19

IGREJA E EDUCAÇÃO NA PRIMEIRA REPÚBLICA

História da Educação – GT 02
Wojciech Andrzej Kulesza – UFPB
Trabalho parcialmente financiado pelo CNPq

INTRODUÇÃO

  É recorrente na historiografia da educação brasileira a identificação de um período em que o ensino foi dominado pelos jesuítas no Brasil. Essa fase histórica, embora a Companhia de Jesus tenha sido expulsa do país em 1759, é geralmente associada com a sociedade colonial, passado que os historiadores, na concepção de Certeau (2000, p.108), buscam enterrar para afastá-lo definitivamente do presente. No máximo, ressalta-se positivamente o sistema educacional montado pelos jesuítas, contrastando-o com a situação precária do ensino advinda com as reformas pombalinas. A analogia utilizada por Silva é bastante representativa dessa interpretação corrente: para entender o que aconteceu com a educação brasileira após a expulsão dos jesuítas e a criação das aulas régias, imagine a transformação repentina dos nossos grupos escolares em escolas isoladas... (1969, p.188-9). Fora isso e em estreita sintonia com o surgimento da “ilustração brasileira” no ocaso do Império, a presença na educação brasileira da Ratio Studiorum será execrada e vista como um anacronismo que precisa ser urgentemente extirpado. Já Rui Barbosa em seu famoso Parecer sobre o Ensino Primário, ao fazer a defesa das “lições de coisas”, criticava o “ensino livresco”, que teria sido uma herança provinda da tradição religiosa de nosso ensino. 
Uma obra fundamental na direção apontada é justamente A Cultura Brasileira, de Fernando de Azevedo, não só pela influência do livro em si, mas também pela longa militância do articulador do Manifesto dos Pioneiros nos meios educacionais brasileiros. Destacado defensor do ensino público e laico, escrevendo em pleno Estado Novo, Azevedo exalta o papel missionário e civilizador dos jesuítas, mas remete sua pedagogia para o passado, por sua total inadequação à sociedade “moderna” que então se construía no país. Republicano desiludido com os rumos tomados pela educação na Primeira República, Azevedo dirige sua crítica especificamente à educação jesuítica e não à educação religiosa em geral, tanto que considera o Seminário de Olinda como precursor da nova educação que seria necessária para o desenvolvimento brasileiro. Ora, é justamente a partir da proclamação da República que a Igreja no Brasil consolida sua hegemonia como agência formadora das elites dirigentes através da criação de inúmeros colégios católicos. Conforme Beozzo, “é estabelecendo uma rede importante de colégios em todo o país que a Igreja conta cristianizar as elites, para que estas por sua vez ‘cristianizem’ o povo, o Estado, a Legislação”. Dada a influência neste período dos jesuítas sobre o Vaticano e sua presença na formação de nosso clero no Colégio Pio Latino-Americano em Roma, os soldados de Cristo não eram simplesmente uma remota lembrança dos tempos coloniais: eles estavam presentes no cotidiano de nossas escolas. Por mais que Azevedo procurasse negar sua atualidade, a pedagogia jesuítica continuava a pautar a nossa educação, principalmente no ensino secundário. Afinal de contas, o próprio Azevedo havia sido educado pelos jesuítas, quase se ordenando padre e, como a formação religiosa das elites era comum no início do século XX, destacados escolanovistas também se iniciaram na cultura escolar através de padres. Escrevendo sobre Anísio Teixeira, outro que por pouco não recebeu as ordens inacianas, Clarice Nunes estende a influência jesuítica até nossos dias. Discorrendo sobre o caráter de missão conferido à educação no Brasil, ela afirma: “com raízes ancoradas na sociedade colonial brasileira, a concepção missionária associava magistério e sacerdócio”, acrescentando que essa concepção “ainda aprisiona nosso universo de representações num círculo de difícil rompimento” (2000, p.14). Maria Cecília de Souza chega a identificar, na apropriação de símbolos, rituais e disciplinas religiosas pela escola pública republicana em São Paulo, uma espécie de religião do Estado, “onde certamente seus professores e professoras eram missionários” (2000, p.29). 
Da continuidade e permanência da influência religiosa na sociedade face à nova realidade posta pelo regime republicano dependia a sobrevivência da “cristandade” brasílica. Separada do Estado pela República, a Igreja busca uma reaproximação em novas bases, procurando assegurar sua autonomia do poder público. Seguindo rigorosamente os ensinamentos constantes da encíclica Rerum Novarum de 1891, segundo a qual “as confrarias, as congregações e as ordens religiosas de todo gênero nascidas da autoridade da Igreja e da piedade dos fiéis (...) no que elas têm de relativo à religião, não dependem senão da Igreja” (Leão XIII, p.49-50), o clero brasileiro elegeu a difusão da doutrina cristã como instrumento de afirmação social e política frente ao Estado. Enquadrando as ideologias contrárias à ordem republicana - como o socialismo - no mesmo rol das heresias contra a ortodoxia pontifical, a Igreja, assumindo sua responsabilidade na luta contra os inimigos do Estado, exige, em contrapartida, que o Estado abrigue suas instituições dos demônios - como o laicismo - liberados com o advento da modernidade. Daí, o cuidado com o cultivo do conhecimento dos clássicos, mas também de suas atualizações autorizadas, praticadas nos Seminários e Colégios para enfrentar essa multiplicidade de adversários. Referindo-se à missão recristianizadora da Igreja no contexto da contra-reforma na França, Certeau diz que “o saber se torna, para a sociedade religiosa, na sua catequese ou nas controvérsias, um meio de se definir” (2000, p.133, grifo do autor). Da mesma forma, foi através do saber letrado que a Igreja Católica no Brasil redefiniu seu papel na sociedade republicana, recuperando e ampliando o poder que detinha desde os tempos coloniais.
Naturalmente, esse processo de acomodação não se deu da mesma forma e em igual ritmo nas diversas regiões do país. Como se sabe, o próprio estabelecimento da ordem republicana por todo o território brasileiro teve que se sujeitar às peculiaridades locais. Porém, no caso da Igreja havia a forte centralização exercida pela Santa Sé, donde o nome de romanização que tem se dado a esse processo. Os Concílios Plenários Latino-Americanos, o primeiro tendo se realizado em Roma em 1899 e, posteriormente, as Conferências das Províncias Eclesiásticas, com sua produção de normas e orientações válidas para toda diocese, davam uma unidade doutrinária à ação da Igreja respaldada em séculos e séculos de tradição. Por outro lado, as visitas ad limina  apostolorum ao Papa no Vaticano, regularmente realizadas pelos bispos para prestar contas do que ocorria em suas dioceses, serviam para encaminhar localmente as diretrizes gerais traçadas nos concílios, acomodando interesses e dirimindo eventuais desvios da ortodoxia. Assim, implantadas aqui e acolá, travadas algures e alhures, pode-se identificar ações comuns no conjunto das dioceses brasileiras desencadeadas a partir de diretrizes políticas gerais emanadas do Vaticano.
Por outro lado, a descentralização política característica do regime federativo implantado pela República, propiciou à Igreja um vasto campo de experimentação de táticas diversas tendo em vista seus objetivos. Concorrendo com o Estado no âmbito das políticas sociais (situação herdada do Império), é natural que os espaços de atuação dos bispos coincidissem com os territórios dos estados brasileiros. Esse rebatimento espacial entre as dioceses e os estados, chamado por Miceli de “processo de estadualização do poder eclesiástico” (1988, p.67), obrigava o governador e o bispo a estabelecerem um acordo sobre suas atribuições no que se referia aos poderes públicos. Os avanços e retrocessos da atuação dos bispos nos diversos estados, avaliados nas reuniões plenárias, ensejavam a construção de uma intervenção unitária da Igreja que, mais cedo ou mais tarde, terminaria sendo alçada ao plano federal confrontando diretamente o poder central. Dada a importância da educação nesse entrevero entre a Igreja e o Estado, é natural que ela constitua um campo privilegiado de análise para a compreensão desse processo. A seguir, faremos uma exposição da variada atuação do primeiro bispo da Paraíba na educação durante seu longo governo episcopal, apontando aproximações com o que acontecia em outras dioceses para, na seqüência, formular uma generalização que compreenda a ação educativa da Igreja no Brasil como um todo no período considerado.

A OBRA EDUCACIONAL DE D.ADAUTO NA PARAÍBA

	A Diocese da Paraíba foi criada em 1892 no bojo do movimento de romanização da Igreja brasileira desencadeado a partir da laicização do Estado advinda com a proclamação da República. O movimento autonomista do episcopado promovido pelo Vaticano, liberto agora do regalismo vigente no Império, iria sofrer então um grande impulso a partir da redefinição das relações entre a Igreja e o Estado no Brasil. Como argumentava o padre Júlio Maria, em texto escrito originalmente em 1899, apesar dos enganos em matéria de religião presentes na constituição republicana da 1891, “é certo que ela deu à Igreja a liberdade” (1981, p.116). Liberdade para seguir as orientações emanadas de Roma através do Santo Padre, como podemos ler na bula que criou os bispados do Amazonas, de Niterói, de Curitiba e da Paraíba, que aconselhava a criação de Seminários em cada Diocese “devendo ser admitidos e educados segundo os preceitos do Concílio Tridentino aqueles moços que os Bispos resolveram admitir de acordo com a utilidade e necessidade da própria Diocese” (apud Ferreira, 1994, p.62). Para o que nos interessa neste trabalho, frise-se que a bula assinada pelo Papa Leão XIII recomendava explicitamente a formação de professores e mestres católicos garantindo-se assim que o ensino fosse “ministrado segundo as normas da doutrina católica” (idem, p.63).
	A nova Diocese, desmembrada de Olinda, seria assumida somente em 1894 pelo seu primeiro bispo, o paraibano D. Adauto Aurélio de Miranda Henriques, que a dirigiu daquela data até o seu falecimento em 1935, aos 80 anos. Significativamente, D. Adauto adotou para o seu governo diocesano a divisa iter para tutum, ou seja, “cuidai para que meu caminho seja seguro”, retirada de uma antiga oração dos navegantes dirigida à Virgem Maria antes de empreenderem uma viagem. É evidente a alusão ao caráter missionário da Igreja na divisa escolhida por D. Adauto. “Filho, neto e bisneto de senhores de engenho (...) nele repontava de vez em quando o senhor de engenho do Nordeste (...) com seu gosto de mandar, com sua veemência tempestuosa ao repreender, com seu trato lhano e afável para os que o compreendiam...” afirma o biógrafo de D. Adauto, Francisco Lima, que se orgulhava de ter sido o último sacerdote por ele ordenado (1956, p.9). Tal como havia sucedido com D. Vital, o primeiro bispo da Paraíba recebeu sua formação religiosa na Europa, tendo inclusive recebido a primeira tonsura e as ordens menores das mãos do bispo de Olinda em Roma, para onde D. Vital havia se dirigido após ser anistiado por Pedro II da prisão a que havia sido condenado devido à sua posição ultramontana em relação à maçonaria. É também para Olinda que D. Adauto se dirige em 1882, após sua ordenação, exercendo seu ministério como professor do Seminário de Olinda - aonde chegou a exercer o importante cargo de Diretor Espiritual O Diretor Espiritual era necessariamente ouvido nas indicações para o recebimento das diversas ordens percorridas pelos seminaristas. - até sua posse como bispo da Paraíba.
	D. Adauto foi sagrado bispo na capela do Colégio Pio Latino-Americano em Roma, instituição na qual havia concluído seu doutorado em direito canônico e que era dirigida então pela Companhia de Jesus. Essa formação jesuítica, com sua ferrenha defesa das posições do Papa e com sua “hostilidade” ao iluminismo do século XIX (conforme Torres, 1968, p.23), iria marcar profundamente seu apostolado na Paraíba. Segundo Ferreira, D. Adauto, por ocasião de sua sagração em Roma, teria tentado trazer um jesuíta para ser o Diretor Espiritual do futuro Seminário que ele iria fundar na Paraíba, “sendo aconselhado pelo prepósito da Companhia de Jesus a escolhê-lo entre padres seculares” (1994, p.120). Incansável, D. Adauto iria manter viva a influência direta dos jesuítas através dos retiros espirituais promovidos a cada três anos pela diocese a partir de 1899 e para os quais ele exigia a presença obrigatória de todo o clero diocesano. Com raras exceções A série de pregadores jesuítas seria quebrada somente em 1917, com a vinda para o sétimo retiro espiritual do frei franciscano Martinho Jansweid(conforme Figueiredo, 1919)., eram convidados sacerdotes jesuítas para atuarem como pregadores oficiais nesses retiros, momentos de reforço da unidade doutrinária do bispado e também de controle da vida paroquial desenvolvida na extensa diocese.
	As solenidades durante a posse de D. Adauto foram bem ilustrativas do papel que seria reservado à Igreja pelas oligarquias paraibanas na Velha República. Mobilizados pelo Presidente do Estado, Álvaro Machado, amigo de infância do bispo, todas as camadas sociais acorreram ao préstito saudando-o com flores e foguetes por todo o itinerário até a igreja Matriz. Apagando as diferenças sociais, o jornal oficial do governo salientou a participação dos “mais altos personagens até o ínfimo filho do povo” nas homenagens ao novo dignitário da Paraíba (apud Ferreira, 1994, p.65). Esqueceu de dizer, no entanto, que o clima de festa também se justificava pela vitória do grupo ligado a Álvaro Machado nas eleições para o Senado e para o Congresso Nacional realizadas apenas alguns dias antes. Nestas eleições, maquinadas para substituir os resultados adversos do pleito do ano anterior, consolidou-se o chamado alvarismo, grupo oligárquico que dominou a política paraibana de 1892 a 1912 (conforme Rodrigues, 1989, p. 30 e ss). Nascido no seio das oligarquias, das quais nunca se afastou, D. Adauto iria delas receber justas homenagens, proporcionais aos serviços por ele prestados na manutenção do status quo reinante na Paraíba. Já em sua primeira missa em Roma em 1880, ele fora acolitado pelo padre Walfredo Leal, que ocuparia todos os cargos políticos da Paraíba na Velha República, de Presidente a Senador.
	Com a obediência à hierarquia típica dos jesuítas, no mesmo dia de sua posse D. Adauto funda um Seminário Paraíba, seguindo estritamente as instruções de Leão XIII. O Seminário iria se constituir no quartel general da ação de D. Adauto na Diocese. Contando com o concurso de jovens padres da Diocese, alguns deles ex-seminaristas de D. Adauto em Olinda, o Seminário aglutinava também o grupo dirigente da Diocese, constituído pelos padres que ocupavam “os principais cargos na burocracia da Cúria” (Ferreira, 1994, p.121). Com um corpo administrativo e docente formado pelo novo clero romanizado, do Seminário Episcopal saiu a elite religiosa que iria atuar na Paraíba e em todo o Brasil difundindo os ensinamentos do Vaticano. Analisando os dados recolhidos por Figueiredo (1919) até maio de 1918, constatamos que 103 seminaristas foram ordenados padres, sendo que seis deles foram sagrados bispos. Foi através da utilização desses quadros que a Igreja disputou com a elite intelectual os espaços de atuação política no Estado, recuperando assim o poder político momentaneamente abalado por um republicanismo, senão ateu, ao menos laico. Mormente porque, conforme mostrou Ferreira, analisando os processos de habilitação ao sacerdócio dos seminaristas ordenados na Diocese da Paraíba até 1910, esse quadro de padres “era formado predominantemente por elementos provenientes da elite rural” (1994, p.109). 
 	Mas o alcance social do Seminário não se limitou à ação desses sacerdotes. Embora não possamos traçar o destino dos demais 698 alunos que se matricularam no Curso Superior do Seminário no mesmo período, não temos dúvidas sobre sua influência na formação moral e intelectual desses estudantes leigos. Afinal, como afirmava um articulista em 1904, o Seminário era o local na Paraíba “onde a mocidade estadual habilita-se e prepara-se vantajosamente para as carreiras liberais, para todas as vocações das ciências e da virtude na sociedade moderna” (apud Ferreira, 1994, p.126). Para dar um exemplo conspícuo e ilustre, bastaria citar o caso do seminarista José Américo de Almeida, chefe civil da Revolução de 30 no Nordeste que, ao sair do ministério de Getúlio Vargas em 1934, solicitou e obteve a embaixada do Brasil no Vaticano. Por contingências políticas, José Américo acabou se elegendo senador pela Paraíba, desistindo do cargo no Vaticano. Além do mais, estreitamente vinculado ao Seminário, ainda no mesmo dia da sua posse fundou D. Adauto um Colégio Diocesano, para aqueles que não quisessem seguir a carreira eclesiástica e que aceitava também alunos externos, fechando assim seu círculo de atuação sobre os jovens paraibanos.
	Antes da chegada de D. Adauto, as opções de estudos secundários na Paraíba reduziam-se ao Liceu, Escola Normal e algumas aulas particulares. Dado o caráter propedêutico ao ensino superior desses estudos, característica herdada do Império e que se manteve durante toda a Primeira República (Silva, 1969; Nagle, 1974), os jovens preferiam fazer os preparatórios nas cidades onde funcionavam as escolas superiores, onde encontravam cursos voltados especificamente voltados para os exames que davam direito aos certificados de ingresso nas Faculdades. Além disso, para que estes certificados tivessem algum valor, as escolas secundárias tinham que ser equiparadas ao então Ginásio Nacional (Colégio Pedro II), processo longo e sujeito às próprias alterações constantemente realizadas no estabelecimento federal de ensino. O Liceu, equiparado artificialmente em 1896 ao enciclopédico currículo de sete anos do então Ginásio Nacional, modificado em 1899, acabou por inviabilizar a habilitação dos alunos que o procurassem tendo em vista os cursos superiores. Tanto é que, em 1903 matricularem-se nele apenas três alunos, segundo Menezes (1983, p.147) ou somente dois, segundo Mello (1996, p. 75).
	Através do Colégio Diocesano, D. Adauto procurou desde o início ocupar esse espaço importante de preparação das elites dirigentes. Inicialmente, com um número reduzido de alunos, o Colégio foi gradativamente aumentando a matrícula atingindo 78 alunos em 1903, “todos do curso secundário ou de preparatórios” (Figueiredo, 1919, p.401). Atento à reforma do ensino que, pelo Código Epitácio Pessoa de 1901 permitia a equiparação total não só dos colégios estaduais oficiais, mas também dos particulares ao Ginásio Nacional, D. Adauto conseguiu a equiparação do Colégio Diocesano em 1908. Para atingir seus objetivos, D. Adauto recorria freqüentemente a visitas oficiais às autoridades civis durante as quais negociava suas reivindicações. Como relata Lima, a equiparação foi obtida logo após uma viagem de D. Adauto ao Rio de Janeiro, ocasião em que se avistou com o Presidente Afonso Pena (que havia sido recebido por ele no ano anterior na Paraíba já na condição de presidente eleito), sendo efusivamente recebido na sua volta devido ao sucesso de sua missão (1956, p.268-70). Sintomaticamente, as matrículas no Colégio que haviam sido de 66 em 1908, passaram a 111 em 1909. Antes, ele conseguira a desejável separação física entre o Colégio e o Seminário, recomendada por Leão XIII em carta aos bispos do Brasil, para colocar “ao abrigo dos perigos” os eleitos para a carreira eclesiástica (apud Ferreira, 1994, p.126). Em 1911, o Colégio Diocesano passou a chamar-se Pio X, permanecendo até hoje como um tradicional colégio da Capital paraibana (em 1927 ele deixou de ser diocesano passando a ser dirigido pelos Irmãos Maristas).
	Para garantir a educação cristã no interior da família desde a mais tenra idade, no ano seguinte à sua posse, D. Adauto criou na Paraíba o Colégio de Nossa Senhora das Neves destinado a jovens do sexo feminino. Se o Colégio Diocesano representava uma alternativa para o Liceu no que se referia aos jovens do sexo masculino, já que só a partir de 1905 passou a funcionar uma seção masculina na Escola Normal, o Colégio de Nossa Senhora das Neves, representava o mesmo papel para o sexo feminino. Dada a posição da Igreja em relação à co-educação dos sexos esse Colégio feminino nunca poderia ser levado à frente pelos padres da Diocese. Assim, ele foi entregue inicialmente às Damas do Coração Eucarístico, passando sua direção em 1906 para as Religiosas da Sagrada Família. Nesse ano, Figueiredo relata que o Colégio mantinha um pensionato para meninas internas, semi-internas e externas, com o seguinte currículo: “instrução religiosa, leitura, caligrafia, línguas nacional, francesa e inglesa, aritmética, álgebra, ciências físicas e naturais, história universal, história do Brasil, geografia geral, geografia do Brasil, corografia, música vocal, piano, violino, bandolim, desenho, pintura, flores, trabalhos de agulha úteis e agradáveis” (1919, p.534). Com Manoel, que analisou um estabelecimento de ensino semelhante em São Paulo, podemos considerar a fundação desse Colégio feminino como “a expressão prática da aliança tácita entre o Estado, que se eximia o mais possível da responsabilidade pela educação pública, a oligarquia, que procurava uma educação conservadora para suas filhas, e a Igreja, que estabelecia, por intermédio da educação escolarizada, uma base estratégica para seu programa de recristianização da sociedade pela doutrina ultramontana” (1996, p.62). Tal como o Pio X, o Colégio de Nossa Senhora das Neves continua sendo até hoje um colégio tradicional em João Pessoa. Como a Diocese da Paraíba abarcava inicialmente os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte, D. Adauto fundou  no estado vizinho o mesmo tipo de escolas que havia criado na Paraíba,com exceção do Seminário que manteve-se sempre na atual João Pessoa. Dentro do processo citado de “estadualização”, seria desmembrada, em 1909, da Diocese da Paraíba a Diocese de Natal. Neste trabalho limitamo-nos a descrever a ação educacional de D. Adauto na Paraíba.  
	Contudo, a ação educativa da Diocese não se restringiu às elites. Dentro da concepção hierárquica da sociedade sustentada pela Igreja, as classes menos favorecidas precisavam também ser instruídas, ou seja, preparadas para o trabalho. Assim, em 1905 fundou D. Adauto o Colégio São José, para “meninos pobres”. Dirigido por sacerdotes seculares nomeados pela autoridade diocesana, o Colégio, conjuntamente com a doutrina cristã, ministrava “o ensino do curso primário e noções elementares de artes e agronomia” (na escola equivalente, para meninas, ensinava-se prendas domésticas) (Lima, 1956, p.254). Por outro lado, a romanização implicava o combate ao catolicismo popular com sua exacerbação do culto dos santos e seu afrouxamento da disciplina clerical. Para isso, D. Adauto incentivou a criação de escolas de catecismo em todas as paróquias para a difusão da “verdadeira” doutrina cristã entre seu rebanho. Naturalmente, durante essa doutrinação se difundiam também os valores morais e cívicos da sociedade burguesa em formação no Brasil daquele período. Era a esse tipo de educação realizado pela Igreja que D. Adauto se referia freqüentemente em suas cartas pastorais, como na de 1909, Deus e a Pátria, onde ele perguntava : “não têm os bispos brasileiros procurado derramar a instrução entre a mocidade, preparando-a para a luta contra os vícios e erros importados do estrangeiro, e para a integridade, defesa e dignidade nacional?” (apud Ferreira, 1994, p.51). Mais tarde, quando começam a diminuir as vocações sacerdotais, as autoridades eclesiásticas passam a recomendar “insistentemente aos párocos a fundação de escolas populares para o ensino da religião e das letras, como uma sementeira de vocações sacerdotais” (Lima, 1959, p.49). Neste sentido, tanto no Seminário, onde a impossibilidade da doação patrimonial obrigatória implicava na prestação de serviços (Servitti diocesis), em troca da manutenção do seminarista, como nos Colégios mantidos pela Diocese, sempre se abria a possibilidade para a matrícula de alunos sem condições financeiras para o pagamento das taxas escolares, mas com aplicação nos estudos.
	 Como era assinalado claramente na bula pontifícia, a Santa Sé eximia-se da obrigação de prover uma dotação orçamentária para a nova Diocese, deixando essa tarefa ao clero, “pois nos é bastante conhecida a piedade e religião do povo brasileiro em promover a glória de Deus, e confiamos por isto que ele não faltará aos novos Bispos” (apud Ferreira, 1994, p.62). Além da manutenção do clero e das paróquias, das casas de caridade, asilos e hospitais, o bispado precisava de verbas para levar adiante o Seminário, suas escolas, sua imprensa, etc. Neste sentido, podemos dizer que a gestão da Diocese, do ponto financeiro, foi um verdadeiro sucesso, revelando-se D. Adauto um grande administrador. Gilberto Freyre, resenhando o livro de Francisco Lima sobre D. Adauto ressalta essa sua característica: “figura na verdade merecedora de um estudo biográfico que fixasse suas atividades e suas atitudes de líder católico saído da velha gente do Nordeste. Homem de pouco brilho intelectual mas de muito bom senso administrativo a serviço da religião e da Igreja” (Diário de Pernambuco, 07/04/1957, reproduzido por Lima na contracapa do segundo volume de sua biografia de D. Adauto). Além das tradicionais esmolas e donativos recolhidos pela Igreja, foi essencial para a manutenção e ampliação dos bens patrimoniais da Diocese, o concurso do Estado. Apesar da inconstitucionalidade das subvenções financeiras à Igreja pelo erário público, afirmada tanto pela Constituição Federal, como pela Estadual, na Paraíba o governo financiou largamente a Igreja em suas atividades, seja naqueles setores tradicionalmente entregues às entidades religiosas, como saúde e assistência social, seja naquelas declaradamente confessionais, como a manutenção e reforma das igrejas.
	Na área educacional as subvenções do Estado, diretas ou indiretas, se fizeram presentes de várias formas. Já no início de 1894, o Presidente Álvaro Machado sancionou a lei no 23 pela qual era “concedida a subvenção, de dez contos de réis, aos estabelecimentos de educação civil e religiosa, fundados pelo Bispo Diocesano, nesta capital” (apud Ferreira, 1994, p.383, grifo nosso). Para se ter uma idéia da ordem de grandeza dessa quantia, dez contos de réis, registre-se que ela equivalia ao salário anual (ordenado mais gratificação) de cinco professores plenos do Estado, isto é, aqueles que lecionavam no Liceu e também na Escola Normal.  Numa demonstração inequívoca de que a verba foi liberada, D. Adauto, na Carta Pastoral de 1897, O sacerdócio e o Seminário Diocesano, enalteceu os vinte contos de réis de auxílio do governo do Estado na recuperação do convento (que então abrigava o Seminário e o Colégio) e aproveitou para exortar os fiéis a aplaudir essa colaboração. O artigo seguinte da lei no 23 rezava que “os prédios que o Bispo Diocesano adquirir para os estabelecimentos de que trata o artigo antecedente, serão isentos dos impostos de transmissão de propriedade e décima urbana”. Em 1901, com o aumento substancial do patrimônio da Diocese, pela lei no 181, sancionada por outro Presidente alvarista, a isenção prevista na lei no 23 tornou-se “extensiva aos prédios e outros bens, de qualquer modo adquiridos para patrimônio da Mitra, do Seminário e da Catedral” (Idem, p.93). Outra forma indireta de subsídio concedida consistia no empréstimo de pessoal vinculado ao Estado para trabalhar para a Diocese. Assim, por exemplo, a Escola Santa Inês, criada por D. Adauto em 1909 e destinada às meninas pobres, além de receber “uma pequena subvenção” do governo, era co-dirigida por uma “professora pública” e nela o ensino era “ministrado por distintas e hábeis professoras normalistas”, provavelmente também contratadas pelo Estado (Lima, 1956, p.300). Podemos também enquadrar nesta forma de subsídio estatal, os proventos recebidos pelos padres nomeados com freqüência para cargos públicos, como Diretor de Instrução Pública, Diretor do Liceu, Diretor da Escola Normal, etc, aliviando dessa forma as côngruas pagas pela Diocese aos padres. 
	Uma verba essencial para a manutenção das atividades educacionais da Diocese provinha das mensalidades pagas pelos alunos. Usando a mesma referência da nota anterior e considerando que a pensão trimestral, “inclusive lavagem e engomado”, para os internos do Colégio Pio X aumentou em 1918 para 240 mil réis segundo o padre Lima (1958, p.62), estimamos que bastava a contribuição de cinco alunos internos para manter um professor pleno, mesmo tomando-se apenas três trimestres pagos por ano.  Além do salário dos professores, muitos deles leigos, o dinheiro apurado com as mensalidades servia também para as despesas inerentes ao culto, ao menos nas igrejas anexas às escolas. Por isso, não é de estranhar o veemente protesto feito por D. Adauto por ocasião da chamada reforma Maximiliano em 1915 que proibia a equiparação das escolas secundárias particulares ao Colégio Pedro II. Na exposição de motivos do decreto no 11 530, que instituiu a reforma, Carlos Maximiliano havia assim justificado seu artigo 24 contra o qual se batia D. Adauto: “Se a Constituição estabelece que será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos, se não pode equiparar aos estabelecimentos públicos os particulares, onde o ensino é (sic) religioso” (apud Silva, 1969, p.275). Em carta dirigida aos Presidentes da República, do Senado e da Câmara, agora com a autoridade de Arcebispo, Pio X havia criado em 1914 uma nova Província Eclesiástica, tendo a Arquidiocese da Paraíba como sede e como sufragâneas as Dioceses de Cajazeiras e Natal. D. Adauto defendia o ensino religioso, afirmando que o decreto “negava o direito dos pais quanto à educação dos filhos”. Preocupado com a situação do Colégio Pio X, então equiparado ao Pedro II, D. Adauto pedia explicitamente a revogação do artigo 24 que, segundo ele, “retirava direitos e regalias dos colégios equiparados ao Pedro II” (apud Lima, 1958, p.17). 
Essa carta, reproduzida em Figueiredo (1919, p.912-6), teve enorme repercussão nos meios católicos brasileiros tendo obtido o apoio de vários bispos e órgãos católicos. Se a famosa Carta Pastoral de D. Leme de 1916, ao tomar posse da Arquidiocese de Olinda, marca o início do que se denominou “restauração católica no Brasil” (Azzi, 1977), a carta de D. Adauto do ano anterior já delineava o programa de luta a ser empreendido pela Igreja no campo educacional. Nela, D. Adauto identifica sem tergiversar o conflito entre o ensino secundário laico e o religioso: “duas escolas disputam entre si o direito de instruir e educar a mocidade patrícia” e o artigo 24 favorecia o “laicismo”, pois “limita aos brasileiros o exercício do magistério e o acesso às carreiras literárias visto como nos colégios de ensino religioso não se podem habilitar alunos para a matrícula nas escolas superiores”. Como argumenta Beozzo, estando a Igreja até então empenhada prioritariamente na educação dos jovens das elites e não em abrir escolas populares, a questão do ensino religioso nas escolas oficiais “não chegava a sensibilizar e mobilizar as classes dominantes, pois estas podiam sempre enviar seus filhos e filhas para os colégios de padres e freiras a eles destinados e aí obter a sua educação religiosa, por isso as reclamações da Igreja contra o Estado adquirem um caráter mais retórico do que real”(1984, p.281). Porém, com a reforma Maximiliano ficaram estremecidas as bases econômicas dos colégios mantidos pela Igreja, obrigando a uma nova ofensiva contra a Constituição de 1891 que proibia explicitamente o ensino religioso nas escolas públicas. Afinal, como deixa transparecer D. Adauto naquela carta, os católicos “são, em geral, os subsídios mais fiéis e os melhores contribuintes” (grifo nosso). Até a vitória final na Constituição de 1934, que faculta o ensino religioso nas escolas públicas, a Igreja iria travar um renhido combate dentro do legislativo brasileiro para a aprovação de suas posições. Para uma exposição desse conflito ao nível das idéias consultar Cury (1978).
	Enquanto isso, D. Adauto ia tratando à sua maneira as relações entre a Igreja e o Estado na Paraíba, com plena concordância dos governantes deste último. Em artigo apresentado no Congresso Internacional de História da América, realizado no Rio de Janeiro em 1922, o deputado federal paraibano, Manoel Tavares Cavalcanti, defendendo as relações cordiais entre Igreja e Estado, afirmava: “também não contrariaria ao dispositivo constitucional do ensino leigo permitir que os ministros da religião comparecessem nas escolas públicas, fora das horas de aula, para ensinar a sua doutrina aos alunos...” (citado por Azzi, 1977b, p.95). De fato, conforme podemos ler em Lima, em outubro de 1917, celebrada por D. Adauto, se realizou “a Primeira Comunhão dos alunos da Escola Modelo, anexa à Escola Normal Oficial” (1958, p. 55). Ou seja, a Diocese criou nas escolas públicas, onde muitos padres eram professores ou mesmo diretores, Centros de Catecismo para a difusão do credo católico fora do horário das aulas, pois, como dizia o deputado Cavalcanti no trabalho acima citado “não é admissível que o Estado pague professores para que eles ensinem qualquer religião nem que com este ensino se ocupe o horário escolar”. Pois se ele já pagava os padres para fazerem isso!
	Uma outra estratégia empreendida pela mesma época por D. Adauto para obter subsídios do Estado foi a equiparação de colégios católicos à Escola Normal Oficial. O jornal da diocese noticiou em novembro de 1916 a sanção pela Assembléia Legislativa do projeto do deputado Padre Joaquim Cirilo de Sá relativo à equiparação do Colégio Padre Rolim à Escola Normal Oficial (apud Lima, 1958, p.37). Em vez do acesso às escolas superiores, a equiparação, neste caso, garantia aos alunos dos colégios particulares os mesmos direitos das normalistas da Escola Oficial, caso pretendessem ingressar no magistério estadual. O aumento da demanda por escolarização, especialmente nas áreas urbanas, havia tornado o magistério atraente para as mulheres das classes médias, fazendo com que as autoridades eclesiásticas passassem a dar mais atenção à formação de professores, especialmente porque eles iriam atuar junto à população migrante que começava a se aglutinar nas cidades, podendo escapar assim do controle da Igreja. A equiparação, além das verbas concedidas pelo Estado, a título de pagamento de um serviço que na verdade a ele incumbiria, colocava a disposição do magistério da Igreja o futuro professorado da Paraíba Após a equiparação do Colégio Padre Rolim, se sucederiam outras: Colégio de Nossa Senhora das Neves (1922), Colégio Nossa Senhora do Rosário (1930), Colégio da Imaculada Conceição (1934), todas ainda sob o governo de D. Adauto na Arquidiocese. A estratégia seria continuada pelo seu sucessor, D. Moisés Coelho, fazendo com que os colégios católicos dominassem a formação das normalistas na Paraíba. Ver a respeito, Kulesza et al (2001).. 
	Entretanto, D. Adauto continuava sua cruzada para acabar com o “laicismo” na educação. Derrotadas no Rio de Janeiro as chamadas “emendas religiosas” por ocasião da Revisão Constitucional de 1926, o primeiro arcebispo paraibano prepara-se para tentar implantá-las durante a revisão da Constituição do Estado, ensejada por aquela reforma da Constituição Federal. Todavia, seu engajamento doutrinário seria sobrepujado pela indignação quando soube que a reforma que estava sendo engendrada suprimia do preâmbulo da Constituição da Paraíba o nome de Deus. Apesar de na Constituição Federal de 1891 não se invocar o nome de Deus, a Constituição da Paraíba de 1892, tal como a do Rio Grande do Norte e a de Minas Gerais, foi promulgada “em nome de Deus”. Tendo sido designado pela elaborar o anteprojeto da nova Carta Constitucional o chefe político da Paraíba na época, Epitácio Pessoa, jurista de renome internacional, ele aproveitou para adequar a Carta Estadual à Constituição Federal, a começar pela omissão do nome de Deus em seu preâmbulo.  A intensa cabala encetada por D. Adauto contra a aprovação dessa disposição foi tão grande que ele conseguiu derrubá-la, mesmo ocupando a Presidência do Estado o sobrinho de Epitácio, João Pessoa. O episódio revela o poder político exercido pela Diocese na Paraíba, que recorria aos padres eleitos deputados para aprovar seus projetos na Assembléia Legislativa. Em carta ao tio, João Pessoa condena a intromissão do arcebispo na questão afirmando: “se queremos uma Constituição como elaborou, precisamos retirar da Assembléia os padres e os carolas fanáticos” (citado por Melo, 2000, p.134).
No entanto, além do nome de Deus, Epitácio Pessoa havia inserido no anteprojeto outras disposições constantes da Constituição Federal, dentre elas, aquela que estabelecia a laicidade do ensino ministrado nos estabelecimentos do Estado. Neste caso porém, apesar do pedido expresso de D. Adauto para Epitácio “omitir o artigo sobre o ensino leigo”, o dispositivo foi aprovado Na resposta a D. Adauto, Epitácio Pessoa (1962, p.387), reafirma suas crenças católicas e afirma que “até hoje nenhum Presidente teve maior carinho para a nossa Igreja, a nossa Fé e as nossas Obras”, reforçando a interpretação de que suas motivações no anteprojeto eram puramente jurídicas. De fato, foi Epitácio que, sentindo ameaçado seu governo em 1922 pelas atividades revolucionárias, convidou D. Leme, então Bispo Coadjutor do Rio de Janeiro, para se apresentar ao seu lado numa manifestação pública, inaugurando assim a estreita colaboração entre o Estado e a Igreja que iria se consolidar no Brasil depois de 30 (conforme Bruneau, 1974, p.77).. Considerando que se tratava de matéria já constante da legislação federal (o artigo simplesmente repetia a disposição constitucional: “Será leigo o ensino ministrado nos estabelecimentos públicos”), e sua nulidade efetiva na prática educacional da Paraíba, não se repetiu o esforço anterior em prol de sua revogação. Quando finalmente, já depois da Revolução de 30, Francisco Campos, baixa em 30 de abril de 1931 o decreto que permitia o ensino religioso nas escolas públicas, D. Adauto lança a carta pastoral Das vantagens do ensino religioso  pressionando o interventor na Paraíba a regulamentar o decreto. O decreto de Francisco Campos que facultava o ensino religioso durante o horário escolar tinha que ser regulamentado pelos Estados. Esse processo dependia das relações da Igreja com os interventores locais. Assim, por exemplo, o interventor de São Paulo publicou em dezembro de 1931 um decreto proibindo o ensino religioso nas escolas públicas (conforme Azzi, 1979, p.81). Através de outro decreto, o governo provisório regulamentaria o ensino religioso em 22 de agosto de 1932 e, no dia seguinte, D. Adauto já expedia carta de agradecimento às autoridades federais. Depois de anunciar o desaparecimento do “ateísmo constitucional e oficial, cujos péssimos efeitos já todos conhecemos”, o documento dá o seu recado: “já é tempo de pormos em execução a primeira reparação da nova República, permitindo o ensino religioso facultativo nas escolas públicas” (1932, p.4). No final de sua epístola, D. Adauto pede a Deus pelo Brasil e pela Paraíba, “para que os livre de seus inimigos que são os de Deus e do ensino religioso” (idem, p.8). Meses depois ele fará com que D. Moisés Coelho seja nomeado bispo coadjutor da Arquidiocese, com direito à sucessão, iniciando assim sua retirada do governo episcopal da Paraíba. Era impressionante o controle de D. Adauto sobre sua Diocese. Quando a Diocese de Natal foi desmembrada em 1909, D. Adauto conseguiu do Vaticano a sagração do padre Joaquim Almeida, antigo reitor de seu Seminário, para que ele fosse nomeado Bispo de Natal. Em 1914, conseguiu a nomeação de Moisés Coelho, formado no Seminário da Paraíba e ordenado padre por D. Adauto, para Bispo de Cajazeiras e que, por sua vez, a ele sucederia no governo do arcebispado.

CONCLUSÃO

	Na verdade, como mostrou a pesquisa de Horta (1994, p.104 e ss), a motivação da Igreja para agradecer, naquele momento, a regulamentação do ensino religioso era muito mais política do que educacional, fazendo parte da construção da aliança entre o governo de Getúlio Vargas e a Igreja. Efetivamente, há muito tempo que seus padres tinham acesso direto à população das escolas primárias paraibanas através dos Centros de Catecismo, mais precisamente a partir de 1916. Numa demonstração da circulação nacional das políticas levadas adiante pela Igreja, uma das orientações do Sínodo de Florianópolis de 1919, dizia que a Diocese “espera e muito recomenda a todos os sacerdotes que, de conformidade com a permissão do governo, por si, ou por mestres e pessoas reconhecidamente católicas, sem maior prejuízo das escolas paroquiais, ensinem o catecismo às crianças das escolas públicas ou particulares nas mesmas escolas” (apud Dallabrida, 1999, p.147, grifo nosso). Temos aqui um exemplo de como funcionava o mecanismo que unificava a ação da Igreja descrito na introdução: uma prática bem sucedida num determinado local, procurava ser estendida a outras dioceses. Ressalte-se aqui o ativismo de D. Adauto, cuja disposição lhe permitia realizar suas longas e constantes visitas pastorais às paróquias de sua Diocese à cavalo, que não deixou de comparecer a nenhuma Conferência Episcopal. Só ao Vaticano ele viajou três vezes depois de sua sagração : em 1905, 1914 e 1925. É claro que o decreto de Francisco Campos, ao permitir o ensino religioso durante o horário escolar, além de viabilizar na prática a ação da Igreja, tinha o importante significado de que o ensino religioso passava a fazer parte do currículo, isto é, a formação religiosa das crianças era uma componente da sua formação em geral. É interessante observar que a alteração do artigo 33 da atual LDB, que trata do ensino religioso, promovida pela Igreja para garantir que esse ensino seja feito às expensas do Estado, o faz com o argumento explícito de que o ensino religioso “é parte integrante da formação básica do cidadão” (Lei no 9475 de 22 de julho de 1997).
	Muito mais importante para D. Adauto que o decreto sobre o ensino religioso havia sido a reforma do ensino secundário, decretada dias antes, feita por Francisco Campos. Através dessas medidas legais, o estatuto da equiparação das escolas privadas às oficiais era universalizado, podendo abranger qualquer tipo de estabelecimento, desde que se submetesse às normas e à inspeção federal. O instrumento da equiparação, que havia sido concebido originariamente pelo Estado para interferir no ensino secundário e superior, acabou por legitimar o descaso da União para com o ensino secundário, entregando-o às escolas particulares, predominantemente confessionais. Para se ter uma dimensão deste fato, o Liceu Paraibano, fundado em 1836, foi o único estabelecimento oficial de ensino secundário na Paraíba até 1953, quando foi criado o Colégio Estadual de Campina Grande, uma das maiores cidades do Nordeste Por sinal, já em 1931 D. Adauto havia fundado nessa cidade o Colégio Arquidiocesano Pio XI.. Vemos assim como a ação de D. Adauto sobre o ensino secundário, importante para a Diocese não só do ponto de vista ideológico, mas também econômico, foi bem sucedida na Paraíba. Do ponto de vista nacional, entendemos que foi a partir do protesto de julho de 1915 de D. Adauto que a Igreja organizou sua ação, provavelmente durante a Conferência Episcopal do Norte realizada na Bahia em outubro de 1915, tendo em vista a equiparação de seus colégios ao ensino oficial.
	Outra conquista importante de D. Adauto foi o controle da formação do magistério na Paraíba através também do recurso da equiparação agora à Escola Normal Oficial. Se excluirmos exceções pontuais, como a equiparação de três colégios católicos dirigidos pelas Irmãs Dominicanas em Goiás à Escola Normal Oficial, ocorrida em 1907, é na década de 20 que vemos esse estratagema da Igreja ser utilizado em todo o país, atingindo o Estado de São Paulo somente a partir de 1928 (conforme Tanuri, 2000, p. 71). Esse quadro exemplifica bem a dependência da implantação das diretrizes da Igreja com relação às políticas públicas encetadas pelos governos estaduais. A falta do poder público implicava uma ingerência do poder eclesiástico, que se limitava a uma função subalterna quando era forte a presença do Estado. Como vimos, na Paraíba a Igreja preencheu quase que totalmente o espaço de formação do magistério primário graças à ação de D. Adauto. Por causa disso, a sua contribuição à ação educativa da Igreja no Brasil se alçou a um outro nível, exemplificado pela publicação em 1933, do Tratado de Pedagogia, do monsenhor Pedro Anísio, membro do Cabido Metropolitano e intelectual orgânico da Arquidiocese da Paraíba. Destinado às escolas normais, esse livro apresentava a todo o Brasil a posição católica em relação às idéias então amplamente difundidas pelos partidários da Escola Nova. Compulsamos a 4a edição, 1955, publicada pela Organização Simões do Rio de Janeiro.
	De toda a intensa atuação de D. Adauto na Paraíba destaca-se sua obra educacional. “Melhor que a pena precípite do jornalista, falam e testemunham, com a eloqüência documentária dos monumentos imperecíveis, esses vastos e modernos educandários diocesanos que D. Adauto fez construir, nesta cidade e alhures, para o cultivo intelectual e moral, cívico e religioso da mocidade patrícia”, assim se expressava em 1914 o órgão oficial da Arquidiocese (apud Figueiredo, 1919, p. VIII). Fazendo da educação a mola mestra de seu episcopado, o bispo paraibano tornou normal a presença do clero em todas as instâncias educativas do Estado. Como professores, diretores, autores, ou mesmo capelães de colégios, os padres afirmaram sua presença proeminente na educação às custas da apropriação dos espaços públicos abandonados pelo Estado. Essa presença foi tão forte que, na Constituição Estadual promulgada em 1935, disfarçadamente, transformavam-se os padres mestres em funcionários públicos. Segundo seu artigo 166, “os professores dos estabelecimentos oficializados contarão tempo para efeito de aposentadoria e vitaliciedade, quando vierem a exercer cargos públicos estaduais” (apud Fernandes, 1985, p.285) Só conhecemos uma disposição semelhante, mas que não foi aprovada. Em 1946, o deputado Pedro Vergara do Rio Grande do Sul apresentou emenda durante a Assembléia Nacional Constituinte, “visando o reconhecimento do professor particular autônomo como servidor público para efeito de aposentadoria e assistência, a que têm direito os professores públicos, de igual categoria” (apud Oliveira, 1990, p.78-9).. Ou seja, como a grande maioria dos colégios oficializados era ligada a ordens religiosas, a Igreja procurava assim, legalmente, garantir a aposentadoria de seu clero, numa época em que a falta de regulamentação das relações de trabalho fazia do serviço público um dos poucos setores aquinhoados com um sistema de previdência social.
	Esse envolvimento cada vez maior do clero com a administração, tanto religiosa como leiga, quase que transformando os padres em servidores civis de um Estado crescentemente regido por uma racionalidade capitalista, acabaria muitas vezes por afastar seu magistério civil do magistério religioso. Essa espécie de esquizofrenia levou os padres a um ultramontanismo necessariamente autoritário que levou a maioria à defesa de posições conservadoras para não dizer reacionárias. Como repete D. Adauto em suas cartas pastorais: se o Estado nos mandar fazer coisas contra à nossa fé e moral cristã, obedeceremos antes a Deus do que a vós.  Por outro lado, nesse caso, como diz Certeau em outro contexto, “a organização das práticas será mais forte do que o sistema de representações”, fazendo com que a pedagogia supere a doutrina e o Colégio apareça como escola e não como capela (Certeau, 2000, p.189). Restaria observar essas práticas, tal como ainda podem ser percebidas nos documentos, para captar a dinâmica que deu tanta longevidade à vocação educacional da Igreja no Brasil.
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