
caminho da verdade. Com um furor desabrido o protestantismo vai 
diariamente se propagando e empolgando muitos dos nossos 
irm�os, que obcecados n�o querem ver a luz da verdade, os 
templos protestantes v�o se edificando successivamente e todos 
elles cheios de crentes que diariamente v�o ouvir as praticas dos 
seus pastores (O LYRIO, 05/05/1903, p.1).  
 

Perdendo antigos espa�os, os cat�licos sentem necessidade de reagir. A 

mesma autora afirma: ³R�~QLFR�PHLR�TXH�WHPRV�SDUD�HYLWDU�R�HUUR�p�SUHJDU�D�YHUGDGH��

p�HGXFDU�R�SRYR��TXH� Mi�YDL�VH�GRPLQDQGR�SRU�XPD�HVSpFLH�GH�IDQDWLVPR´�  A quem 

compete essa miss�o? E ela pr�pria responde: ³$R� QRVVR� FOHUR� TXH� QmR� VH� GHYH�

descurar, deixando que os nossos inimigos ganhem terreno e v�o pouco a   pouco se 
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DSRGHUDQGR�GRV�FRUDo}HV�GRV�QRVVRV�LUPmRV´ (O LYRIO, 1903, p. 3). Ela sabia que o 

clero n�o estava inativo, comentando que na imprensa vinha ele com firmeza 

destruindo as teorias err�neas dos protestantes. Mas julgava esta iniciativa 

insuficiente, por isso declarou:  

... mas isto n�o basta, � preciso que cada parocho em sua freguesia 
fa�a constantes praticas, mostre o erro e o meio de evital-o, 
ensinando o quanto de suave tem a nossa doce religi�o catholica. A 
discuss�o travada h� tempos na imprensa ind�gena, muito adianta, 
por�m ella n�o prova cousa alguma para a maioria do povo, que n�o 
sabe ler, e para essa maioria � preciso a palavra falada, ficando a 
escripta para aquelles que podem comprehendel-a. Em vista, pois, do 
exposto, � tempo de travar-se a lucta, da qual h� de sahir vencedora a 
Religi�o do Redemptor. Nada de tregoas, trava-se o combate e 
fiquemos certos, que a Verdade esmagar� o erro (O LYRIO, 1903, p. 
1). 

      
O analfabetismo, at� ent�o, n�o fora objeto da preocupa��o dos religiosos 

cat�licos, enquanto os protestantes faziam da alfabetiza��o do povo um meio pelo 

qual teriam acesso � B�blia e � participa��o nos cultos. Conforme Sellaro (1987, p. 

155), os protestantes desenvolveram sua obra educacional em dois n�veis: ³o 

instrumental, como auxiliar do proselitismo217 e da manuten��o do culto na 

camada inferior da popula��o, representado pelas escolas paroquiais; e o 

ideol�gico, para atingir a elite social, por meio dos grandes col�gios218.  

 

 

 

                                                
217 ³(VIRUoR�SDUD�FRQYHUWHU�R�FDWyOLFR�DR�SURWHVWDQWLVPR�± consiste no confronto direto deste com o 
catolicismo romano, de modo a evidenciar a excel�ncia da mensagem e da pr�tica evang�lica 
sobre as cat�licas-romanas (SELLARO, 1987, p. 154).  
218� ³4XDQWR�DRV�FROpJLRV��H[SOLFD�5DPDOKR��µHOHV�YrP�GH�WRGR�XP�FRQMXQWR�GH�YDORUHV�H�Do}HV�TXH�
fazem parte do universo religioso e �tico caracter�stico do  protestantismo que � apresentado como 
XPD� QRYD� RSomR� jTXHOD� GRPLQDQWH� QR� SDtV� H� QDTXHOH� PRPHQWR¶�� HPERUD� VXD� FULDomR� QmR� IDoD�
SDUWH�GH�XP�SODQHMDPHQWR�SUpYLR�� µ$VVLP��RV� FROpJLRV�PDLV� LPSRUWDQWHV�TXH�VXUJHP�QD�pSRFD��RX�
s�o de iniciativa direta das miss�es norte-americanas, ou auxiliadas direta ou indiretamente por 
RUJDQL]Do}HV� DPHULFDQDV� H� DOJXQV� SRQWRV�GH� UHVSRQVDELOLGDGH�H� LQLFLDWLYD�QDFLRQDO�´� �)(55(,5$��
1976 APUD SELLARO, 1987, p. 159).  
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Os cat�licos, desde a colonia, investiram nos col�gios, como forma de 

despertar voca��es religiosas, agora sentiam necessidade de se voltar para o 

povo, de contribuir para sua educa��o. 

 A import�ncia das escolas paroquiais na atividade mission�ria protestante 

evidencia que a aten��o com a educa��o era paralela � propaganda 

conversionista. Isto porque os mission�rios entendiam que era preciso suprir a 

necessidade de educa��o da popula��o, em especial a da zona rural, por onde o 

protestantismo havia se expandido inicialmente. Sellaro (1987, p. 158), explica: 

 
A falta de instru��o do povo era um obst�culo ao aprendizado da 
doutrina e � participa��o nos cultos protestantes, informais e 
discursivos, que caracterizaram o in�cio da atua��o mission�ria, 
tendo no c�ntico um forte elemento conversionista. Al�m da B�blia 
as miss�es preocupavam-se com a impress�o e a distribui��o de 
jornais e revistas como auxiliares do proselitismo e da doutrina��o.  

 

 Outro fator que contribuiu para a cria��o das escolas paroquiais, 

segundo essa mesma autora  foi a atitude de discrimina��o e intoler�ncia contra as 

crian�as de fam�lias protestantes nas escolas p�blicas. Algumas das escolas 

paroquiais deram origem a grandes col�gios, como o Mackenzie em S�o Paulo (cf. 

SELLARO, 1987, p. 158). A Igreja cat�lica teve que enfrentar uma obra mission�ria 

alicer�ada em princ�pios s�lidos e bem definidos de evangeliza��o e de ensino 

protestante, n�o conseguindo assim conter a sua expans�o. 

 Ao analisarmos o livro de  Ferreira (1926) verificamos atrav�s de um quadro 

a rela��o entre os paises protestantes e cat�licos, demonstrando que havia uma 

supera��o dos pa�ses protestantes aos cat�licos, em n�meros de analfabetos.  
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TABELA 07 -   PORCENTAGEM DE ANALPHABETISMO NOS PAIZES 
PROTESTANTES E CATHOLICOS 

Nos paizes protestantes  Nos paizes catholicos 
 

Inglaterra  1,8%  Fran�a 14,1% 
Allemanha  0,05%  Belgica 12,7% 
Dinamarca  0,2 %  It�lia  38,7 % 
Hollanda  0,8 %  Hespanha 58,7 % 
Suecia  0,2%  Portugal 80,0 % 
Suissa  0,3 %  Brasil  85,0 % 
Estados Unidos 1,0 %  Guatemala 92,7 % 

                                                                                                         FONTE: FERREIRA, 1926, p.194 
 

 Em contraposi��o ao aspecto positivo dos protestantismo ao analisarmos o 

livro de Athayde (1931), verificamos que em 1929, foi feito na Am�rica do Norte um 

inqu�rito entre 500 pastores protestantes e 200 estudantes de semin�rios 

protestantes. Foram dirigidas 56 perguntas e apenas uma (sobre a exist�ncia de 

Deus) obteve resposta afirmativa. Em tudo mais revelou o inqu�rito os imensos 

estragos causados pela anarquia religiosa. E a tend�ncia a esse individualismo 

GHVWUXLGRU� PDLV� HORT�HQWH� VH� WRUQD�� ID]HQGR-se o confronto entre as respostas 

fornecidas pelos 500 pastores e pelos 200 seminaristas.  Athayde (1931) aproveita 

os dados dessa pesquisa para colocar-se contra o protestantismo: 

 
O modernismo das novas gera��es vae levando o christianismo das 
novas gera��es a uma crescente dissolu��o. Todas as theses 
fundamentaes da F� v�o perdendo terreno e o veneno scientificista 
destruindo tudo o que resta do thezouro immemorial da Revolu��o. 
Assim � que, emquanto 80% dos pastores ainda aceitam a Trindade 
(o que j� � uma perda assombrosa de 20% nessa verdade 
fundamental da mais pura Revela��o evang�lica) s� 44% dos 
estudantes a acceitam. A maioria da nova gera��o de protestante, 
na Am�rica do Norte, considerada em seus representantes mais 
autorizados, j� n�o acceita a Sant�ssima Trindade, pela qual Luthero 
e Calvino se teriam feito matar... Ao passo que 68% dos pastores 
acceitam o milagre (o que tamb�m j� representa uma perda incr�vel 
quanto ao mais puro ensinamento evang�lico) so 24% dos 
estudantes cr�m na possibilidade do milagre! Ao passo que 60% dos 
pastores ainda cr�m na exist�ncia real do Dem�nio (que � uma das 
attesta��es mais inilludiveis das Escripturas) s� 9% (nove por cento)  

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 214 

dos estudantes conservam esse ensinamento dos textos sagrados. 
E assim por deante numa demonstra��o incrivelmente luminosa de 
que o christianismo dos protestantes se acha em plena 
pulverisa��o (p. 101 e 102).  
 
 

 Na verdade, o protestantismo presente no Brasil, e em Pernambuco 

enfrentou um pesado clima de persegui��es. Como minoria, numa sociedade 

predominantemente cat�lica, enfrentou situa��es de Intoler�ncia, o que n�o os 

impediu de expandir o seu trabalho educacional, com a cria��o de grandes 

col�gios, nos principais Estados brasileiros. � interessante observar que esses 

col�gios protestantes foram fundados num per�odo em que a Igreja se 

reorganizava, revitalizando o catolicismo ultramontano, como forma de reagir �s 

mudan�as da Rep�blica laica. Tiveram a seu favor, o fato de serem associados ao 

desenvolvimento e ao progresso representados pelos Estados Unidos, de cujas 

miss�es se originaram. 

Conforme foi demonstrado, no conflito contra o Estado, no nosso caso, 

sobre a quest�o da laiciza��o do pa�s e do ensino, fundiram-se as vozes ora dos 

pr�prios cl�rigos, ora de fi�is, adeptos do catolicismo. Ai se encontra o ponto mais 

pol�mico do conflito. Sobre este conflito a Igreja se pronunciou de todos os meios, 

principalmente usando a  imprensa para demonstrar suas rea��es e defender  

seus princ�pios.   

 

 

 

 

 

 
 

 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 215 

3.2 A laiciza��o na pr�tica das escolas  

 

Leiga, institucionalizada, moderna219, civilizada, s�o alguns dos adjetivos 

da escola republicana. A escola, assim como a sociedade, deveria beber da fonte 

das id�ias liberais e incorporar as mudan�as da �poca, que implicavam em muitas 

mudan�as. Nunes (200, p.374) afirma:    

 

³e� QR� HVSDoR� GDV� FLGDGHV�� FRP� GLIHUHQWHV� ULWPRV� H� LQWHQVidade, 
que as escolas deixam de configurar-se como extens�o do campo 
IDPLOLDU��SULYDGR�H�UHOLJLRVR����´�(VVD�PXGDQoD�H[LJLX�D�LQWHUYHQomR�
n�o s� nos aspectos materiais da escola, o que envolveu a 
produ��o de um novo espa�o com pr�dios e material did�tico 
pertinente aos novos objetivos educacionais, mas tamb�m em 
seus aspectos simb�licos. (...) Pretendia-se construir nela um 
HVWDGR�GH�HVStULWR�PRGHUQR´� 

Cury (2000), levanta a quest�o da repercuss�o e ado��o da laicidade do 

ensino oficial, pelo pa�s,  referendada pela constitui��o de 1891, afirmando que, 

³FRPR� OHL� SURLELWLYD�� WDOYH]� WHQKD� VLGR� D� ~QLFD� PHGLGD� UHSXEOLFDQD� GH� DOFDQFH�

nacional da educa��o escolar. E faz a ressalva: Mas o ensino religioso poderia 

acontecer em institui��es privadas como fruto da liberdade de express�o e de 

FXOWR´ (p. 578).   

A escola tenta se organizar tomando a dire��o das ci�ncias: Estranha, pelo 

principio moderno da secularisa��o, ao ensino formalista dos cathecismos 

religiosos, a Escola � especialmente apta, pela direc��o scientifica de seu 

                                                

219 A modernidade era entendida� FRPR� µD� SULPD]LD� GR� LQGLYtGXR�� FRPR� VXMHLWR� GH� GLUHLWRV� H� GH�
decis�es, a separa��o entre o p�blico e privado, o pluralismo cultural (...) a realimenta��o m�tua 
entre ci�ncia e tecnologia com hegemonia da racionalidade pr�pria, o predom�nio cada vez maior 
do simbolismo formal de cunho num�rico-matem�tico, a pesquisa e a industrializa��o em n�veis 
GLYHUVRV�GH�TXDOLGDGH�WpFQLFD���´�(ZULIAN, 1998 apud RENK, 2004, p.37).  
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programma e dos seus methodos a dar o mais largo desenvolvimento a cultura 

moral. (RIP, Anexo, Relat�rio da ENP, 1892, p. 67).  

Uma posi��o influenciada pela expans�o de id�ias, que circulavam no 

pensamento social no final do s�culo XIX e inicio do XX, em geral importadas da 

Europa que havia absorvido a explica��o racional dos fen�menos.  

³1R� FDPSR� GDV� LGpLDV�� RV� DQRV� TXH� VH� LQLFLDP� VmR� PDUFDGRV� SHOR�
ceticismo, pelo negativismo religioso e pela aceita��o das mais 
diversas correntes, desde o evolucionismo de Spencer, o 
WUDQVIRUPLVPR�GH�'DUZLQ��R�PDWHULDOLVPR�PHFDQLFLVWD�GH�%¶+XFKQHU��R��
cientismo naturalista de Haeckel e o positivismo comtiano, ao 
UHDOLVPR� GH� =ROD� H� (oD� GH� 4XHLUR]� H� R� VLPEROLVPR� GH� %DXGHODLUH´�
�181(6�DSXG�*$/92��������S��-9).  

Renk (2004) observa que ³QR� ILQDO� GR� VpFXOR� ;,;�� D� FLrQFLD� DVVXPLX� R�

status de religi�o para os positivistas, a ponto de ser vista como um rem�dio para 

D� KXPDQLGDGH´. Este autor ainda se ap�ia na defini��o de ci�ncia de Severino 

(1986, p.91), quando afirma que:  

³������a ci�ncia � o novo rem�dio, porque possui uma capacidade de 
previs�o (...). Para se defender do devir da realidade e para 
dominar, � necess�rio, de fato, poder prever os fen�menos e s� o 
conhecimento cient�fico das leis dos fen�menos permite tal fatR´��,Q��
RENK, 2004, p.37).   

Nos documentos da ENP pudemos analisar a rela��o Escola x Toler�ncia e 

Igreja x Intoler�ncia. Uma autoridade escolar na �poca descreve:   

³2�HVStULWR�GH�WROHUkQFLD��HQFDUQDGR�na escola leiga, encerra por si 
s� uma origem de virtudes, a que se opp�e a �ndole particularista da 
moral ensinada como depend�ncia das religi�es positivas Ao passo 
que a intolerancia � o caracter fatal de todas as igrejas, a tolerancia 
� o ambiente necess�rio e a condi��o suprema de toda sciencia. 
Podendo reunir em seu gr�mio os futuros cidad�os de variadas 
cren�as e protegendo contras as preven��es rec�procas a f� de uns 
e de outros, incute para sempre na substancia dessas almas, na 
ess�ncia dessas intelligencias em embri�o, a primeira; a mais 
humana e util de todas as qualidades de uma sociedade civilisada: o 
respeito � consci�ncia alheia, o sentimento da liberdade de pensar, 
a fraternidade, a caridade e estima nos conflictos das opini�es, que 
nos podem agitar sem desirmanar, nem deprimir uns aos olhos dos 
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outros. Por isso, dizia Herbert Spencer, longe de ser a sciencia 
irreligiosa, como tantos sup�em, � pelo contrario o despreso da 
VFLHQFLD� TXH� p� LUUHOLJLRVR´�  (RIP, Anexo-REN, 1892, p. 67-grifos 
nossos).  

 

De fato, as correntes laicizantes abrem um espa�o de toler�ncia, de respeito ao 
indiv�duo- civil220, de livre express�o. Estas s�o novas experi�ncias que passam a ser 
conhecidas pela sociedade e penetram o espa�o da ENP.   

 Mas na pr�tica a laiciza��o se efetivava nas escolas? Plenamente 

podemos dizer que n�o. 

Ainda em 1913, vinte e dois anos depois da promulga��o da Constitui��o 

GH� ������ TXH� GHWHUPLQRX� QR� DUWLJR� ���� �� ��� D� ODLFLGDGH� GR� HQVLQR� RILFLDO��PXLWDV�

escolas n�o cumpriram de certo esta determina��o.  

Encontramos os relatos de uma oposi��o formal ao referido dispositivo em 

v�rias escolas municipais da Prefeitura de Recife221. Na sess�o intitulada Ensino 

Leigo o diretor comunica o que estava ocorrendo em v�rias escolas municipais:    

 

³Havendo chegado ao meu conhecimento que, em varias escolas 
do munic�pio, os respectivos professores, em opposi��o formal 
DR������GR�DUWLJR����GR�&yG��)XQGDPHQWDO�GD�5HSXEOLFD��TXH�
determina completa laicidade do ensino, davam a este uma 
fei��o que em nada se conciliava com aquelle dispositivo������´��
(BPE, RIPM, 1913, p. 10 ± grifos nossos).  
 
 

 

                                                
220 A partir de 1889, com a proclama��o da Rep�blica, as correspond�ncias oficiais trazem como 
sauda��o a express�o: Ao Cidad�o..., antes aparecia Ilmo Exmo Sr... (cf. IP 51, 1889, p. 270 e 
271).   
221 Trata-se do relat�rio do Diretor Geral da Instru��o P�blica Municipal do Recife, Jos� Agripino 
Regueira Costa, apresentado em 15 de janeiro de 1913, ao Exm. Sr. Capit�o Dr. Eudoro Corr�a 
Administra o Recife de 1911 a 1915. Durante seu governo, realiza o primeiro recenseamento 
demogr�fico do Recife. Eletrifica o servi�o de bonde da cidade, ligando Recife � Olinda. 
Desapropria por utilidade p�blica, o Arco da Concei��o e inaugura o servi�o de esgotos na capital, 
executado pelo engenheiro Saturnino de Brito (JC, Encarte especial, 1999, p. 4).  
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Verificamos que muitos professores eram contr�rios a laicidade do ensino, 

dando ao ensino p�blico uma fei��o de religiosidade acirrada, perpetuando o que 

havia sido recorrente no Imp�rio e permanecia na Rep�blica. Em contrapartida 

encontramos um pedido feito pelo Diretor Geral da Instru��o P�blica Municipal do 

Recife, Jos� Agripino Regueira Costa, para que fossem obedecidos os princ�pios 

da laicidade nas escolas:  

³3URFXUHL�� SRU� LQWHUPpGLR� GR� ,QVSHFWRU� (VFRODU222, fazer sentir aos 
senhores professores o dever que se lhes imp�e, de completa 
toler�ncia para todas as convic��es sinceras, respeito a todos 
os direitos e a todas as liberdades, sendo-lhes formalmente 
prohibido, durante os exerc�cios escolares, fazer-se agente ou 
advers�riR�GH�TXDOTXHU�GRXWULQD�RX�FUHQoD�FRQIHVVLRQDO´ (BPE, 
RIPM, 1913, p. 10 ± grifos nossos).  
 

Evidenciamos o desejo de toler�ncia para todas as convic��es sinceras e 

respeito a todos os direitos e a todas as liberdades.  Isto contemplaria a 

diversidade cultural-religiosa, fortemente presente em nosso Estado, desde o 

Imp�rio.  

Foi tamb�m proibido, durante os exerc�cios escolares, qualquer pr�tica 

proselitista. Os professores deveriam se apresentar com  neutralidade e 

toler�ncia, ficando explicito que nem as posi��es favor�veis ou as contr�rias a 

alguma doutrina religiosa, nada, deveria ser manifestado dentro da escola.   

Igreja e Estado, duas institui��es sociais, independentes, ou seja, com 

gest�o e legisla��o pr�prias, com um tipo de conduta social que as 

caracterizavam e as organizavam. Jos� Costa, o Diretor Municipal, escreveu aos 

professores com o objetivo de tornar-los cientes da separa��o oficial entre a Igreja 

e o Estado:                                                                                                                                                                   

                                                
222 Esta era uma atribui��o oposta ao que determinava a Lei Provincial N. 369 de 14/05/1855, art. 4o  
���o, pois tinham os delegados de distritos liter�rios o dever de visitar, ao menos uma vez em cada 
trimestre, todos os estabelecimentos particulares deste g�nero, que tenham sido autorizados, 
observando se neles s�o guardados os preceitos de moral e as regras higi�nicas, se o ensino dado 
n�o � contr�rio a constitui��o, a religi�o e as leis do estado; e se cumprem as disposi��es deste 
regulamento (APEJE, Lei n. 369, 14/05/1855 - grifos nossos).  
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³7HQKR� IHLWR� YHU� DRV� VHQKRUHV� SURIHVVRUHV� TXH�� GHWHUPLQDQGR� D�
Constitui��o a laicidade do ensino, ella tra�ou nitidamente o papel 
da Igreja e do Estado, deixando a todos os �rg�os deste 
organismo, que se chama sociedade, desenvolver-se, sem o  
menor entrave, segundo a sua natureza e a sua miss�o especial. 
Protegendo os direitos de todos, o Estado salvaguarda a liberdade 
individual e assegura o progresso, em todos os ramos de 
activLGDGH�VRFLDO�´��%3(��5,30��������S�����± grifos nossos). 
 
 

Tentava-se consolidar a laiciza��o que j� via sendo discutida desde o 

Imp�rio e que se fortalecia com a legisla��o de 1891, embora na pr�tica, seu 

cumprimento efetivo n�o se desse eficazmente. Pelo que evidenciamos acima, 

podemos entender o caso do professores do munic�pio de Recife, como um fato 

isolado, mas que pode tamb�m pertencer a um universo de casos que n�o 

chegamos a encontrar pelo limite do tempo e/ou dos lugares de pesquisa.  

 

 

3.3  O livro did�tico como agente da laiciza��o  

  

A laiciza��o do ensino n�o interferiu apenas no curr�culo das escolas 

oficiais, houve tamb�m uma influencia na produ��o dos livros did�ticos. A vis�o de 

dois grupos de autores de livros did�ticos sobre a quest�o da forma��o moral dos 

alunos foi estudada por Bittencourt (1993). A autora afirma sobre o primeiro grupo:  

³������DFDWDYD�RV�YDORUHV�PRUDLV�GHWHUPLQDGRV�SHOD�,JUHMD�&DWyOLFD�H�
a maioria deles concordava com Ab�lio Cesar Borges quando 
afirmara que na inf�ncia, na fase, na fase do despontar da raz�o 
GHYHULD� VHU�HQVLQDGR� µR�DPRU�H�R� WHPRU�GH�'HXV��p�D�YHUGDGH��D��
justi�a  e a caridade; � enfim a distin��o pr�tica do bem e do mal, 
RX�PHOKRU��D�PRUDO�H�D�Ip�HP�DomR�´��S�������� 

As narra��es feitas por este primeiro grupo de autores  ³HUDP� UHSOHWDV� GH�

situa��es sentimentais, manique�stas, onde os bons eram sempre beneficiados e 

RV� PDXV� HUDP� SXQLGRV´ (p. 165). Quem sabe foram adeptos desse grupo que 
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conseguiram a permanente distribui��o de livros com li��es b�blicas, mesmo na 

rep�blica laica.   

³2� VHQWLPHQWR� UHOLJLRVR�� VXDV� SUiWLFDV� H� ULWXDLV� LQYDGLDP� DV�
institui��es escolares de m�ltiplas formas, seja por meio dos seus 
agentes, seja por meio da sua pr�pria materialidade, traduzida, por 
exemplo, no material did�tico e nos programas de ensino. N�o � 
por acaso que a cartilha elaborada segundo o m�todo do Bar�o 
de Maca�bas, denominada Leitura universal e publicada em 
Bruxelas, trouxesse em seus primeiros exerc�cios de leitura 
FRUUHQWH�DV�OLo}HV��µ6LQDO�GD�&UX]¶��µ$YH�0DULD�H�3DGUH�1RVVR¶��H�
GHQWUH�DV�SRHVLDV�� µ$V�REUDV�GH�'HXV¶. (NUNES, 2000, p. 378 -
JULIRV�QRVVRV��´�� 

 

A publica��o dessa cartilha ocorreu �s v�speras da Rep�blica, momento 

em que acontecia a ruptura entre Igreja e Estado, e teve outras reedi��es nos 

anos posteriores. Citamos um outro livro de leitura que foi revisado pelos autores 

no ano de 1918, com li��es sobre personagens b�blicas, para leitura e recita��o.  

Trata-se do livro Novo Manual da L�ngua Portuguesa ± por uma revis�o de 
autores (1918):                     Ilustra��o ± 02  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

                 Fonte: Novo Manual da L�ngua Portuguesa ± por uma revis�o de autores 
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O segundo grupo de autores foi identificado como aquele constitu�do de 

autores favor�veis a laiciza��o da escola. Segundo Bittencourt (1993), esse grupo:  

³)RL� UHVSRQViYHO� SRU� RXWUDV� OHLWXUDV� VREUH� D� PRUDO� UHOLJLRVD�� Eram 
concordes com o papel do ensino moral a ser desempenhado pela 
escola, exigindo uma n�tida separa��o entre a inf�ncia e a 
adolesc�ncia, defendendo uma seria��o r�gida, uma µKRPRJHQHLGDGH�
GHPRJUiILFD¶�FRP�PDLRU�FRQWUROH�HP�FDGD�HWDSD�TXH�VH�FRQFUHWL]RX�
FRP�D�FULDomR�GRV�JUXSRV�HVFRODUHV´ (p.165).  

A defesa de uma maior racionalidade da institui��o escolar foi exposta nos 

pref�cios dos livros desses autores. Segundo Bittencourt (1993):  

³6XDV�UHVWULo}HV�TXDQWR�DR�HQVLQR�GH�UHOLJLmR�QD�HVFROD��GHIHQGHQGR�
que este tipo de ensinamento, pela natureza, era tarefa da fam�lia a 
quem caberia a decis�o de como ministra-lo. (...) e nesse aspecto 
acreditavam que a moral ensinada na escola deveria limitar-se �s 
no��es essenciais de moralidade humana, comuns a todas as 
GRXWULQDV�H�QHFHVViULDV�D�WRGRV�RV�KRPHQV�FLYLOL]DGRV�´ (p. 166).  

Imbu�dos do esp�rito liberal positivista e de ideais de progresso racional e 

da mentalidade cientificista da �poca. Os programas das escolas leigas mudaram 

os instrumentos de difus�o da cultura. O mundo teria uma explica��o dentro das 

leis cientificas e isto superava a explica��o religiosa do mundo. A escola leiga 

passou a utilizar-se da cultura moderna, tornando-se alvo de combate da Igreja 

Cat�lica:  

³6HJXQGR�R�SURJUDPPD�GH�XPD�HVFROD�VHP religi�o, crian�as de 6 a 
10 annos haviam de aprender o abc da moralidade em livros de 
anecdotas e lendas fabulosas. Mas, ent�o os nossos filhos h�o de 
ser uns principes da mythologia ou uns aventureiros de mil e uma 
noites uns sonhadores e phantasistas? Deus nos livre! Crian�as 
devem aprender a pensar no s�lo firme da realidade. O ensino das 
verdades religiosas n�o � nenhum mortificativo do raciocinio e do 
pensar. Muito pelo contrario. O catechismo � bem mais do que um 
mechanico recitar li��es decoradas, � la realejo; com suas verdades 
metaphysicas e sobresensuaes apresenta-se � cabe�a ainda nova 
da crian�a muito mais exigente que a primativa machina arithmetica, 
redama muito mais trabalho e esfor�o mental. Crian�as devem 
aprender a educar-se a si mesmas, e � nos inflexiveis preceitos 
moraes de sua  religi�o e nos meios da gra�a offerecidos pela 
Egreja, que possuem a melhor escola para sua educa��o 
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SHVVRDO� H� D� IRUPDomR� GR� VHX� FDUDFWHU�´ (RVP, 1914, 883-grifos 
nossos).  

 

 Em contraposi��o ao uso de livros aned�ticos e de fabulas utilizados pelas 

escolas leigas, a Igreja faz sua defesa a utiliza��o da historia b�blica, que ensina o 

homem ao caminho do trabalho, desde a mais tenra idade:  

³1mR�Ki�OLYUR�QR�PXQGR�TXH�FRP�LQWXLomR�H�IRUoD�SHUVXDVLYD�
egual � da historia b�blica, ensine �s crian�as, j� nas primeiras 
horas da aurora de sua vida, a lei do trabalho. L� ellas 
apprendem que o divino Creador e Senhor do Universo instituiu 
seis vezes mais dias de trabalho que de descan�o; que o menino 
Jesus de Nazareth, quando com sua edade, trabalhava na 
officina de S. Jos�; que o pae de fam�lia j� bem cedo, de 
madrugada, sahiu em procura de trabalhadores a se resignar e 
abnegar-se; devem aprender a apreciar a vida j� n�o pelo 
numero de prazeres e divertimentos, mas pela felicidade no 
cumprimento dos seus deveres, n�o pelos desejos satisfeitos, 
mas pelas obriga��es cumpridas. Tambem por estes fins da 
escola s�o indispensaveis as grandes potencias moraes da 
Religi�o. A recorda��o da omnipresen�a de Deus, um olhar para 
a Cruz, o symbolo da eximani��o e do aniquilamento, a f� no 
santo anjo da guarda, a santa promesa feita na ultima confiss�o, 
a ora��o, tudo isto fornece � crian�a thimphar do mal. Sim, as 
id�as Moraes est�o profundamente arraigadas no esp�rito, s�o 
insepar�veis delle, s�o factos primitivos, condi��es imposta � 
nossa natureza, mas, desde ent�o, toda a ordem moral se baseia 
na revela��o divina, assenta no rochedo indestructivel e 
firm�ssimo. A ordem moral dos irreligiosos, por�m, que querem a 
sua moral independente da f� em Deus, essa pende no ar e leva 
confuss�o tremenda: < O que seja o bem e o mal, ningu�m ainda 
o sabe.> Mas quem ainda ignora o que seja bom ou mau, esse tal 
n�o tem, por certo, miss�o para annunciar uma nova moral � 
humanidade, e de educar as crian�as para uma vida moral. A 
ordem moral ou � a express�o da vontade divina, ou ent�o torna-
VH� R� MRJXHWH� GR� FDSULFKR� KXPDQR�´� �593�� ������ S�� ���� H� ���� - 
grifos nossos). 

 

 Pelo que vimos a Rep�blica n�o se protegeu contra a laiciza��o do ensino 

permanecendo o uso de livros did�ticos com li��es b�blicas. Como tamb�m 

apareceram livros aned�ticos e lend�rios que penetraram na cultura escolar, 

gerando um novo ide�rio social e influenciando certamente a escola prim�ria.  
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3.4 O papel do professor como agente da laiciza��o 

Ao lado das preocupa��es referentes �s mudan�as curriculares, 

resultantes da laiciza��o, havia tamb�m a id�ia de uma a��o positiva dos 

professores para a reorganiza��o do pa�s, nos primeiros anos da Rep�blica. Essa 

id�ia impulsionava a quest�o da reforma do ensino p�blico, com especial aten��o 

para o Ensino Normal. N�o seria poss�vel o progresso da na��o, da instru��o 

popular, sem o bom preparo dos professores:  

³(¶� QDWXUDO�� SRLV�� TXH� WRGRV� TXDQWRV� VH� LQWHUHVVDP� SHOR� EHP� ± 
estar e prosperidade da sociedade a que se acham ligados pelos 
v�nculos da p�tria e da familia observem com a m�xima solicitude 
e cuidada a educa��o imprimida pelos poderes publicos aos 
negocios da instruc��o publica, em geral, e aos da primaria, muito 
em particular. Ora, a sorte da instruc��o popular se acha de tal 
modo dependente das habilita��es e capacidade do professorado 
SULPDULR�� TXH� QmR� p� H[DJHUR� GLVHU� TXH� iV� PmRV� G¶HVWH� HVWi�
confiada a chave de nossa felicidade e grandezas futuras.  
Assim n�o h� problema mais digno de insistente applica��o do 
HVSLULWR� TXH� R� DSSDUHOKDPHQWR� G¶HVVH� GHOLFDGR� H� DGPLUDYHO�
organismo cujo funccionamento ter� como consequencia fatal ou o 
prodigio de uma civiliza��o com os seus encontros e ben��os, ou 
os incalculaveis maleficios da pervers�o social e do 
obscurantismo. �����´��&I��(1�����S������������������ 

 

Para os republicanos a necessidade de mudan�as implicava uma 

renova��o no programa de ensino da Escola Normal. Este deveria abranger n�o 

s� os conhecimentos necess�rios para formar o esp�rito dos professores, dando-

lhes uma cultura elevada, como principalmente os que tem por fim disciplinar no  

alumno-mestre as qualidades educadoras (RIP, Anexo ± REN, p. 66). 

  No exerc�cio do magist�rio o mestre torna-se um elemento dual: pode ser 

³constituidor da grandeza e prosperidade da sociedade´� H� S{GH� WDPEpP� VHU� R�

³principio corruptor e benefico que destr�e, na innocua infancia as aptid�es de 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 224 

verdadeiro saber e as normas do justo e do honesto´��6HUi�SRLV�WDPEpP�GXDO�DV�

recompensas no exerc�cio do seu magist�rio, ou ser� enviado ao meio social, um 

homem util e cooperador do verdadeiro bem e do bem commum ou um ser 

entorpecido, desconhecedor de sua propria grandeza, blasphemo, duellista, 

VXLFLGD��DWQHX´, afirma Marques (JEN, 05/01/1891, p.2).  

Quanto interessa a sociedade a clara comprehens�o deste assumpto! 

Declara afirmativamente o Vig�rio Marques. Seu entendimento caminha na dire��o 

de que o preceptor da mocidade n�o pode nesta miss�o t�o importante na forma��o 

do homem, ser representante de suas id�ias, sejam elas caprichosas ou singulares; 

nem t�o pouco um instrumento do poder publico administrativo s�ptico e �mpio. 

-XOJD� 0DUTXHV� ������� TXH� R� JRYHUQR� ³n�o administra ou exerce os direitos e 

deveres que recebe de Deus por meio da sociedade; e antes abusa e compromette 

a miss�o e a magestade desses mesmos direitos e deveres, opprimindo e 

GHVWUXLQGR��HP�YH]�GH�HGLILFDU�H�HQJUDQGHFHU´�(JEN, 05/01/1891,  p. 2).  

 A rela��o escola/familia e mestre/pai � enfatizada para dar um sentido da 

importante ao exerc�cio do magist�rio secular:  

³&RP�HIIHLWR��R�PHVWUH� UHFHEH�D�QRPHDomR�SDUD�R�PDJLVWHULR�SRU�
intermedio do poder publico; mas conv�m reconhecer, que este 
poder � depositario dos deveres que residem nos chefes das 
sociedades dom�sticas, de modo que o professor deve ser o 
representante fiel de um pae de familias, e os deveres deste para 
com os seus filhos, no tocante a instruc��o e educa��o, pass�o 
integralmente e sem nenhuma restric��o para a miss�o do mestre; 
que � esta e n�o outra a rela��o immediata da sociedade civil com 
a sociedade domestica, e desta com o individuo ou individuos 
FRPSRQHQWHV�GD�IDPLOLD�´��-(1��������������S������ 

  

Segundo Weber � a domina��o que se exerce na escola que se reflete nas 

formas de linguagem oral e escrita consideradas ortodoxas:  
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³2V� GLaletos que funcionam como linguagem oficial das 
associa��es pol�ticas autoc�falas (Igreja/Escola), portanto, de 
seus regentes, vieram a ser essas formas ortodoxas de linguagem 
oral e exercida pelos pais e pela escola estende-se para muito 
al�m da influ�ncia sobre aqueles bem culturais (aparentemente 
apenas) formais at� a forma��o do car�ter dos jovens e, com isso, 
GRV�KRPHQV�´��:(%(5��������S�������� 

 

Pode-se imaginar a repercuss�o e a preocupa��o que a laicidade trazia, 

sobretudo para o ensino normal. A forma��o dos educadores, que se preparavam 

para atuar nas escolas prim�rias laicas, dar-se-ia a partir de ent�o sem a 

presen�a dos conte�dos curriculares voltados para a religi�o, e os conte�dos que 

os substitu�am eram vagos na sua forma de aplica��o. Assim, a pol�mica 

suscitada pela laicidade no ensino oficial e as mudan�as disso decorrentes 

sempre encontraram espa�o de discuss�o nas escolas normais. 

 

3.4.1 A forma��o dos alunos-mestres: ensino normal oficial versus 

ensino normal cat�lico 

 
³5HSURYDPRV� H� FRQGenamos igualmente o modo de pensar 
daqueles que afirmam ser necess�rio subtrair a educa��o e 
forma��o da mocidade ao cuidado e � vigil�ncia da Igreja e do 
clero, como inimigos do verdadeiro e �til progresso da ci�ncia e 
da civiliza��o; e deixam, quando muito, aos Bispos a dire��o dos 
Semin�rios diocesanos, e isso mesmo sujeitando-os em muitos 
SRQWRV��DR�SRGHU�VHFXODU�´��$25��&3��������S������� 

 
  
 

A Igreja cat�lica atrav�s do ensino normal cat�lico procurou reagir e garantir 

que a(o)s aluna(o)s que fossem formados nas suas escolas pudessem disputar em 
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p� de igualdade com a(o)s aluna(o)s formados na Escola Normal Oficial, as vagas 

dos concursos para exercerem o magist�rio p�blico em nosso Estado223.  

 

³$�HVFROD�QRUPDO�FDWyOLFD�GHYH�VHU� WmR�HILFLHQWH�TXDQWR�D�HVcola 
OHLJD�� (�� WDPEpP� GH� VXPD� LPSRUWkQFLD� HPSUHJDU� RV� PHLRV�
oportunos para formar e preparar para o futuro, mestres bons e 
capazes, que possam se equiparar ou mesmo exceder em 
compet�ncia aos professores educados e formados nas escolas 
leigas, afim de que, nos casos de necessidade, possam com 
estes entrar em concurso e obter as cadeiras de ensino nos 
/LFHXV�H�*LQiVLRV�GR�(VWDGR�´��$25��&3��������S������� 

 
Almejando permanecer ativa no campo educacional a Igreja abre m�o at� 

mesmo de que a juventude cat�lica curse o ensino normal em suas escolas, 

aconselhando-a a obter o diploma nas escolas normais oficiais, com a permiss�o 

das congrega��es, conforme se v� no texto abaixo:  

³3DUD� TXH� WDPEpP� DV� HVFRODV� S~EOLFDV� VHMDP� UHJLGDV� SRU�
professores de sentimentos religiosos, julgamos de muita 
conveni�ncia que os nossos diocesanos, e de modo especial os 
Revs. P�rocos e Sacerdotes aconselhem que se matriculem nas 
Escolas Normais, mesmo oficiais, os alunos das escolas cat�licas 
que mais se distinguirem por sua �ndole e intelig�ncia, tomadas, 
por�m, as devidas cautelas para que n�o percam a f� e bons 
costumes. Ser�, outrossim, para desejar que os membros das 
Congrega��es Religiosas que se destinam ao ensino, obtenham 
o diploma de normalistas, com pr�via permiss�o nossa e dos 
seus Superiores. Assim, far-se-� � inf�ncia e � mocidade o bem 
que devemos ter em vista, e contaremos ainda com professores 

                                                
223 No segundo cap�tulo deste estudo tratamos da profissionaliza��o docente, por�m ressaltamos: 
Antes da exist�ncia da Escola Normal, a sele��o de professores era feita mediante contrato, 
realizado segundo as condi��es estipuladas pelo governo. ³A lei de 1827 fazia refer�ncia aos 
crit�rios para a contrata��o de homens e mulheres para serem mestres. Estes seriam examinados 
publicamente perante os presidentes das Prov�ncias, em conselho, os presidentes julgariam o mais 
digno candidato para sua legal nomea��o.´� �$5$17(6�	�6,/9$��������S����-�QRWD������³Dois anos 
depois que fosse instalada a Escola Normal nenhum dos professores de primeiras letras poderia 
continuar a exercer o magist�rio sem prestar-se a um exame feito pelo novo sistema, e ser 
aprovado. E os que n�o fossem examinados perderiam o direito a receber os seus ordenados. foi 
cobrada a presta��o de um exame de capacidade profissional, oral e por escrito. (Pernambuco, 
1897)´ (ARANTES & SILVA, 2002, p. 6).  A lei provincial de 1855 estabeleceu os exames oral e 
escrito como condi��o para provar a capacidade profissional dos candidatos a serem nomeados 
professores p�blicos de Instru��o Prim�ria da Prov�ncia de Pernambuco (In: ARAUJO, 2000, 
anexo).  
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KDELOLWDGRV� SDUD� DV� QRVVDV� HVFRODV� SULPiULDV�´� �$25��&3�� ������
p. 52-53).   
 

De acordo com Moacyr (1930, p. 562) a titula��o de professor(a) p�blico 

prim�rio recebido pela(o)s aluna(o)s ao conclu�rem o curso normal, garantia uma 

nomea��o privilegiada em rela��o aos t�tulos conferidos por outras escolas 

normais. 

O estado estava dividido em entr�ncias que correspondiam �s regi�es ± 

sert�o, agreste, mata e litoral. A capital do Estado, Recife, correspondia � quarta 

entr�ncia.  No trecho da lei abaixo transcrita t�m-se as exig�ncias para o exerc�cio 

do magist�rio, incluindo-se a necessidade da pr�tica de ensino por um ano. 

�³�/HL�3URYLQFLal N. 1124, de 17 de junho de 1873 

Classifica��o das escolas, provimento e permuta. 

Art. 14. O provimento das cadeiras de 1a entr�ncia far-se-h� pela 
forma que for preescrita em regulamento, mediante concurso, e 
somente poder�o concorrer, alem dos que exhibirem diploma de 
capacidade conferido pela escola normal:  

1o Os titulados com gr�o scientifico pelas faculdades do Imp�rio; 

2o Os que exhibirem diploma conferido pelo gymnasio provincial; 

3o Os cl�rigos de ordens sacras; 

4o Os bachar�is em bellas lettras, titulados pelo imperial collegio 
Pedro II do Rio de Janeiro;   

5o Os que exhibirem diploma de capacidade conferido pelas 
escolas normaes do imp�rio. 

6o Os que, prestando exame das mat�rias professadas na escola 
normal, forem julgados aptos para o concurso � ju�zo da mesma 
escola.  

2V�PHQFLRQDGRV�QRV����o, 2o, 3o,4o, 5o e 6o, n�o ser�o admitidos 
a concurso se n�o exhibirem provas de voca��o para o 
magist�rio, revelada na pratica anterior do ensino durante um 
DQQR�SHOR�PHQRV�´��,Q��$5$8-2��������DQH[R��  

 

 

 

 

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl


 228 

Possuir um diploma da Escola Normal colocava o possuidor em condi��o 

privilegiada, como vimos na legisla��o acima, na qual t�m a prefer�ncia para 

exercer o magist�rio p�blico. Mas o maior pr�mio, considerado uma verdadeira 

gl�ria era a possibilidade de serem locados na capital224. Oliveira (1985) em seu 

livro ADRIANA ± vida de uma professora no Estado de Pernambuco no tempo de 

Lampi�o, relata em um dos trechos desta obra, o descr�dito da popula��o da Vila 

Maraial, em Palmares225, Pernambuco, quando Adriana226 chegou na cidade para 

exercer a profiss�o de professora, fato que comprova o quanto era valorizado um 

diploma da ENP:  

³$GULDQD� GHVHPEDUFRX� GR� WUHP� GH� KRUiULR� FRPR� UD� FKDPDGR��
procedente do Recife, aos 15 de mar�o de 1915. Coment�rios e 
olhares curiosos esperavam-na na plataforma da esta��o. Ela era 
casada. Seu esposo ficara trabalhando em Recife. Algu�m disse: - 
Essa � a professora novata; dizem que � formada pela Escola 
Normal do Recife. Um grupo censurou: - sendo formada, por que 
aceitou uma cadeira municipal? S� acredito se vir o GLSORPD�´ 
(OLIVEIRA, 1985, p. 39-40 ± grifos nossos).  

 

A Igreja deve ter incentivado a juventude cat�lica a procurar a forma��o na 

Escola Normal Oficial sabendo destas vantagens. Tamb�m notamos que a Igreja 

mobilizou-se para garantir a presen�a do catolicismo nas escolas. Uma das a��es 

                                                
224 Por�m, possuir tal privil�gio, n�o garantia a exist�ncia de vagas. Em 1915, as cadeiras 
existentes no quadro do magist�rio estadual prim�rio pernambucano eram por demais ex�guas e 
dif�ceis de obter (OLIVEIRA, 1985, p. 39). 
225�³Situada � margem direita do rio Pirani, zona litoral-mata, a 126 quil�metros da Capital, era sede 
do distrito, que, pela lei municipal n. 90 de 14 de janeiro de 1913, foi elevada a categoria de vila do 
munic�pio de Palmares�´��2/,9(,5$��������S������� 
226 Fez todo o seu curso na Escola Normal de Recife, funcionando nessa �poca no Gin�sio 
Pernambucano da Rua da Aurora, atualmente Col�gio Estadual de Pernambuco. (...) Durante 
alguns meses, ensinou alunos particulares, recebendo uma mensalidade de dois mil r�is de cada 
disc�pulo. Informada da exist�ncia de uma cadeira na Vila de Maraial, neste Estado, com os 
vencimentos de oitenta mil r�is, interessou-se por essa nomea��o, no que foi atendida (OLIVEIRA, 
1985, p. 39).  
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en�rgicas incluiu os professores que congregavam nas igrejas, aos quais 

deveriam ser feitas algumas exig�ncias e imposi��es.  

³1mR�VHUi�IRUD�GH�SURSyVLWR�REULJDU�RV�SURIHVVRUHV�D�VXEPHWHP-se 
a exames p�blicos de sua capacidade e compet�ncia, e obterem 
os diplomas de mestres nas Escolas Normais do Estado. Onde for 
poss�vel ser� para desejar que os pr�prios diplomados pelas 
mencionadas Escolas, sejam os preferidos para sua moralidade, f� 
firme e instru��o bastante para bem ensinar �s crian�as e doutrina 
FDWyOLFD�H��DOpP�GLVVR��VHMDP�HP�WXGR�FDWyOLFRV�IHUYRURVRV�´��$25��
CP, 1915, p. 52). 
 

Para os republicanos os professores foram considerados agentes 

fundamentais para promover o progresso da na��o (Cf. FARIA FILHO, 2000; 

SOUZA, 1998).  A Igreja, por sua vez, contava com a fidelidade e participa��o dos 

professores cat�licos, a seu servi�o, no trabalho da evangeliza��o cat�lica.  

³3URFXUHP��UHIHULQGR-se aos p�rocos), por todos os meios, estimular 
e animar os professores a perseverar na sua delicada, nobre e 
importante tarefa. Lembrem-lhes que s�o eficazes cooperadores 
da Igreja e dos pais de fam�lia em procurar a salva��o das almas, e 
que de sua atividade e trabalho constante dependem, em grande 
parte, o bem-estar da posteridade e a salva��o das almas  e do 
(VWDGR�´��$25��&3��������S������ 

 

A manuten��o da f� cat�lica nos estabelecimentos p�blicos seria feita em 

outros moldes, j� que a Igreja n�o gozava mais do espa�o que tivera antes da 

laiciza��o. Um deles era na entrada dos p�rocos para ministrarem aulas de 

catecismos nas escolas, isto dependeria da amizade entre os p�rocos e a dire��o 

das mesmas.  

³(P� WRGR� R� FDVR�� QmR� GHYHUHPRV� QRV� FRQWHQWDU� FRP� R� HQVLQR� GR�
catecismo ministrado pelos P�rocos ou por outrem, na fam�lia, na Igreja 
e nas pr�prias escolas paroquiais; devemos pugnar, com ardor, para 
que se ensine de fato a doutrina crist� tamb�m nas escolas p�blicas, 
dentro da hora regulamentar, de acordo com as leis civis. Por isso, 
insistimos com os Revs. P�rocos para que mantenham boas rela��es 
com os professores, e com zelo e prud�ncia obtenham livre acesso em 
VXDV�HVFRODV��DILP�GH�PHOKRU�FXPSULUHP�HVVD�VXD�REULJDomR�SDVWRUDO�´�
(AOR, CP, 1915, p. 52). 
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No Regulamento para a Escola Normal do Recife (como aparece no 

cabe�alho) atribu�a-VH�DRV�PHVWUHV�QRUPDLV��QR�DUW���������o, que estes deveriam 

³$SURYHLWDU� WRGDV� DV� RFDVL}HV� TXH� VH� OKHV� RIIHUHoDP� QR� HQVLQR� UHJXODU� RX� IyUD�

delle, para inspirar aos seus disc�pulos os sentimentos moraes e religiosos, e o 

amor da orGHP�H�GD�GLVFLSOLQD´��,Q��$5$Ò-2��������DQH[R�- grifos nossos). Assim, 

a Igreja tentava ganhar os professores, como seus aliados, isto quando os 

mesmos j� n�o eram os pr�prios cl�rigos.  

A Igreja apregoava que, ³FRP� R� DXPHQWR� GR� SURJUHVVR� GDV� HVFRODV�

prim�rias, dependem elas, em grande parte, dos professores id�neos e dignos´ 

(AOR, CP, 1915, p. 52).  

  O gozo do livre exerc�cio de todos os  que n�o ofendessem a ordem p�blica 

H�DRV�ERQV� FRVWXPHV� �&I��&RQVWLWXLomR�3HUQDPEXFDQD��$UW�� ����� ��o) e o fato da 

Constitui��o Republicana ter deixado para os estados a responsabilidade da 

educa��o prim�ria e m�dia profissional, abriram caminhos para que houvesse uma 

expans�o de escolas fundadas por protestantes. Sobre a atua��o dos protestantes 

na �rea educacional227, Sellaro (2000) afirma que: Al�m das escolas paroquiais, ao 

lado dos pontos de prega��o e das congrega��es e igrejas evang�licas, surgiram, 

no in�cio do s�culo, as institui��es que se transformariam em grandes col�gios (p. 

68), como o Agnes Erskine e o Americano Batista.  Vasconcelos (2001) contempla 

o proselitismo que estava atrelado a estas institui��es, afirmando que ³DOJXQV�

                                                
227 Somente nos primeiros anos do in�cio do s�culo XX, foram fundados em Recife, por grupos 
protestantes, tr�s grandes institui��es de ensino: Col�gio Agnes Erskine (antigo Col�gio 
Americano), em 1904; Col�gio Americano Batista, em 1906 e Col�gio 15 de novembro, em 1929.  
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col�gios protestantes criados por grupos evang�licos vindos dos EE.UU. da 

Am�rica, tinham como objetivo conquistar jovens da elite brasileira para as 

denomina��es que estavam entrando no pa�s. 228 (p. 23). 

 Ao lado da expans�o dos col�gios protestantes, muitos outros de origem 

cat�lica229 tamb�m surgiram, institui��es que aumentavam o n�mero de 

estabelecimentos particulares de ensino prim�rio e secund�rio.230 

 As escolas cat�licas pregavam que ³$�UD]mR��D� Ip�H�D�H[SHULrQFLD�HQVLQDP�

que s� na Igreja de Jesus Cristo encontram os fi�is regras seguras para a boa 

educa��o dos filhos. Na f� e na moral cat�lica devem, pois, os pais basear essa 

HGXFDomR´ (AOR, CP, 1915, p. 293). E os dirigentes das escolas prim�rias 

atentariam para o desejo da Igreja, afirmando:  

³'HVHMDPRV� DUGHQWHPHQWH� TXH� VH� HQFDUUHJXHP� GD� GLUHomR� GH�
nossas escolas os Religiosos das diversas Congrega��es de ambos 
os sexos, aprovadas pela Igreja, os quais dever�o adotar os 
PpWRGRV�PRGHUQRV�PDLV� DSHUIHLoRDGRV� GR� HQVLQR� SULPiULR�´� �&3%��
464.) (AOR, CP, 1915, p. 294). 

A atua��o da Igreja na �rea prim�ria amplia-se para as escolas 

secund�rias com a seguinte justificativa:   

³&UHVFHQGR�FDGD�GLa o n�mero de jovens que, tendo terminado os 
estudos prim�rios, aspiram a um curso de educa��o superior, seja 
para se aplicarem ao com�rcio com maior aptid�o, seja para se 
prepararem para os empregos p�blicos e cargos civis ou pol�ticos, 
parece-nos acertado propor aos nossos amados diocesanos 
algumas regras e advert�ncias tamb�m sobre as escolas de 
instru��o secund�ria. Aos pais de fam�lia, que se v�m na dura 
necessidade de mandar seus filhos seguir algum curso especial de 

                                                
228 No terceiro cap�tulo deste estudo tratamos da hist�ria da entrada dos protestantes no Recife.  
229 Destacam-se os seguintes col�gios de ensino secund�rio: Col�gio S�o Vicente de Paulo; 
Col�gio S�o Jos�, Col�gio Cora��o Eucar�stico, Col�gio Salesiano (Cf. SELLARO, 2001, p. 78).  
230 A superioridade do n�mero de escolas particulares e das cat�licas  seguiram-se por v�rios anos, 
posterior ao per�odo aqui estudado, chegando em 1959 a quantificar: 842 escolas p�blicas, 1.288 
escolas particulares leigas, 873 escolas cat�licas,. Totalizando no Brasil o n�mero de 3003 escolas 
�',5(725,$�'2�(16,12�6(&81'È5,2�'2�0(&����������� 
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estudos em col�gios, onde n�o se cultivam os princ�pios do ensino 
cat�lico, exortamos encarecidamente n�o esque�am o dever que 
lhes incumbe de velar cuidadosamente pelos seus filhos, afim de 
n�o perderem a f� e os bons costumes, lembrando-se sempre das 
palavras de N. S. Jesus Cristo: <De que serve ao homem ganhar o 
mundo inteiro, se perder a sua alma?> (Mt. 16,26). Neste ponto, 
tenham sempre presentes as instru��es e decretos da Santa S�. E 
lhes lembramos a grav�ssima obriga��o de preferirem, a 
quaisquer outros, os col�gios genuinamente cat�licos, se os 
houver, onde possam seus filhos terminar os estudos 
VHFXQGiULRV�RX�VXSHULRUHV�´ (AOR, CP, 1915, p. 299).  

 

Era explicita a preocupa��o com a manuten��o da f� na forma��o escolar 

da juventude cat�lica. A expans�o do ensino, em v�rios modalidades, 

oportunizava cada vez mais a ascens�o a outros n�veis de estudo, crescendo 

tamb�m a educa��o feminina.  Neste per�odo a Igreja salienta que estando 

generalizado, cada vez mais, o costume de se matricularem tamb�m as mo�as 

nas escolas e institutos de estudos superiores, a Igreja aprovava que elas se 

aplicassem tamb�m ao estudo das ci�ncias e da educa��o civil, contanto que se 

acautelassem os princ�pios da f� cat�lica, da honestidade dos costumes e da reta 

raz�o (Cf. CP, 1915). As recomenda��es a juventude est�o presentes em muitos 

trechos da Carta Pastoral de 1915. Mas, a �nfase maior apresentada pretendia 

fazer com que os parcos entendessem que a Igreja n�o podia disputar espa�os 

em condi��es desiguais com as escolas seculares na rep�blica laica. As escolas 

deveriam primar pela qualidade da sua educa��o. As ambi��es da Igreja foram 

aqui bem sintetizadas:  

 
³(P� VXPD�� UHFRPHQGDPRV� H� H[RUWDPRV� QR� 6HQKRU� DRV� UHLWRUHV� H�
professores, que n�o se contentem somente com a forma��o de 
disc�pulos distintos pela pureza da f� e dos costumes, mas se 
desvelem tamb�m para que estes, pelos felizes resultados nos 
estudos, provem que os institutos e col�gios cat�licos levam 
vantagem aos demais, ainda nas letras, nas artes e nas ci�ncias. 
Com este esfor�o, satisfar�o plenamente aos desejos dos pais de 
fam�lia, confundir�o as cal�nias dos inimigos da Religi�o, se                                                                                                    
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tornar�o grandes benem�ritos da P�tria e da Igreja, e para si 
pr�prios ganhar�o coroa inacess�vel, segundo o dito do profeta 
Daniel (12,3). <Os que houverem sido s�bios, brilhar�o como a luz 
do firmamento, e como estrelas por toda a eternidade, aqueles que 
KRXYHUHP� HQVLQDGR� D� PXLWRV� D� MXVWLoD� H� D� YLUWXGHV!�´ (AOR, CP, 
1915, p. 301- grifos nossos).  

 
  

Com o destino tra�ado para as escolas secund�rias, foi esbo�ado,  

tamb�m, um perfil exemplar para seus administradores. Eles deveriam ensinar e 

dar o exemplo com suas vidas:  

³2V� UHLWRUHV� H� SURIHVVRUHV� GRV� FROpJLRV� GH� LQVWUXomR secund�ria 
devem ser tais, que, compenetrados da grav�ssima import�ncia dos 
seus cargos, se dediquem, de corpo e alma, � educa��o e 
forma��o da juventude cat�lica. Por conseguinte, com a palavra e 
com o exemplo, afastem seus disc�pulos dos perigos de perder a f� 
e os bons costumes, tanto nos col�gios como fora deles, e se 
empenhem para que a sua educa��o seja conforme � doutrina 
cat�lica e penetrada de esp�rito crist�o�´��$25��&3��S������� 

 

Na Carta Pastoral, de 1915, foi apresentado o Regulamento Geral do 

Ensino Diocesano (RGED). No capitulo I, art. 1o, do primeiro RGED aponta-nos as 

modalidades do ensino:  

³2� HQVLQR� GLRFHVDQR� FRPSUHKHQGH� D� LQVWUXFomR� UHOLJLRVD��
intellectual e civica da juventude catholica, isto �, as escolas 
catholicas, o catecismo, a escola normal e seus cursos anexos 
para professores, em exercicio, de acc�rdo com as disposi��es 
diocesanas, os preceitos do Concilio Plenario Latino Americano e 
DV�OHLV�FLYLV�YLJHQWHV�´ (AOR, CP, 1915, p. 749).  
 

Segundo o Art. 5o. do RGED, a Escola Normal ((1�� ³� um estabelecimento 

de ensino profissional que tem por fim preparar professores e professoras para o 

ensino prim�rio´� �S������.  A escola era dividida em duas se��es, uma para formar 

os professores e outra para as professoras. As alunas-professoras estudariam no 

Instituto N, sendo seu diretor um Sacerdote, secular ou regular, nomeado pelo 

Ordin�rio. Os alunos-professores estudariam no Col�gio N231, sob a dire��o de uma 

                                                
231 Consta no ap�ndice do RGED um modelo de regulamento de ensino para as escolas normais da 
diocese. As escolas que fossem criar o seu RGED, deveriam substituir as nomenclaturas           
Instituto N e Col�gio N, pelos nomes adotados para seus estabelecimentos. No final do RGED 
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UHOLJLRVD�RX�SURIHVVRUD� LJXDOPHQWH�QRPHDGD�SHOR�%LVSR�GLRFHVDQR��&I��5*('����o 

e 2o.).  

 Como j� mencionamos as demais escolas normais do Estado teriam que se 

equiparar ao programa de ensino da ENP. No programa de ensino da END, fica 

explicita essa equipara��o:  

³�o Adoptar-se-�, quanto f�r poss�vel, o programma da escola 
normal do Estado, sem prejuizo dos preceitos eclesiasticos, para 
que os alumnos possam prestar exames perante a Instruc��o 
publica, habilitando-se assim para professores effectivos ou interinos 
estaduaes ou municipaes, caso  haja FRQYHQLrQFLD�´� �5*('��������
p. 749).  

 

 A preocupa��o da Igreja sempre se voltava para a necessidade de manter 

a qualidade de ensino de suas escolas, para que os alunos e as alunas ali 

formadas pudessem concorrer aos cargos p�blicos, obtendo sucesso. Conforme o 

art. 8o , constavam as seguintes mat�ULDV� GR� SURJUDPD� GD� (1'�� ³Portuguez, 

Francez, Latim, Mathematica elementar, Geographia e Historia, Sciencias 

naturaes, Pedagogia e Methodologia, Instrucc��o civica e moral, Musica, 

Gymnastica, Calligraphia e Desenho, Trabalhos manuaes para meninas´� �5*('��

1915, p. 750).  

Al�m das mat�rias acima mencionadas a END, sendo uma escola 

confessional, podia ministrar  o ensino religioso. Por isso os alunos recebiam al�m 

desse ensino, a explica��o da Historia sagrada, e do Catecismo, da Liturgia e 

sobre os factos principaes da Historia Ecclesiastica, e bem assim de Canto liturgico 

e de acompanhamento do mesmo ao harmonium (Cf. RGED, art. 9o, 1915, p. 750). 

                                                                                                                                                
aparece em nota que os regimentos internos das escolas paroquiais seriam publicados quando 
fosse necess�rio. O que refor�a nossa id�ia de ser o apenas um modelo.   
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 Os alunos da END de acordo com o art.10o serviam de adjuntos aos 

professores, como monitores, dando li��es nas diversas disciplinas do ensino 

prim�rio sob inspe��o dos professores ou dos diretores da escola normal. O 

mesmo ocorria nas escolas p�blicas. A Lei Provincial n. 369 de 14 de maio de 

1855, disp�e no seu capitulo 2, as seguintes normas para os professores adjuntos:  

³$UW�� ��� ± a classe dos professores adjuntos ser� formada dos 
alunos das escolas p�blicas, maiores de 12 anos, dados por 
pontos com distin��o nos exames anuais, que tiverem tido bom 
procedimento e desenvolvido voca��o para o magist�rio. Ser�o 
prefer�veis em igualdade de circunst�ncias, os filhos de 
professores p�blicos que estiverem no caso do art. 26o, e os 
DOXQRV�SREUHV�´��1(3+(3(��/HL�Q�����������232).  

 
Ao t�rmino de cada curso os alunos prestariam exames e receberiam um 

diploma assinado pelo diretor da escola normal e pelo Bispo diocesano. A sess�o 

Miss�o Can�nica do RGED estabelece as normas para os professores paroquiais 

da END, mostrando as exig�ncias que lhes eram feitas, nos seguintes artigos:    

³��o Antes de ser nomeado para exercer o cargo de professor 
parochial, o candidato deve requerer a miss�o canonica ao 
Ordinario, isto �, a faculdade de ministrar legalmente o ensino 
religioso nas escolas. 
13o O requerimento levar� uma informa��o do respectivo Parocho. 
14o Antes de tomar posse do seu cargo, o professor, na egreja, 
deante do altar, far� a sua profiss�o de f� em presen�a do 
Parocho e do conselho escolar, e o Parocho mandar� ler a 
provis�o da miss�o canonica e lan�car� o termo respectivo no  
OLYUR�GR�7RPER�´��5*('��������S�������� 
 

Por essas diretrizes, s� seriam admitidos ao cargo de professor paroquial, 

quem realmente comungasse a f� cat�lica. Para a pr�tica docente da(o)s 

normalistas  havia um curso anexo a escola normal, que funcionava anualmente 

pelo espa�o de tr�s a quatro semanas. Outra experi�ncia pratica era determinada 

pela  diretoria do ensino diocesano que convidava um grupo de professores em 

                                                
232 Na mesma lei  disp�e: o art. 35 - Nomea��o dos professores adjuntos; o art. 36o -os 
vencimentos; art. 37 ± Aperfei�oamento; art. 38 ± Exames; art. 39 - Substitui��o dos professores 
titulares e             art. 40 - titula��o de profissionais 
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H[HUFtFLR�� HVSHFLDOPHQWH� DTXHOHV� TXH� QmR� IUHT�HQWDUDP� D� HVFROD� QRUPDO� SDUD�

receberem li��es praticas sobre a arte de ensinar a juventude (cf. RGED, art. 5o, 

1915, p. 751).   

 Essa segunda experi�ncia pr�tica era organizada como um curso externo. 

Neste curso dava-se um resumo das mat�rias principais da instru��o prim�ria. Em 

li��es modelos, mostrava-se o m�todo mais conveniente nas diversas disciplinas, 

os fatos principais da Historia Eclesi�stica e da P�tria, interessantes problemas de 

Geografia e das Ci�ncias Naturais, os pontos principais da Constitui��o brasileira 

e das leis do Estado, a  raz�o e a significa��o dos dias feriados. Todas estas 

instru��es deveriam ser dadas de modo que fossem facilmente entendidas e 

assimiladas, e destarte os professores pudessem adquirir a habilidade de 

desenvolver as mesmas id�ias, no meio em que se achassem (Cf. RGED, art. 17, 

1915, p. 751).  

 Se fosse poss�vel no fim do curso seria organizado um retiro espiritual de 

tr�s dias233. O RGED no art. 18, afirma que nestes dias seriam realizadas 

conferencias, tratando-se especialmente da dignidade da crian�a, do valor das 

obras de miseric�rdia espiritual, dos deveres do professor na vida social, etc. O art. 

19 assegura que durante o curso o professor receberia seu ordenado (RGED, art. 

18 e 19, 1915, p. 751).  

No que diz respeito a proposta de forma��o da(o)s aluna(o)s-mestres 

formados na ENP e na END, podemos encontrar a similaridade em decorr�ncia da  

                                                
233 O Retiro pensado pela Diretoria Geral do Ensino Diocesano, assemelha-se as Conferencias 
Pedag�gicas promovidas pela Diretoria Geral da Instru��o P�blica. Tratamos das Conferencias 
Pedag�gicas no primeiro capitulo deste estudo.  
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equipara��o da END pela ENP. Quanto a quest�o da laiciza��o do ensino a 

an�lise � distinta. A ENP, sendo uma escola oficial, atendeu ao dispositivo legal, 

tornando laico o seu ensino. A END agiu de acordo com os moldes de uma escola 

confessional, garantindo a perman�ncia de princ�pios religiosos no ensino normal 

cat�lico. A END teve a preocupa��o de garantir uma forma��o com qualidade, 

para que um maior n�mero de jovens cat�licos estivessem penetrando as escolas 

prim�rias, atrav�s de concursos, e garantissem atrav�s do exemplo e da prega��o 

da palavra a f� e a devo��o � Igreja cat�lica. A rela��o de amizade entre os 

p�rocos e os dirigentes das escolas p�blicas, tornou-se condi��o necess�ria para 

que estes ministrassem o ensino do catecismo religioso, depois da laiciza��o do 

ensino.   

Pode-se dizer que as rea��es da Igreja sobre a quest�o da laiciza��o do 

ensino, influiu nas rela��es entre a fam�lia, o governo, a educa��o e a Igreja 

(religi�o), marcando a forma��o social brasileira e a organiza��o do seu ensino 

p�blico, com muitos conflitos.  

Estes conflitos emergiram de modo mais ou menos intenso, em momentos 

importantes desse processo, nos quais a Igreja, defendendo seus espa�os, fez 

alian�as com outras for�as sociais, interferindo, entre outros aspectos, na 

legisla��o educacional brasileira, como se observa at� hoje. 
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Ao chegarmos ao t�rmino do nosso estudo tecemos algumas considera��es 

� guisa de conclus�o. Temos a sensa��o de que esta pesquisa teve um percurso 

interessante ao tentar conhecer melhor o processo de laiciza��o do ensino p�blico, 

atrav�s das mudan�as observadas na Escola Normal de Pernambuco ± institui��o 

modelo, respons�vel pela forma��o de mestres, aos quais a Rep�blica atribuiu 

uma grande responsabilidade, como agentes de mudan�a. A essa miss�o juntava-

se o desafio de passar aos alunos os valores �ticos e morais, sem o suporte 

religioso. 

A mudan�a s� pode ser bem avaliada quando se considera o quanto o 

Ensino Religioso cat�lico impregnava a cultura escolar, desde o per�odo colonial, 

sem dividir seu espa�o com qualquer outra forma de orienta��o religiosa. Como 

era de esperar, passados mais de tr�s s�culos de influ�ncia religiosa cat�lica, a 

sociedade em geral e as escolas, em particular, mantinham um sentimento 

religioso muito acirrado, sempre orientado pela Igreja Cat�lica. O Ensino Religioso, 

que saiu dos curr�culos das escolas p�blicas era o confessional cat�lico.  

Como foi demonstrado, a laiciza��o do ensino havia sido tratada muito 

antes, em Pernambuco, nas Conferencias  Pedag�gicas de 1878, ensejando aos 

professores um espa�o para discuss�o do delicado tema.  Pelo menos em Recife, 

foi poss�vel aos mestres a abordagem desse tema, antes da sua oficializa��o, 

estabelecida na Constitui��o de 1891. Suas falas podem ser entendidas como 

evid�ncias  da forma como pensavam esses professores, agentes formadores de 

opini�o e condutas sociais.  

� dif�cil precisar a g�nese do conflito entre a Igreja e o Estado. Mas foi na 

Rep�blica, inspirada no positivismo, no liberalismo e nas ci�ncias, que as          
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rela��es entre as duas inst�ncias de poder foram oficialmente cortadas. O fim do 

Padroado representou para a Igreja a perda de importantes espa�os, dos quais a 

retirada do Ensino Religioso do curr�culo das escolas p�blicas parece ter sido o 

mais pol�mico e lamentado pela Igreja. Vozes de cl�rigos e de fi�is adeptos do 

catolicismo fundiram-se em uma s�, contr�ria ao Estado laico e a supress�o do 

Ensino Religioso. Mesmo entre os que consideraram o fato sob o aspecto da maior 

liberdade que teria a Igreja a partir da separa��o, a impossibilidade de manter o 

Ensino Religioso Cat�lico nas escolas foi considerada uma grande perda.  

O olhar na forma��o d(a)os alun(a)os-mestres da ENP e na organiza��o do 

seu curr�culo, antes e depois da laiciza��o, nos fez perceber aspectos importantes 

desse processo de mudan�as e adapta��es. A seculariza��o foi defendida por 

seu diretor, alegando que a escola n�o poderia postergar esta  iniciativa, pois 

refletia-se nela o pensamento liberal da �poca. A laicidade  tornou-se uma medida 

necess�ria para o progresso das ci�ncias. Para os  defensores do progresso as 

ci�ncias sempre esbarravam nos dogmas da Igreja.  

Um fato interessante que destacamos foi a iniciativa da Igreja de  buscar 

outros meios de manter-se presente no campo educacional. Um deles foi o maior 

cuidado com a qualidade dos seus cursos. Uma preocupa��o expressa pela Igreja 

era que a juventude formada em suas escolas normais pudessem concorrer em 

p� de igualdade com os mestres formandos pela Escola Normal Oficial, nos 

concursos para as escolas prim�rias. Essa era uma forma de garantir                       

a presen�a de professores cat�licos nas escolas p�blicas prim�rias, mestres                 

formados nas  uas  escolas   confessionais.  Esses professores deveriam receber  
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dos p�rocos toda a orienta��o e preparo necess�rio a uma a��o voltada 

para a tr�ade Deus, P�tria e Fam�lia. 

Outra sa�da encontrada pela Igreja foi estimular a juventude cat�lica 

DWUDYpV� GRV� SiURFRV�� HP� FDGD� XPD� GDV� LJUHMDV�� SDUD� IUHT�HQWDUHP� D� (13��

reconhecendo que uma pessoa portadora do diploma daquela escola gozaria de 

privil�gios para ocupar as cadeiras da Capital.  A moralidade dos professores foi 

outra defesa feita pela Igreja, atestando que a juventude cat�lica possu�a os 

melhores exemplos de idoneidade para a forma��o das crian�as.  

Por outro lado a Rep�blica tinha os professores como agentes de difus�o 

do civismo, considerado nesse per�odo quase como uma religi�o - a religi�o c�vica 

- com o objetivo de nacionalizar, civilizar, profissionalizar e refinar o cidad�o 

republicano. Estes ensinamentos deveriam ser iniciados ainda quando as crian�as 

estivessem em tenra idade.  Para isso, os professores deveriam ser preparados 

para fazerem uso de novas metodologias, centradas na intui��o e, tamb�m, na 

rela��o entre teoria e pr�tica. 

A Rep�blica teve ainda o m�rito de impulsionar, al�m das mudan�as 

qualitativas, a expans�o do ensino, ao impor a toler�ncia para todas as 

convic��es sinceras, respeito a todos os direitos e a todas as liberdades, abrindo 

espa�o para expans�o das escolas protestantes e estimulando a Igreja Cat�lica a 

expandir tamb�m as suas escolas.  

Nesse contexto, as falas dos religiosos cat�licos d�o conta de uma 

consci�ncia do quanto haviam relegado o problema do analfabetismo, da  

educa��o do povo. A concentra��o de esfor�os nos col�gios, onde desde a 

col�nia surgiam e eram preparados os novos religiosos, come�a a ser repensada.  
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Outros movimentos religiosos presentes em nossa sociedade no per�odo 

em estudo, e que foram (e ainda s�o) muitas vezes negados, tiveram na 

Rep�blica um momento prop�cio para expans�o. A simples identifica��o desses 

movimentos influenciava a sociedade no sentido de construir uma vis�o plural e 

tolerante, no campo religioso e educacional brasileiro, sem deixar de ressaltar a 

forte representa��o religiosa da Igreja Cat�lica, mesmo durante a Rep�blica laica. 

Outra constata��o feita atrav�s desse estudo foi a rea��o da Igreja, em 

decorr�ncia n�o apenas da laiciza��o do ensino, mas, tamb�m de outras perdas, 

HP� FRQVHT�rQFLD� GD� VHFXODUL]DomR� GRV� FHPLWpULRV�� GR� FDUiWHU� REULJDWyULR� GR�

casamento civil, da liberdade da profiss�o religiosa e da exclus�o do subs�dio ao 

culto p�blico. O rep�dio e as acomoda��es da Igreja �s medidas legais do Estado 

� expresso n�o s� pelos religiosos, nos jornais cat�licos, como tamb�m nos 

jornais seculares, por jornalistas e missivistas ligados ao catolicismo.  

Muitos outros olhares podem ser lan�ados sobre essa realidade. � 

imposs�vel  esgotar os olhares e as fontes de investiga��o de nosso tema. Por 

LVVR� QRVVD� LQWHQomR� IRL� WHU� HP� FRQWD� R� DOFDQFH� GDV� ³HYLGrQFLDV� UDFLRQDLV� RX�

LQWXLWLYDPHQWH� FRPSUHHQVLYDV´� GD� UHSHUFXVVmR� GD� ODLFL]DomR� GR� HQVLQR� VRE� R�

prisma da toler�ncia e da intoler�ncia presentes nos representantes dessas tr�s 

grandes institui��es sociais: a Igreja, o Estado e a Escola. 

Ao longo da hist�ria as rela��es entre estas institui��es alimentaram, no 

Brasil, a muitos conflitos na nossa forma��o social, e, particularmente, na 

organiza��o e no funcionamento do ensino p�blico do pa�s. Suscitaram esta 

pesquisa e revelar�o ainda muitas outras indaga��es, para as quais esperamos 

ter agu�ado a curiosidade de outros pesquisadores. 
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REVISTA VOZES DE PETROPOLIS  
 
Ano VII ± 01 de jun. de 1913 ± n. 11  

 
A escola: quest�o de vida ou de morte  
 
Ano VII ± 16 de set. de 1913 ± n.18 

 
O ensino e os bispos (1913)  
 
Ano VIII ± jan. a jul. 1914 ± Vol. 1  
 
O estado de Pernambuco (1914) 
 
Ensino descuidado (1914) 
 
O enterro do catholicismo (1914)  
 
Ano VIII ± jul. a dez. 1914 ± vol. 2  

 
Circular do episcopado mineiro (1914)  
 
A escola e as nossas esperan�as (1914)  
 
Miscelania (1914)  
 
A escola e o nosso futuro (1914)  
 
O novo governo (1914)  
 
Ano IX ± jan. a jun. 1915 ± Vol. 1  

 
O partido catholico 
 
A egreja e a ma�onaria  
 
Liberdade profissional. Curandeiros condenados  
 
Pela instruc��o. Cangaceiros e fan�ticos 
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Ano IX ± jul. a dez.  1915 -   Vol. 2  

 
Republicas e Raepubliquetas (1915)  
 
JORNAL ERA NOVA 
 
Ano I ± n. 02 ± 21/07/1890  

 
A Constitui��o  
 
O partido Catholico na Alemanha  
 
O ensino religioso 
 
Direitos da Igreja  
 
Ano II ± n. 03 ± 05/01/1891  
 
Era Nova  
 
(¶�ERP�TXH�VH�OHLD�± Casamento civil 
 
A sociedade tem o direito de negar ao homem na inf�ncia e o ensino religioso? 
 
O pre�o da Republica  
 

 
 
 
 
  

    

pdfMachine  
 A pdf writer that produces quality PDF files with ease! 

Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across 
nearly all Windows platforms, simply open the document you want to convert, click “print”, select the 

“Broadgun pdfMachine printer” and that’s it! Get yours now! 

http://www.pdfmachine.com?cl

