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Resumo 
Esta pesquisa em andamento discorre acerca da criação do Ginásio Diocesano de Própria em 
1950, sob os auspícios e responsabilidade da paróquia. Sua fundação deve-se ao trabalho 
pastoral e pedagógico do Revmo. Cônego José de Curvelo Soares, tendo o padre observado 
que a mocidade masculina da cidade de Propriá - Sergipe – Brasil, não tinha uma formação 
intelectual completa. Haja vista que o ensino secundário só era ofertado para meninas no 
colégio das Irmãs Franciscanas. Os jovens da época buscariam essa formação em Aracaju – 
Sergipe – Brasil, ou Penedo – Alagoas – Brasil. Observamos através dos vários artigos 
publicados no jornal A Defesa, periódico de cunho religioso. Apresentando em seus artigos 
práticas e métodos  disciplinares a fim de formar homens civilizados para a sociedade, uma 
vez que é do homem que se esperava o papel de líder social. Agindo também na romanização 
desses jovens através dos dogmas religiosos. Haja vista o mundo passava por várias 
transformações, acerca dos diversos conceitos de educar meninos e meninas. O surgimento de 
novas ciências, influenciando a pedagogia, combatida o velho modelo de se educar meninos. 
Assim formar meninos e jovens não poderia acontecer em locais que atentassem a sua 
inocência e pureza. Algo que era preconizado pela tradição escolar católica. 
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Summary 
 

This ongoing research talks about the creation of the Diocesan Own Gym in 1950 under the 
auspices and responsibility of the parish. Its foundation is due to the pastoral and educational 
work of the Rt. Canon Curvelo Joseph Smith, having the priest noticed that the male youth of 
the city of Propria - Sergipe - Brazil, had no intellectual training track. Considering that 
secondary education was only offered to girls in the college of the Franciscan Sisters. The 
youth of this era would seek training in Aracaju - Sergipe - Brazil, or Penedo - Alagoas - 
Brazil. Observed through various newspaper articles published in The Defense, a religious 
periodical. Featuring articles on their practices and disciplinary methods to form civilized men 
to society, since it is the man who expected the role of social leader. Also acting in the 
romanization of these young people through religious dogma. Considering the world was 
undergoing many changes, about the various concepts of educating boys and girls. The 
emergence of new sciences, influencing pedagogy, fought the old model of educating 
children. So build boys and girls could not happen in places that pay attention to their 
innocence and purity. Something that was advocated by the Catholic school tradition. 
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A construção de mais um edifício escolar católico em Propriá – Sergipe – Brasil, 

significava mais uma formação calcada nos preceitos, tendo em vista a romanização do 

ensino. Mobilizando a sociedade local, edificando o desejo do cônego, em edificar a Fé 

Católica. 

O ginásio foi edificando-se aos poucos contando com a doação da sociedade local. 

Tendo o cônego da época, seu administrador e fiscal das obras, juntamente com a escolha do 

terreno e materiais necessários. 

Observa-se que havia por parte do governador3 da época como também do bispo4 o 

apoio na edificação do projeto escolar do que se tratava o ginásio Diocesano de Propriá. 

Os jovens e meninos educados no ginásio advindos das camadas de melhor destaque 

econômico e social da região do baixo São Francisco. Teria a cultua familiar preservada pelos 

padres – professores, motivando-os ao estudo, sem comprometer o seu futuro papel de 

homens ícones da sociedade local. 

 

 

 

E este apoio tenho certeza que terei, como desejo e 
agora peço, porque honrado de V. Excelência está 
sendo marcado com atos e realizações [...]. Uma 
subvenção anual de Cr$ 50.000,00, para a 
manutenção gratuita de 50 alunos externos, indicados 
pelo Departamento de Instrução Pública. [...]. Exmo. 
Sr. Governador, só com subvenção anual para 
manutenção de muitos alunos pobres, ficaremos bem 
colocados diante do povo, eu que fundo um Ginásio 
particular, e o Estado que deve dar instrução gratuita. 
(JORNAL A DEFESA, 13 de agosto de 1950, p.1) 
 
 

Incutindo na sociedade, que deveria ser da igreja, o dever de conduzir a mocidade 

católica masculina em Propriá, o Cônego, dispõe de diversas ajudas. Realizando um processo 

civilizador que ao longo dos seus apelos, através dos meios de comunicações, da cidade. 

Trouxe vários beneméritos. Aumentando cada vez mais o sentimento que a cidade se 

modernizaria, através dos estudos não ficando no passado. 

 
 

Com o avanço da civilização a vida dos seres 
humanos fica cada vez mais dividida entre uma 
esfera íntima e uma pública. E esta divisão é aceita 
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como tão natural, torna-se um hábito tão compulsivo, 
que mal é percebido pela consciência. Muito ao 
contrário a religião é sempre exatamente tão 
civilizada como a sociedade de classe que a sustenta. 
(ELIAS, p.103, 1998) 

 
 

Esse processo de educação teve o ginásio Diocesano, o seu promotor, de diversas 

práticas educativas. Com uma transmissão de cultura percorrendo as trilhas da civilização. 

Investindo em práticas de conduta morais e coercitivas por meio de outros castigos e 

penalidades, esteve presente no cotidiano institucional escolar. 

Como também a preocupação com as disciplinas e a obediência, traços que 

prescreveram as regras de boa conduta, dos bons costumes. 

 

Essa compreensão de estudo sobre a instituição 
escolar está inserida numa perspectiva da História da 
Educação que incorpora as representações dos 
agentes do processo de suas práticas, fazendo a 
crítica a história das idéias pedagógicas, aquele que 
se preocupou em estudar idéias desencarnada das 
práticas dos agentes que as produzem ou da matéria 
impressa que as põe em circulação. (CARVALHO, 
2000). 
 

Os meninos e jovens, que passavam pelos bancos escolares, do ginásio advinha de diversas 

cidades do baixo de São Francisco. O modelo escolar, desenvolvido ao longo da história do ginásio, é 

parte é integrante da cultura escolar historiográfica, 

As práticas pedagógicas do Ginásio, valia-se o período semanal católico5 analisamos a avaliação 

dos alunos sua respectivas nota. 

 
 
Resultado dos exames do Curso Ginasial. 
Relação dos alunos que conseguiram aprovação na 1ª 
série do curso ginasial deste estabelecimento de 
Ensino Secundário. 
 

Turma A 
 
1º - Benedito Avelino dos Santos – 7,4 
2º - Hamilton Apolônio – 6,7 
3º - Nazário Andrade – 6,6 
4º - José Andrade – 6,4 
5º - Edmundo Tojal Donato – 6,1 
6º - Durvalmon Lopes Prado – 5,9 
 

                                                 
5 Jornal A Defesa 1938 - 1973 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 
 

4 

Nota – nesta turma foram reprovados definitivamente 
12 alunos, ficaram para 2ª época 5 alunos. (A 
DEFESA, p.2 , 1953) 

 
 
Os métodos de avaliação que discorreria o jornal6, tratava de resultado final que se valia 

o ginásio. O fato de anunciar os nomes dos alunos nos jornais, mostrava-nos uma pressão 

psicológica, ou seja, todos os meios culturais tinham acesso ao conhecimento do processo 

avaliativo. 

Mostra que também o estabelecimento de ensino dispõem de um certo rigor e seleção 

acerca do preparo intelectual. 

 

A estrutura de dominação masculina descrevendo  
como invariável e eterna ora, longe de afirmar que as 
estruturas de dominação são a historia eu tentarei 
incessante (e como tal histórico) de reprodução, para 
o qual contribuem agentes específicos (entre os quais 
os homens com suas armas como a violência física e 
a violência simbólica) e instituições, famílias, igrejas, 
escola, estado). (BOURDIEU, p.16, 1999). 
 

Visto que a dominação que observamos seria através das letras a fim de concretizar uma 

sociedade única, onde todos ideologicamente realizassem os mesmos papeis. Essa 

domesticação passa pela escola, essa por sua vez sendo um instrumento da sociedade. Que 

busca aprimorar os seus conhecimentos através do que se deve ser ensinado. 

 

A voz dos estudantes e do vigário. Abrindo as 
solenidades de Domingo, ouviu-se no primeiro lugar 
a voz da mocidade. Foram os estudantes do ginásio 
os maiores beneficiados dessa prova era de 
recuperação cultural, que levantaram bem a sua voz 
que partia bem do fundo dos seus corações para 
disserem da sua alegria por aquele sonhado 
momento. Era apenas o meio do caminho. Mas tinha 
esperança de chegar ate o fim. (A DEFESA, 1955, 
p.2) 

 
 

Um dos momentos de grande orgulho do ginásio eram as formaturas que reunia varias 

pessoas ilustres e suas famílias. Criando assim, uma visibilidade para aqueles que estavam 

fora do seio acadêmico da instituição. A vida educacional do ginásio recebeu de seu 

idealizador, um projeto de ensino articulado à busca da razão, das luzes e do progresso, 
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conforme fazia outros países. Com tradições escolares católica, que para o momento político e 

histórico, que se passava no país convocava os jovens, à assumirem um espírito patriótico. É 

neste período que há uma preocupação com a formação do cidadão e, portanto, a necessidade 

de se inculcar nos moços os sentimentos cívicos em relação à pátria. 

 

A disciplina submete o homem às leis da 
humanidade, fazendo lhe sentir sua imposição. Porém 
esta deve ser aplicada na hora certa. Assim, por 
exemplo, primeiramente, envia-se os pequenos a 
escola, não com o intuito de que aprendam alguma 
coisa, mas, com o objetivo de acostumá-lo a 
permanecer tranquilamente sentados e observar com 
certeza as ordens recebidas, de sorte que, mesmo 
podendo eles não coloquem em execução suas idéias. 
(FOUCAULT, p. 38, 2002) 

 

Visto que esta pesquisa preliminar foi realizada através de um levantamento acerca dos 

vários anúncios do ginásio diocesano no jornal “A Defesa” construindo o possível e 

visualizando a história dos personagens envolvidos no processo educacional. 

Buscamos através dos estudos, realizados em história da educação, conhecer antes o 

desconhecido o cotidiano do ginásio, e a formação de meninos e jovens rapazes. Tendo hoje a 

importância os vários estudos acerca da história da educação masculina, para os intelectuais 

da História da Educação Brasileira, que vem sendo escrita por novos pesquisadores dando 

importância na construção do gênero masculino. 

Fontes impossíveis tornando-se hoje fontes possíveis para compreensão do processo 

civilizador e educacional. 

É neste contexto que baseia-se esse estudo acerca do celeiro de cultura e a relevância 

que tem o ginásio, na orientação dos jovens da sua fundação até os dias atuais. 
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