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Esta dissertação tem por objetivo analisar a trajetória de Monsenhor José Curvelo Soares na 

cidade de Propriá – SE, no período de 1949 a 1960, enfatizando suas práticas educacionais 

nesta cidade, apresentando suas obras, seu empenho e o enfretamento de conflitos em busca 

de oferecer a ampliação da escolarização para a população local. As fontes privilegiadas 

foram localizadas nos livros de Atas da Sociedade União Beneficente de Propriá (SUB), nos 

livros de Tombo da Diocese de Aracaju e de Propriá de 1949 a 1960, nos jornais “A Defesa” 

de Propriá, entre os anos de 1950 a 1960, e em registros no Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe. Os procedimentos teórico-metodológicos adotados vinculam-se aos pressupostos 

da História Cultural e da Abordagem Biográfica. As principais categorias de análise 

mobilizadas são: civilização de Norbert Elias (1994); Capital Social, Capital Cultural e 

Sistema Educacional de Bourdieu (1998); Estratégia de Michel de Certeau (1990); 

Documento/Monumento de Le Goff (1998) e intelectual de Sirinelli (2003). Monsenhor José 

Curvelo Soares teve uma participação fundamental na educação em Propriá, sendo a 

pretensão dessa investigação, estudar aquele momento histórico, na tentativa de compreender 

de que forma se construiu esse personagem e suas iniciativas, e perceber as contribuições para 

a História da Educação em Sergipe. 

 

 

Palavras-chave: Ginásio Diocesano de Propriá. Monsenhor José Curvelo Soares. Práticas 

Educacionais. Propriá. 
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This study aims to analyze the trajectory of Monsignor José Soares Curvelo in the city of 

Propriá - SE, in the period from 1949 to 1960, emphasizing their educational practices in this 

city, presenting their works, their commitment and coping conflict in search of the extension 

offer schooling for the local population. The sources were located inside the books of Acts of 

Union Benevolent Society Propriá (SUB), the books of the Diocese of Aracaju Tombo and 

Propriá 1949 to 1960, the newspaper "The Defense" Propriá, between the years 1950 to 1960, 

and records in the Historical and Geographical Institute of Sergipe. The theoretical and 

methodological procedures adopted are linked to the assumptions of Cultural History and 

Biographical Approach. The main categories of analysis are mobilized: civilization Norbert 

Elias (1994), Social Capital, Cultural Capital and Educational System of Bourdieu (1998), 

strategy the Michel the Certeau; Document / Monument Le Goff (1998) and intellectual 

Sirinelli (2003). Monsignor José Soares Curvelo had a key role in education Propriá, with the 

intention of such research, study that historic moment, trying to understand how built up this 

character and his works, and realize the contributions to the history of education in Sergipe. 

 

 

Keywords: Diocesan College. Educational Practices. Father José Soares. Propriá. 
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Pensar em um tema e discorrer sobre ele não foi uma tarefa fácil. Inicialmente, apenas 

tinha uma convicção: abordar um assunto vinculado à cidade de Propriá–SE. O fato de ser 

natural dessa cidade foi, sem dúvida, fator determinante nesta escolha, mesmo porque 

desconheço muito da história da cidade em que nasci, vivi e continuo mantendo contato 

frequentemente. 

Paixão à parte, pus-me, antes de decidir qual o objeto que iria me debruçar, a fazer um 

levantamento acerca dos estudos até então realizados sobre Propriá e seus personagens. 

Encontrei alguns trabalhos sobre o Colégio Nossa Senhora das Graças, instituição fundada 

pelas Irmãs Franciscanas Hospitaleiras da Imaculada Conceição, em 1915. Entre eles, a 

Mestrado intitulada como “As Filhas da Imaculada Conceição: um estudo sobre a educação 

católica (1915 – 1970)”, de Valéria Alves Melo. A autora mencionada fez uma abordagem 

sobre a educação feminina católica e trouxe a trajetória do referido estabelecimento naquela 

cidade, evidenciando sua importância não apenas para Propriá, mas para toda a região. 

 

 
O Colégio Nossa Senhora das Graças, a exemplo de muitos outros, surgiu 

com o propósito de atender às exigências de um período que começou a 

pregar uma formação feminina mais avançada, institucionalizada, saindo do 

seio da família para adentrar na escola, mas, sem perder de vista os 

princípios da religião católica e da moral cristã, preocupados com a 

formação de mulheres cultas, porém, doutrinadas, ou melhor, mães e esposas 

mais bem preparadas para cuidar de suas casas com um pouco mais de 

dedicação e perseverança (MELO, 2007, p.50)
1
. 

 

 

Outra investigação localizada foi sobre o Jornal “A Defesa” denominada de 

“Educação na Imprensa Católica: as representações do Jornal „A Defesa‟ sobre a Formação da 

Juventude (1961-1969)” de Ana Luiza Santos, que trabalhou as representações educacionais 

propagadas por esse periódico católico entre os anos de 1961 a 1969, buscando evidências de 

que o mesmo contribuiu para a formação daquela juventude, adicionando aos jovens, 

princípios religiosos ligados à Igreja Católica, conforme a autora: 

 

 
A “postura progressista” que orientou a Diocese de Propriá nos anos 60 está 

refletida no jornal A Defesa. A grande presença dos leigos no processo de 

produção e distribuição do periódico católico demonstra a sintonia entre o 

clero diocesano de Propriá e o catolicismo dito progressista. Os clérigos que 

assumiram esse posicionamento entenderam que os fiéis deveriam ter ampla 

                                                           
1
 Ver mais: MELO, Valéria Alves. As Filhas da Imaculada Conceição: um estudo sobre a educação católica 

(1915 – 1970). (Dissertação de Mestrado). Núcleo de Pós Graduação em Educação da Universidade Federal de 

Sergipe. São Cristóvão, 2007.  
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participação nas atividades da igreja, especialmente naquelas que tivessem 

caráter secular. Assim, eles deveriam organizar as tarefas temporais de 

acordo com os desígnios de Deus. Essa perspectiva reflete a ideia de que, 

para o “clero progressista”, o sagrado deveria andar de mãos dadas com o 

processo histórico (SANTOS, 2006, p.174)
2
. 

 

 

 “A Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Propriá–SE: história de Fé, espaço das 

relações sociais e laços culturais”, de Adelina Amélia Vieira Lubambo de Britto, foi outro 

objeto de pesquisa identificado. Nesta dissertação, realizou-se um estudo sobre a tradição 

dessa festa, que ocorre todos os anos na cidade de Propriá, sempre no último domingo do mês 

de janeiro, frisando, entre outras questões, as tensões entre a Igreja Católica, organizadora da 

parte religiosa, e o poder político, contratante da parte artística dos festejos. Em uma das 

passagens, a autora relatou o rito da referida festividade: 

 

 
As pessoas se espremem umas com as outras para entrar na igreja e 

acompanhar tudo. Todos querem um lugar nos bancos da igreja. Durante a 

celebração final, o pároco agradece a todos que compareceram a festa do 

Bom Jesus dos Navegantes, desde os visitantes e romeiros até as autoridades 

que estiveram no evento, pedindo ao santo proteção para todos, em especial 

àqueles que ainda deverão retomar a estrada até chegar aos seus lares; 

convida aos que permanecerão na cidade para acompanhar em procissão o 

Bom Jesus dos Navegantes até sua capela de origem de onde só sairá no ano 

seguinte para mais uma festa do Bom Jesus dos Navegantes de Propriá 

(BRITTO, 2010, p.65)
3
.  

 

 

Foi localizada ainda uma monografia com o título de “Memórias da Indústria Têxtil 

em Propriá (1940 a 1979)” 
4
, também de Valéria Alves Melo, cuja pesquisa buscou analisar 

de que forma a crise e o fechamento dessa indústria interferiu, não apenas nesta cidade, mas 

também nas circunvizinhas, tendo em vista este fato ser determinante na economia dos 

municípios envolvidos. Consoante Melo diz: 

[...] Na década de 1940, a Indústria Têxtil de Propriá contava com um 

quadro funcional de mais de 1000 operários. A grande maioria continuava 

sendo composta de mulheres que paravam de estudar para ajudar nas 

despesas familiares. Sua produção crescia em igual proporção, pois 

abastecia, com seus tecidos de algodão, o mercado local e até mesmo de 

outros estados (MELO, 2002, p.10). 

                                                           
2
 Ver mais: SANTOS, Ana Luiza. Educação na Imprensa Católica: as representações do Jornal “A Defesa” 

sobre a Formação da Juventude (1961-1969). (Dissertação de Mestrado). Núcleo de Pós Graduação em 

Educação da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2006. 
3
 Ver mais: BRITTO, Adelina Amélia Vieira Lubambo de. A Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Propriá 

– SE: história de Fé, espaço das relações sociais e laços culturais. (Dissertação de Mestrado). Programa de Pós 

Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, 2010. 
4
 Ver mais: SANTOS, Valéria Alves. Memória da indústria têxtil em Propriá (1949-1979). (Monografia). 

Licenciatura em História da Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2002. 
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Outro estudo monográfico identificado alude à Sociedade Beneficente de Propriá 

(SUB) 
5
, intitulada: “Sociedade União Beneficente de Propriá: uma Razão de Ser e de 

Permanecer”, de autoria de Érica Barbosa Santos, Patrícia Freitas Nunes Britto e Rosimeire 

dos Santos, que retratou a criação de tal órgão. Neste estudo, foi pontuada sua fundação, 

apresentando o contexto econômico, político e social naquele período, expondo, dessa forma, 

os serviços prestados por essa instituição, em funcionamento até os dias atuais: 

 

 
[...] expondo a necessidade de se fundar uma sociedade que tivesse por fim, 

socorrer mutuamente aos associados e distribuir socorros entre os 

necessitados quando para isto permitisse os fundos da mesma sociedade, 

tendo-se em vista as vantagens bens e garantias, se não de tudo mais ou 

menos de parte uma proteção segura para nossas necessidades futuras como 

um meio favorável a socorrer as causas imprevistas a nossa família [...] (Ata 

de instalação da Sociedade União Beneficente apud SANTOS; BRITTO; 

SANTOS, 2010, p.43).  

 

 

Tive acesso também a um artigo sobre o Ginásio Diocesano de Propriá
6
, apresentado 

sob o título de “Ginásio Diocesano de Propriá: a formação da mocidade de 1950 a 1960”, de 

Dílson Gonzaga Sampaio e Katiene Guimarães Estácio. Neste estudo, os autores abordaram 

elementos da criação deste estabelecimento, apontando para a formação religiosa lá 

propagada, após quase 10 anos de sua criação. 

Antes mesmo de definir o tema que gostaria de pesquisar, ingressei na disciplina 

Cultura e Práticas Escolares
7
, na qual pude vislumbrar inúmeras possibilidades, visto que as 

leituras e debates em aula foram incentivadores. Uma vez ciente dos trabalhos mencionados 

acima, busquei um tema que estivesse relacionado à educação daquele município e 

apareceram nomes de “filhos ilustres de Propriá”; entre eles: Cezário Siqueira
8
, Gumercindo 

                                                           
5
 Ver mais: SANTOS, Érica Barbosa et al. Sociedade União Beneficente de Propriá: uma Razão de Ser e de 

Permanecer. (Monografia). Curso de Serviço Social da Universidade Tiradentes – Polo Propriá. Propriá, 2010. 
6
 Artigo apresentado no IV Colóquio Internacional “Educação e Contemporaneidade” de 22 a 24 de setembro de 

2010. Laranjeiras – SE. Sendo seus autores: Dílson Gonzaga Sampaio e Katiene Guimarães Estácio. 
7
 Disciplina isolada de Mestrado, ministrada pela Prof

a
. Dr

a
. Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas, no ano de 

2010, no 2º semestre. 
8
 Segundo Melo (2003) “[...] Americanófilo entusiasmado, o professor Cezário Siqueira, naturalmente, era 

professor de inglês, dos bons. Profundamente ligado à cultura americana, enxergava nos Estados Unidos o 

exemplo maior de civilização desenvolvida [...] adorava assistir aos faroestes que, todas as sextas-feiras eram 

passados no cine Propriá. [...] as aulas de inglês nas noites de sexta eram dadas em pleno fogo cruzado entre 

mocinhos e bandidos. Com efeito, à medida que os atores iam falando, o professor Cezário automaticamente 

fazia a tradução, em voz alta, antes que as legendas aparecessem [...]” (MELO, 2003, p. 35-36). 
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Batista
9
, Monsenhor José Curvelo Soares, além das instituições escolares existentes. Diante 

das sugestões acima, não verifiquei nenhum estudo sobre esses professores, tão presentes nas 

memórias de muitos propriaenses. 

Decidi pesquisar sobre Monsenhor José Curvelo Soares e a Educação em Propriá entre 

os anos de 1949 a 1960. Esta determinação teve relação com o fato de ter sido aluna do 

Ginásio Diocesano (escola instituída pelo Padre Soares), quando o colégio já contava com o 

ensino misto. Lá, eu cursei a 6ª, 7ª e 8ª séries.  

Monsenhor José Curvelo Soares não é propriaense, porém trabalhou com afinco para 

instituir o ensino secundário para os homens, uma vez que as mulheres já eram agraciadas 

com esta modalidade no Colégio Nossa Senhora das Graças, criado em 1915. Com a fundação 

do Ginásio Diocesano de Propriá, ele consolidou o objetivo de ajudar as famílias que não 

dispunham de recursos financeiros para enviar seus filhos a Aracaju ou a outras capitais 

possibilitando-lhes que cursassem o ensino secundário no próprio município. 

Ainda na área educacional foi possível atestar, embora na placa de inauguração não 

haja seu nome, que a Escola Técnica de Comércio de Propriá também teve sua participação 

efetiva no projeto de criação. Em carta enviada ao Bispo Dom Fernando Gomes
10

, com data 

de 28 de março de 1953, Monsenhor Soares assim escreveu: “estão em pleno funcionamento – 

20 alunos no Ginásio das Graças e 5 alunos no Ginásio Diocesano. M. Senhor abençoará 

minha reta intenção para que tudo tenha bom êxito”. Em resposta enviada do Bispo Dom 

Fernando Gomes, em 30 de março de 1953, ele pontuou:  

 

 
Respondendo sua prezada carta, comunicado-me o adiamento da bênção da 

primeira pedra do futuro Ginásio e o funcionamento da Escola Técnica de 

Comércio em duas secções: a feminina, no Ginásio das Graças com 20 

alunas, e a masculina, no Ginásio Diocesano, com 5 alunos [...] (Carta, 

30/03/1953, acervo Cúria da Arquidiocese). 

 

 

Optei por desenvolver a dissertação sobre o período em que permaneceu na cidade de 

Propriá–SE. Assim, o marco inicial da pesquisa corresponde a 1949, momento da chegada 

                                                           
9
 Gumercindo Ferreira Batista nasceu no dia 03 de maio de 1898, no Riacho do Sertão, município de Traipú-AL. 

Chegou a Propriá com seis anos de idade; sua formação ocorreu neste município, especificamente, no Colégio do 

Prof. Nozinho Torres e em Aracaju, no Colégio “Grêmio Escolar” dirigido pelo professor Evangelino de Faro. 

Em Propriá, fundou o Colégio Gonçalves Dias; foi Inspetor Escolar do Estado, além de pintor, escultor e 

escritor, deixando duas publicações: “Evangelho Universal” e “Palavra Simples” (SILVA, 2012, p. 98). 
10

 Dom Fernando Gomes dos Santos nasceu em 1910, na cidade de Patos–PB e faleceu em junho de 1985 em 

Goiânia. Foi o segundo Bispo Diocesano de Aracaju, ficando a frente dessa Diocese, de 1947 a 1957. Para saber 

mais ver: SOUSA, José Carvalho de. Presença Participativa da Igreja Católica na História dos 150 anos de 

Aracaju. 1ª. ed. Aracaju-SE: 2006. 
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dele a este município, e 1960, ano de criação da Diocese de Propriá e seu retorno a Aracaju – 

Diocese a qual pertencia.  

Depois que saiu de Propriá, há informações de que Monsenhor Soares esteve em 

Aquidabã
11

, como padre auxiliar. Segundo Barreto (2012), o mesmo foi pároco na cidade de 

Campo do Brito de 1963 a 1964
12

 e esteve presente também na cidade de Nossa Senhora de 

Lourdes em 1965, assim como consta em algumas atas de reunião do Apostolado da Oração 

desta paróquia, chegando a Itabaiana em 1967. 

O objetivo geral desse trabalho é interpretar a atuação de Monsenhor José Curvelo 

Soares na educação de Propriá-SE, no período de 1949 a 1960. Já os objetivos específicos 

foram assim delimitados: 

a. Compreender de que forma foi estabelecida a participação do Monsenhor Soares na 

criação do Ginásio Diocesano de Propriá-SE; 

b. Analisar as práticas educativas do Ginásio Diocesano de Propriá-SE. 

Apesar de a cidade de Propriá, em seus tempos áureos (década de 1960 e início de 

1970), ter ocupado o segundo lugar na economia do Estado, no momento contava apenas com 

o ensino primário e secundário para as mulheres, oferecido pelo Colégio Nossa Senhora das 

Graças, instituição de ensino privado. Os meninos de famílias mais abastadas eram 

matriculados no ensino secundário em Aracaju, ou em outras capitais. Para os desafortunados, 

restava o trabalho na agricultura, na fábrica de tecidos ou no plantio de arroz.  

Essa realidade começou a ser transformada no momento em que foi criado o Ginásio 

Diocesano de Propriá em 1951; dessa maneira, os meninos e rapazes passaram a ter a opção 

de cursar o ensino secundário nesta cidade. Essa contribuição do Monsenhor Soares para a 

educação/escolarização, sem dúvida, repercutiu na formação intelectual da juventude daquela 

época. 

A educação é uma prática social e, como tal, obedece às exigências do contexto 

histórico em que está inserida. Diante disso, a escola, como meio formal de moldar os 

comportamentos dos sujeitos, é o sistema institucionalizado de ensino, responsável por 

incorporar o programa de pensamento e de ação de uma determinada sociedade, 

encarregando-se pela difusão da sua cultura. Deste modo, “[...] os esquemas que organizam o 

pensamento de uma época somente se tornam inteiramente compreensíveis se forem referidos 

                                                           
11

 Em contato com a Paróquia de Aquidabã fui informada que o livro de Tombo correspondente ao período de 

1960 não foi localizado e não se sabia onde estava. 
12

 Esta informação está disponibilizada em uma página na internet, onde é exposta a relação dos padres da 

Paróquia de Campo do Brito. Disponível em: http://boahoraparoquia.blogspot.com/p/historico-dos-parocos.html. 

Visitado em 16/11/2013. 

http://boahoraparoquia.blogspot.com/p/historico-dos-parocos.html.%20Visitado%20em%2016/11/201
http://boahoraparoquia.blogspot.com/p/historico-dos-parocos.html.%20Visitado%20em%2016/11/201
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ao sistema escolar, o único capaz de consagrá-los e constitui-los, pelo exercício, como hábitos 

de pensamentos comuns a toda uma geração” (BOURDIEU, 2005, p.208). Este sistema 

institucionalizado de ensino é o responsável por incorporar o programa de pensamento e de 

ação de uma determinada sociedade, sendo a escola um meio para difundir crenças, gostos, 

posturas, valores, ou seja, a cultura de uma determinada época. 

Neste contexto, é fundamental compreender o ideário civilizador do sistema escolar 

abordado por Norbert Elias (1994), para quem a escola, além de fornecer indicações por meio 

dos conteúdos programáticos, define percursos, métodos e programas de pensamento que 

ditam os padrões de comportamento considerados essenciais para o processo civilizador. Para 

este autor: 

 

 

[...] o processo de civilização do Estado, a educação e, por conseguinte, a 

eliminação de tudo o que era ainda bárbaro ou irracional nas condições 

vigentes, fossem as penalidades legais, restrições de classe à burguesia ou as 

barreiras que impediam o desenvolvimento do comércio – a esse processo 

civilizador devia seguir o refinamento de maneiras à pacificação interna do 

país [...] (ELIAS, 1994, p. 23). 

 

Neste sentido, a escola contribui para o referido processo, propaga valores e 

comportamentos da sociedade em que está introduzida. Para Elias (1994), a civilização 

encontra-se em contínuo movimento, e isso ocorre pela autonomia existente na organização 

dos relacionamentos e, quando há mudanças significativas, os indivíduos se veem forçados a 

participar delas.  

Monsenhor José Curvelo Soares executou seus projetos, trabalhou e difundiu ideias da 

Igreja Católica, da qual fazia parte. Isto é atestado em documentos que trazem informações 

sobre sua permanência na cidade de Propriá, como por exemplo, o Livro de Tombo da 

Arquidiocese de Aracaju (naquela época Diocese), as cartas trocadas entre ele e o bispo Dom 

Fernando Gomes, uma das primeiras atas do Ginásio Diocesano, entre outros documentos.  

Le Goff (2003) classifica os elementos constitutivos da memória em monumentos e 

documentos. O primeiro corresponde à herança do passado que involuntariamente ou 

voluntariamente está veiculado ao poder de perpetuação. O segundo está ligado à escolha do 

historiador, visto que a análise e seleção obedecem às ideias preconcebidas.  

O documento é fonte fundamental para o historiador evidenciar suas informações e 

justificar sua posição no decorrer da pesquisa. Em contrapartida, tal situação apenas se tornou 

possível devido à concepção historiográfica da Nova História, que permitiu revisar o conceito 

de documento, promovendo uma verdadeira ampliação das fontes de pesquisa. 
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A Nova História alargou a noção do documento histórico; ela substituiu a história 

fundada essencialmente nos textos, no documento escrito, por uma história baseada na 

multiplicidade de documentos: escritos de todos os tipos, documentos figurados, produtos de 

escavações arqueológicas, documentos orais, entre outros (LE GOFF, 1998). Dentro desse 

universo de pesquisa, estão inseridos os estudos sobre os intelectuais que contribuíram 

significativamente para o campo da História e da Educação. A abordagem sobre o tema tem 

crescido; entretanto, muito ainda precisa ser analisado, sendo fundamental se debruçar sobre a 

temática, a fim de colaborar com a compreensão do papel desses indivíduos na sociedade.  

Esta pesquisa, especificamente, está centrada em analisar a trajetória de Mons. José 

Curvelo Soares na cidade de Propriá no período de 1949 a 1960; evidenciando suas práticas 

educacionais nesta localidade; expondo suas obras, seu empenho e seus conflitos em busca de 

oferecer possibilidades escolares no referido município. 

Sendo assim, o trabalho de investigação proposto desenvolveu-se tomando como base 

a análise documental e bibliográfica.  

As interrogações localizadas necessitarão ser respondidas a partir do método de 

procedimento histórico, o qual auxiliará a análise considerando-se o contexto social, cultural, 

econômico e político da época, fundamentado em categorias da História Cultural e da 

abordagem biográfica. Segundo Trigo: 

 

 

O método biográfico tal como foi proposto por Bertaux assume o caráter de 

um procedimento definido por uma epistemologia e uma metodologia 

precisas. [...] Em primeiro lugar, o método biográfico substitui a observação 

distante e pretensamente neutra por uma conjugação entre observação e 

reflexão que perpassa as várias etapas da pesquisa. Portanto, em lugar de 

fases estanques e nitidamente marcadas, a proposição do método biográfico 

é a superação dessa fragmentação, a busca de uma unidade entre todas as 

fases da pesquisa, possível através de uma atitude reflexiva que vá da 

conceituação teórica à análise dos dados (TRIGO, 2001, p.19). 

 

  

Para obter os dados, realizei pesquisa documental, através da qual identifiquei 

informações sobre a nomeação do Monsenhor José Curvelo Soares para a cidade de Propriá, 

sua trajetória nesta cidade e as obras executadas no período que tiveram sua participação. As 

fontes levantadas foram os registros no Livro do Tombo da Diocese de Aracaju; 

correspondências; fotografias; jornais; atas das reuniões do Colégio Diocesano; telegramas; 

documentos relativos à criação do colégio; regulamentos; legislação, entre outros. 

Foram visitados também arquivos do Ginásio Diocesano de Propriá, da Cúria 

Diocesana de Aracaju, da Cúria Diocesana de Propriá; Arquivo Geral da Universidade 



20 
 

Federal de Sergipe, do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, do Setor de Comunicação 

da Diocese de Propriá; a Biblioteca Epiphânio Dórea, a Biblioteca Central da UFS e a da 

UNIT; o Programa de Documentação & Pesquisa Histórica da UFS e o arquivo do Programa 

de Pós-Graduação em Educação (PPGED).  

Referente aos arquivos do Ginásio Diocesano de Propriá, infelizmente, fui informada 

que não havia nenhum documento sobre a criação ou qualquer outro material que contasse a 

história desta instituição, suas práticas educacionais, ou sobre o seu fundador. A justificativa é 

que houve um diretor que, durante sua gestão, fez uma “fogueira” com os “papéis velhos” 

existentes naquele estabelecimento de ensino e, por isso, nada pôde ser feito. Assim sendo, o 

Jornal “A Defesa” tornou-se fonte primordial para executar esta pesquisa, por trazer muitos 

elementos da criação do Ginásio e algumas de suas práticas.  

Além dessas fontes, analisei também depoimentos, gentilmente cedidos por alguns ex-

alunos, ex-professores e pessoas que conviveram com o Mons. Soares em Propriá e na igreja. 

O processo do contato e da coleta de depoimentos foi tecido por idas e vindas em busca da 

reconstituição daqueles momentos vividos.  

Para Le Goff (2003, p. 423), “a memória como propriedade de conservar certas 

informações, remete-nos em primeiro lugar a um conjunto de funções psíquicas, graças às 

quais o homem pode atualizar impressões ou informações passadas ou que ele representa 

como passadas”.  

Em se tratando do objeto de pesquisa em questão, as memórias foram de suma 

importância para elucidar hipóteses, verificar novos fatos e aspectos já conhecidos, além de 

compreender qual a imagem do Monsenhor José Curvelo Soares, o qual permaneceu nas 

lembranças de quem conviveu com ele. 

Consoante os aspectos levantados, saliento ainda que, o trabalho com as fontes 

manifesta-se tal qual expõe Marrou:  

 

 

[...] o engenho do historiador não se manifestará somente na arte de 

descobrir os documentos. Não basta saber onde e como os encontrar, é 

preciso também, e, sobretudo, saber que documentos procurar. [...] É 

documento na medida em que o historiador pode e sabe compreender 

qualquer coisa nele (MARROU, 1975, p. 68; 74).  

 

 

Diante disso, desconfiar das fontes, confrontá-las e questioná-las é imprescindível para 

a pesquisa histórica. É necessário, pois, apropriar-se, de forma que as questões levantadas 

sejam esclarecidas – o que é possível apenas por meio da crítica ao documento. É preciso, no 
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entanto, ser criterioso ao criticar um documento como também, ter segurança e clareza nas 

decisões a serem realizadas. 

Durante a composição desta dissertação utilizei algumas fotografias da cidade de 

Propriá, de seu cotidiano, entre outras. O intuito foi apresentar ao leitor de onde estou falando.  

 

 

A fotografia é uma fonte histórica que demanda, por parte do historiador, um 

novo tipo de crítica. O testemunho é válido, não importando se o registro 

fotográfico foi feito para documentar um fato ou representar um estilo de 

vida. No entanto, parafraseando Jacques Le Goff, deve se considerar a 

fotografia simultaneamente, como imagem/documento e como 

imagem/monumento. No primeiro caso, considera-se a fotografia como 

índice, marca de uma materialidade passada, na qual objetos, pessoas, 

lugares, nos informam sobre determinados aspectos desse passado – 

condições de vida, moda, infra-estrutura urbana ou rural, condições de 

trabalho, etc. No segundo caso, a fotografia é um símbolo, aquilo que, no 

passado, a sociedade estabeleceu como a única imagem a ser perenizada para 

o futuro. Sem esquecer jamais que todo documento é monumento, se a 

fotografia informa, ela também conforma determinada visão de mundo 

(MAUAD, 2004, p. 22). 

 

 

Com isso, as fotografias apresentadas ao longo do texto auxiliarão na compreensão de 

alguns momentos daquele período, além realçar a escrita e os eventos destacados, trazendo ao 

leitor, de forma ilustrativa e complementar o conteúdo exposto. Para Leite (2001), “[...] Longe 

de ser um objeto neutro, a fotografia acolhe significados muito diferentes, que interferem na 

codificação e nas possíveis decodificações da mensagem transmitida [...]” (LEITE, 2001, p. 

40). 

Para alcançar os objetivos a que me propus, estruturei a dissertação em duas seções. A 

primeira apresenta a trajetória de vida do Monsenhor José Curvelo Soares, passando pela 

entrada no seminário, as paróquias que foi vigário, sua chegada à cidade de Propriá, alguns 

aspectos históricos desta, além das obras empreendidas pelo Monsenhor Soares na cidade 

mencionada. 

A segunda seção discorre sobre o Ginásio Diocesano de Propriá, desde os primeiros 

passos para sua criação até sua inauguração. Apontando ainda para as práticas educativas 

desenvolvidas nesta instituição e evidenciando alguns elementos sobre o ensino confessional 

no Brasil e em Sergipe. 

O intuito deste estudo é contribuir para compreender a atuação do Monsenhor Soares 

no campo educacional em Propriá e elucidar aspectos da História da Educação em Sergipe, na 
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perspectiva da educação confessional católica e das práticas do Ginásio Diocesano de 

Propriá–SE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 - A TRAJETÓRIA DE MONSENHOR JOSÉ CURVELO SOARES 
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Fonte: http://colegiodiocesanodepropria.blogspot.com.br  

Autor: Desconhecido, s/d.  

 

Figura 1 – Foto de Monsenhor José Curvelo Soares 

 

Em dezessete de março de 1911, 

nasceu José Curvelo Soares, filho de 

Manoel Joaquim, proprietário de uma casa 

de tecidos, e Emília Curvelo Soares. 

Segundo Barreto (2012), José 

Curvelo “[...] foi incentivado a entrar para a 

vida sacerdotal pelo Padre Elpídio Teixeira, 

pároco de sua cidade [...]” (BARRETO, 

2012, p.142). Dessa maneira, entrou no 

Seminário Sagrado Coração de Jesus
13

, em 

1924, com treze anos de idade, ordenando-

se padre em 1934, aos 23 anos.  

Entre os registros encontrados na 

Cúria da Arquidiocese de Aracaju, foram 

localizadas fontes acerca de sua ordenação 

diaconal
14

, assim como documentos 

exigidos para a ordenação sacerdotal, tais como: a certidão de casamento dos pais, na Igreja 

Católica; a certidão de batismo do Cônego José Soares; o relato de três testemunhas
15

, 

declarando a idoneidade do aspirante ao sacerdócio; além dos proclamas
16

. Tais registros são 

                                                           
13 O Seminário Diocesano Sagrado Coração de Jesus foi criado, em 1913, por D. José Thomas Gomes da Silva. 

(BARRETO, 2012, p. 59). 
14

Diaconato é o primeiro grau do sacramento da Ordem. Os outros dois são o presbiterato e o episcopado, 

portanto, diáconos, presbíteros e bispos compõem a hierarquia da Igreja. Segundo o catecismo da Igreja Católica, 

“no grau inferior da hierarquia encontram-se os diáconos”. São-lhes impostas as mãos “não para o sacerdócio, 

mas para o serviço”. Para a ordenação ao diaconato, só o Bispo impõe as mãos, significando assim que, o 

diácono está especialmente ligado ao Bispo nas tarefas de sua "diaconia". Os diáconos participam de modo 

especial na missão e graça de Cristo. São marcados pelo sacramento da Ordem com um sinal ("caráter") que 

ninguém pode apagar e que os configura a Cristo, que se fez "diácono", isto é, servidor de todos. Cabe aos 

diáconos, entre outros serviços, assistir o Bispo e os padres na celebração dos divinos mistérios, sobretudo a 

Eucaristia, distribuir a Comunhão, assistir ao Matrimônio e abençoá-lo, proclamar o Evangelho e pregar, presidir 

os funerais e consagrar-se aos diversos serviços da caridade. Para saber mais, consultar: catecismo da Igreja 

Católica, disponível em: http://catecismo-az.tripod.com/conteudo/a-z/d/diaconia.html. 
15

 Assinaram como testemunhas: Francisco da Graça Leite (Professor da Escola Ruy Barbosa), Elias Carmello 

(Funcionário Público), Ageu de Lima Valverde (Negociante).  Disponível no Acervo da Cúria Diocesana de 

Aracaju. Ver Anexos A, B e C. 
16

 “O processo para ordenação sacerdotal é composto de três partes: a primeira, o de genere, designa a 

investigação sobre a naturalidade do candidato como também de seus progenitores e se os mesmos são batizados, 

casados na igreja ou crismados, podendo assim, serem considerados cristãos velhos. Já a segunda parte, de 

moribus, busca através de depoimentos de terceiros conhecer a conduta moral da pessoa, se é respeitosa, digna 
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necessários para atestar a idoneidade exigida para o exercício das funções sacerdotais na 

Igreja Católica
17

. 

Como nos adverte Le Goff, acerca dos documentos: 

 

 
O documento não é inócuo. É, antes de mais nada, o resultado de uma 

montagem, consciente ou inconsciente, das sociedades que o produziram, 

mas também das épocas sucessivas durantes as quais continuou a viver, 

talvez esquecido, durante as quais continuou a ser manipulado, ainda que 

pelo silêncio. O documento é uma coisa que fica, que dura, e o testemunho, 

o ensinamento (para evocar a etimologia) que ele traz devem ser em 

primeiro lugar analisados, desmitificando-lhe o seu significado aparente. O 

documento é monumento. Resulta do esforço das sociedades históricas para 

impor ao futuro – voluntária ou involuntariamente – determinada imagem de 

si próprias. No limite, não existe um documento verdade. Todo documento é 

mentira. Cabe ao historiador não fazer o papel de ingênuo. Os medievalistas, 

que tanto trabalharam para construir uma crítica – sempre útil, decerto – do 

falso, devem superar essa problemática, porque qualquer documento é, ao 

mesmo tempo, verdadeiro – incluindo talvez, sobretudo os falsos – e falso, 

porque um monumento é em primeiro lugar uma roupagem, uma aparência 

enganadora, uma montagem. É preciso começar por desmontar, demolir esta 

montagem, desestruturar esta construção e analisar as condições de produção 

dos documentos-monumentos (LE GOFF, 2003, p. 538). 

 

O documento assume assim, a função de fonte de conhecimento; é um tipo de 

“atestado” que mostra a proximidade do real, daquilo que possivelmente aconteceu. No 

entanto, Le Goff (2003) nos alerta para que fiquemos atentos a tudo que envolve essa 

produção, aos critérios de seleção, às intencionalidades, ou seja, ver além do que está posto. O 

historiador deve, dessa forma, observar os pormenores, para que a “verdade” não se restrinja 

ao documento, deve-se, portanto, analisá-lo também nas entrelinhas.  

Toda a documentação sobre o padre José Curvelo Soares, arquivada na Cúria 

Arquidiocesana, traz um pouco de sua história dentro da igreja. São informações sobre sua 

ordenação, cartas pastorais, nomeação para a paróquia de São José e a paróquia de Propriá, ou 

seja, são dados pertinentes a esta instituição e relevantes para a história da Arquidiocese de 

Aracaju. 

                                                                                                                                                                                     
de confiança, não difamada. A última parte desse processo, de patrimonium, avalia se o candidato possui algum 

bem móvel ou imóvel que, em algum momento, possa viabilizar seu sustento independente do seu estado clerical 

[...]”. ALVES, Herinaldo Oliveira. Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: 

Revista Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, nº 9, jan/2011. ANAIS DO III ENCONTRO 

NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – ANPUH. Disponível em 

http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html. Acesso em: 30 de julho de 2013. 
17

 Cópia dos Proclamas do Padre José Curvelo Soares. Ver Anexo D. 

http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html
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A sua entrada no Seminário
18

 ocorreu nove anos após a criação desta instituição. A 

formação evidenciada no Seminário estava atrelada à rigidez com que a igreja pretendia 

formar os novos sacerdotes – é o que aponta Barreto: 

 

 

Nos seus primeiros anos de funcionamento, as regras do Seminário eram 

bastante rígidas, a começar pela matrícula que não poderia ser feita fora do 

prazo, com exceção dos novatos. A disciplina era bastante rigorosa. Ao 

aluno não era permitida toda e qualquer conversa nas bancas de estudo, 

durante as aulas, no refeitório, no banheiro, até mesmo com os empregados. 

Quando a sirene tocava, todos deveriam calar. A nenhum aluno era 

permitido retirar-se do local sem a autorização do “prefeito” (monitor). As 

amizades eram proibidas, assim como a formação de grupos e as respectivas 

conversas. Durante o recreio, não eram admitidas brincadeiras e cabia ao 

prefeito verificar se os alunos tinham proximidade corporal, assim como 

evitar a entrada de outras pessoas nas celas individuais (BARRETO, 2004, p. 

51). 
 

 

Barreto (2012) expõe ainda que, o Seminário recorreu a outras estratégias para forjar 

os novos pastores da Igreja. A autora explica que:  

 

 

O Seminário, por sua vez, lançou de algumas estratégias para formar o perfil 

do novo padre. Contou para a construção de um novo habitus, não só com a 

formação de um capital cultural baseado no tomismo, mas com o isolamento, 

acompanhado do poder disciplinar, fundamentais para o cumprimento de 

seus objetivos. Isso tudo, com uma dose considerável de estímulo. Ademais, 

foi por incentivo da própria reitoria que foram criados o jornal “Academus” 

e a “Academia Literária São Tomás de Aquino”, de acordo com as normas 

da instituição. O que fica claro, nesse caso, é que todas as ações, por parte do 

Seminário, eram para construir um saber que seria utilizado da mesma 

forma, quando o sacerdote estivesse fora da instituição, exercendo o 

sacerdócio. Ou seja, através do saber, a igreja continuaria ou voltaria a 

exercer o poder (BARRETO, 2012, p. 152-153). 

 

 

Neste contexto, a noção de habitus tem várias propriedades, tal como especifica 

Bourdieu e Chartier: 

[...] é importante para lembrar que os agentes têm uma história, que são o 

produto de uma história individual, de uma educação associada a 

determinado meio, além de ser o produto de uma história coletiva, e que em 

particular as categorias de pensamento, as categorias do Juízo, os esquemas 

                                                           
18

 Os documentos exigidos para o interessado se tornar seminarista eram: atestados de saúde, de vacina e de 

sanidade mental, certidão de casamento religioso dos pais, uma carta do seu pároco confirmando a sua 

idoneidade moral e propensa vocação ao sacerdócio. A partir dos anos de 1920 era condição para a matrícula no 

Seminário ter sido aprovado no exame de habilitação. Cf. BARRETO, Raylane Andreza D. Navarro. Os padres 

de D. José: o Seminário Sagrado Coração de Jesus (1913-1933). Dissertação (Mestrado em Educação) – 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2004. 
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de percepção, os sistemas de valores, etc. são o produto da incorporação de 

estruturas sociais (BOURDIEU; CHARTIER, 2012 p. 58). 

 

 

Foi possível perceber na trajetória do Monsenhor Soares como, além de suas 

características individuais, ele apropriou modos de pensar e agir vinculados aos valores da 

Igreja Católica, a obediência à hierarquia, bem como “categorias de pensamentos e esquemas 

de percepção” que foram incorporados no seu habitus. Isso fica evidente nos seus discursos, 

nos seus projetos dentro da igreja, na sua forma de atuar por todas as paróquias em que passou 

e também na sua posição política. Mesmo antes de assumir uma paróquia reabriu, após um 

ano de ordenação, o Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus (1935), depois de ter 

passado dois anos de portas fechadas por ordem da Santa Sé. Ao reabrir o Seminário tornou-

se seu reitor.  

Sobre a reabertura do Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus, o livro de Tombo 

da Diocese de Aracaju (1949-1953) indicou: 

 

 
Também o Seminário Diocesano teve que fechar as portas por algum tempo, 

com grande pesar para o coração do seu fundador e devoto amigo de todas as 

horas, que sempre foi o senhor Bispo Diocesano. Felizmente, a 1º de março 

de 1935, conseguiu reabri-lo com imenso júbilo para toda a Diocese. 

Registrando o fato, assim se expressa “A Cruzada” em sua edição de 

10/02/1935: A Igreja Católica em Sergipe está de parabéns, com a breve 

reabertura do Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus, a hora da 

provação já passou. Em primeiro de março do corrente ano o Seminário 

abrirá seus braços enormes para num amplexo todo cordial saudar os novos 

continuadores de sua história gloriosa, os novos rebentos da vocação 

sacerdotal nessa terra consagrada ao Coração Santíssimo de Jesus. A direção 

temporal está a cargo do jovem Padre Soares (José Curvelo) provisionado 

Reitor do Seminário, a 26 de janeiro passado, sob a alegria geral de quantos 

conhecem as suas ótimas qualidades de moço inteligente, possuidor de um 

belo coração. Muito esperamos de sua ação eficaz, de seu zelo e 

devotamento na grande e árdua tarefa de preparar os futuros Ministros do 

Senhor (TOMBO, 1949-1953, p. 62).  

 

 

Consoante Barreto (2012), padre José Curvelo Soares se envolveu com a educação 

ainda no Seminário, quando atuou como professor em 1928. No entanto, não foram 

localizados registros sobre as disciplinas lecionadas, os conteúdos ministrados, nem mesmo o 

método adotado. Voltou a exercer a função de educador no período de 1937 a 1940. Ele 

permaneceu como reitor do Seminário Menor Sagrado Coração de Jesus até o ano de 1936. 

Entre os documentos encontrados, há um que traz a nomeação do padre José Curvelo 

Soares à condição de “Vigário Estável (Pároco) da Freguesia de São José de Aracaju”, datado 
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de maio de 1945. Por conseguinte, a existência de uma página escrita à mão, que faz um 

resumo de sua trajetória, direcionou-me à informação de que, além da Paróquia São José, ele 

também foi pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Siqueira Campos. Também 

Monsenhor José Carvalho Sousa
19

 aponta: 

 

 

Depois eu conheci o Padre José Curvelo Soares vigário da paróquia São 

José, na Praça Tobias Barreto, depois foi para o bairro Siqueira Campos para 

ser vigário da paróquia Nossa Senhora de Lourdes, paróquia que havia sido 

fundada pelo frei Eleotério, franciscano que trabalhou em Aracaju. Naquele 

tempo tinham apenas as paróquias da Catedral, a da São José e a paróquia 

Santo Antônio (CARVALHO, 2013). 

 

 

Em contrapartida, no trajeto desta pesquisa, foram procurados não somente os 

documentos, mas também os indícios, para guiar os estudos no tocante à busca por 

“comprovações” do que realmente pode ter ocorrido. Como pontua Carlo Ginzburg (1989, p. 

177), “se a realidade é opaca, existem zonas privilegiadas – sinais, indícios – que permitem 

decifrá-las”. Seria, como propõe este autor, a adoção do “método indiciário”, onde todos os 

mínimos vestígios são analisados cuidadosamente, por poderem fazer revelações 

surpreendentes.  

Ao longo de sua trajetória sacerdotal, o padre José Curvelo Soares recebeu títulos 

como o de Cônego efetivo do Cabido
20

 e o de Monsenhor. Sobre este, foi possível localizar, 

no livro de Tombo da Arquidiocese de Aracaju (1949-1953, p. 165), a seguinte descrição: “A 

Diocese de Aracaju, em maio de 1948 – Cabido Diocesano. Cônegos Efetivos. 1º Sub 

Diácono: Monsenhor Antônio de Freitas; 2º Sub Diácono: Cônego José Curvelo Soares”.  

Dessa forma, padre José Curvelo Soares foi nomeado Cônego antes de ser designado à 

paróquia de Propriá – fato que ocorreu no mesmo ano, conforme explicitado no livro de 

Tombo da Arquidiocese de Aracaju (1949-1953, p. 160): “Tomou posse domingo passado 

(6/3/1949) da paróquia de Propriá, o Revmo. Cônego José Curvelo Soares, que, antes exercia 

com dedicação o paroquiato no Bairro Siqueira Campos (paróquia Nossa Senhora de 

Lourdes), onde merecidamente obteve a simpatia geral do povo que muito sentiu a sua saída”. 

                                                           
19

Monsenhor José Carvalho de Sousa nasceu em Lagarto em 24 de novembro de 1926. Ordenou-se sacerdote em 

02 de dezembro de 1956. Foi vice-reitor do Seminário Diocesano de Aracaju, sendo nomeado reitor em 1957 do 

mesmo seminário. Ocupou o cargo de Diretor do Colégio Arquidiocesano por 52 anos, instituição esta ligada a 

igreja Católica.   
20

 “O Cabido de Cônegos, seja da catedral ou do colegial, é o colégio de sacerdotes, ao qual compete realizar as 

funções litúrgicas mais solenes na igreja catedral ou colegiada; além disso, compete ao cabido da catedral 

desempenhar funções que lhe são confiadas pelo direito ou pelo Bispo diocesano”. PAULO II, João. Código do 

Direito Canônico. 10 ed. São Paulo: Edições Loyola, 1997. 
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Também o Jornal “A Cruzada” (1949) noticiou a sua nomeação: 

 

 
“A Cruzada” parabeniza o povo de Propriá pela feliz designação de Dom 

Fernando Gomes presenteando a “cidade Eucarística” de Dom Cabral, Dom 

Juvêncio e Mons. Flodualdo com um vigário que corresponderá aos anseios 

cristãos dos propriaenses. Ao Cônego José Curvelo Soares desejamos o mais 

feliz e zeloso apostolado de sua vocação sacerdotal, confirmando sua obra 

magnífica iniciada na reitoria do Seminário e nas paróquias de São José e 

Nossa Senhora de Lourdes (Jornal “A Cruzada”, 13.3.1949, p. 01). 

 

 

A Igreja Católica, nesse período, contava com a Diocese de Aracaju dirigindo todas as 

paróquias do Estado de Sergipe, no que se referiam às ações da igreja. No comando da 

Diocese, estava o Bispo Dom Fernando Gomes dos Santos
21

, como expõe Sousa: 

 

 
Vivendo intensamente o seu lema episcopal: predica verbum = prega a 

palavra (2 Tim 4, 2), dedicou-se, de corpo e alma, às visitas pastorais em 

todas as paróquias e capelas da capital e do interior, empreendeu a reforma 

do prédio do Seminário e incrementou o cultivo das vocações sacerdotais. 

Para isso, fundou em todas as paróquias e capelas de todo o Estado de 

Sergipe núcleos das vocações sacerdotais, esclarecendo os párocos e os fiéis 

da necessidade urgente do surgimento de numerosas vocações do seio da 

própria comunidade (SOUSA, 2006, p. 51-52). 

 

 

Dom Fernando Gomes incentivava os sacerdotes a “cultivarem as vocações 

sacerdotais” (SOUSA, 2006, p. 52), a fim de haver continuidade nos trabalhos pastorais. 

Além dessa preocupação, exerceu relativa influência na política do Estado, ou seja, não havia 

uma ligação direta com os partidos, porém suas palavras eram propagadas através de 

circulares e artigos nos jornais católicos, sempre observando que os envolvidos na política 

deveriam possuir princípios valorativos que objetivassem o bem comum, a coletividade. 

Dentre as obras empreendidas por Dom Fernando Gomes, podemos citar: a criação do 

SAME (Serviço de Assistência a Mendicância) em 15 de agosto de 1949, além de sua 

colaboração com a fundação da Faculdade Católica de Filosofia, a criação e o funcionamento 

da Faculdade de Serviço Social, como também a criação das Dioceses de Estância e Propriá
22

 

(SOUSA, 2006, p. 52-53). 

                                                           
21

 Após o falecimento de Dom José Thomaz Gomes da Silva, no dia 31 de outubro de 1948, o Papa Pio XII, 

transferiu da Diocese de Penedo-AL, o Bispo Dom Fernando Gomes dos Santos para a Diocese de Aracaju, 

sendo este o segundo bispo desta Diocese.  
22

 Em 1957, Dom Fernando Gomes foi transferido para a Arquidiocese de Goiânia com a incumbência de 

preparar a fundação da Arquidiocese de Brasília. Sendo seu sucessor, Dom José Vicente Távora, quem 
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Dom Fernando Gomes exerceu um papel importante durante boa parte da permanência 

do Monsenhor Soares na cidade de Propriá. Seu apoio espiritual e auxílio nos projetos 

desenvolvidos por ele foram essenciais para o bom êxito de seus trabalhos. Toda essa sintonia 

foi visualizada em algumas cartas trocadas entre eles, assim como as visitas feitas por esse 

Reverendíssimo Bispo a paróquia de Propriá. 

Durante o período em que esteve à frente da Paróquia de Propriá-SE, o Cônego José 

Curvelo Soares também recebeu, como ratificado anteriormente, o título de Monsenhor. Em 

conformidade com o Livro de Tombo da Arquidiocese de Aracaju (1949 – 1953 p. 160): 

“Recebemos a Exma. Nunciatura Apostólica a comunicação - Prat. 16.096, de 13 de junho de 

1953 – de que o Santo Padre Pio XII se dignou a nomear Monsenhores Camareiros Secretos 

os seguintes sacerdotes desta Diocese: Mons. José Curvelo Soares [...]”. Sua nomeação 

significou mais que um título, denotou principalmente um tipo de certificado de que o 

caminho percorrido até aquele momento estava “correto”, principalmente dentro dos 

princípios da Igreja Católica.  

 

 

 

2.1– A CIDADE DE PROPRIÁ 

 

A cidade de Propriá nasceu em meio à catequese dos índios pelos Jesuítas. Estes 

fundaram uma missão com o objetivo de ensinar aos nativos, chefiados pelo cacique 

Pacatuba, os preceitos da Igreja Católica.  A povoação surgiu abaixo da missão dos Jesuítas e 

ficou sendo chamada de Urubu de Baixo. As terras também foram doadas por Cristóvão de 

Barros, em 09 de abril de 1590, ao filho dele, Antônio Cardoso de Barros. Após morrer, a 

viúva ofertou as terras ao genro, Pedro Abreu de Lima, no início do século XVII, que, por sua 

vez, após a morte da esposa, doou as terras aos filhos, jesuítas e carmelitas (FERREIRA, 

1959).  

O desenvolvimento dessa região foi bastante rápido devido à aproximação com o Rio 

São Francisco, o qual proporcionava um solo propício à plantação. Outro fator que ajudou 

nesse progresso foi o fato de Propriá ser próxima à vila de São Francisco (Penedo–AL), um 

grande centro econômico na época. O desenvolvimento econômico de Propriá fez com que o 

                                                                                                                                                                                     
concretizou o plano da criação e instalação das Dioceses de Estância e Propriá, elevando, consequentemente, 

Aracaju à condição de Arquidiocese, em 1960 (SOUSA, 2006, p. 59). 
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Disponível em: http://www.flickr.com/photos/ Autoria: Carlos Gustavo Kersten. 2011. 

 

arcebispo primaz do Brasil, Dom Sebastião Monteiro da Vide, em 18 de outubro de 1718 

promulgasse a transformação da povoação em freguesia, sendo que antes a povoação 

pertencia à Vila Nova do São Francisco (Neópolis), tornando-se, assim, Freguesia de Santo 

Antônio do Urubu de Baixo (FERREIRA, 1959). A Figura 2 traz a imagem de Propriá, com o 

objetivo de apresentar ao leitor a cidade onde está sendo realizada a pesquisa, vale ressaltar 

que esta imagem representa um dos cartões postais da cidade ribeirinha do baixo São 

Francisco tendo como destaque o Rio São Francisco e a Catedral ao fundo, após passar por 

mais uma reforma, já no final do século XX. 

 

Figura 2 – Foto Panorâmica do Rio São Francisco com a cidade de Propriá ao fundo 

 A Freguesia de Santo Antônio do Urubu de Baixo continuou crescendo devido às 

condições favoráveis oferecidas pelo Rio São Francisco e, em 1º de agosto de 1800, Antônio 

Pereira de Magalhães e Paços, Ouvidor Geral e Corregedor da Comarca de Sergipe d‟El Rei, 
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solicitou ao capitão-general e ao governador da Bahia, Dom Fernando José Portugal, a 

transformação dessa freguesia em Vila, fato que ocorreu, efetivamente, em 05 de setembro de 

1801. Neste mesmo período, surgiu o nome Propriá, cuja denominação foi descriminada, 

segundo Britto: 

 

 
Não existe uma definição histórica de “Santo Antônio do Urubu de Baixo” 

para “Propriá”, mas moradores mais antigos guardam na memória que o 

nome escolhido surgiu da pesca do “Piau” – tipo de peixe da água doce 

existente em abundância no Rio São Francisco e na lagoa do Sr. João Baía. 

Era tanto peixe que se pescava usando pedaço de pau. Criou-se a expressão 

“pesca do pau piau” ou do “puro piau” chegando posteriormente a Propriá. 

Historiadores sergipanos acreditam, no entanto, que a mudança do nome 

tenha sido forçada pelo desenvolvimento da cidade considerada à época, a 

“Meca” da região, o que não combinava com o nome “Urubu de Baixo” 

(BRITTO, 2010, p. 19). 
 

 

Propriá ficou conhecida, também, como a Princesinha do Baixo São Francisco, 

sinônimo de uma vila com bastante desenvolvimento econômico. Porém, em 1828, a 

Princesinha do Baixo São Francisco sofreu um grande abalo territorial, pois foi criada a 

Freguesia de São Pedro de Porto da Folha, e a Vila de Propriá ficaria apenas com 14 léguas 

(antes, possuía 40). A emancipação de Porto da Folha reduziu também a cidade de Canindé, 

Poço Redondo, Monte Alegre, Nossa Senhora da Glória, Gararu, Itabi e parte de Canhoba.  

Em 1859, mais precisamente em 16 de outubro, Propriá recebeu a visita do Imperador 

Dom Pedro II e da Imperatriz Tereza Cristina. A cidade os recebeu com toda pompa, como 

relatou o próprio Imperador em seu diário. “[...] Propriá é uma vila de 3.000 habitantes, com 

algumas casas boas e de sobrado, e uma fábrica [...] de descascar arroz, com máquina de 

vapor [...]. Houve muito entusiasmo e cordialidade, dispensando os foguetes, sempre 

abundantes [...]” (PEDRO II, 2003, p.115). Este evento fez parte de uma série de visitas 

realizadas pelo Imperador no norte brasileiro – comprovando que, mesmo sofrendo uma perda 

territorial considerável, Propriá continuava crescendo e, em 21 de fevereiro de 1866, a vila 

recebeu a categoria de cidade, através da Resolução Provincial nº 755.  

A partir dessa conquista, Propriá acelerou seu desenvolvimento e, quando a República 

se instaurou, ocorreram mudanças político-sociais advindas desta nova forma de governo. 

Com isso, em 1890, fora dissolvida a Câmara Municipal e nomeado um Conselho de 

Intendência.  
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A Primeira República ocorria de forma gradativa, não apenas em Sergipe, mas em 

todo o Brasil, como pontua Dantas: 

 

 
Durante a Primeira República, a construção da democracia foi-se revelando 

particularmente dificultosa. Depois da primeira década, em si tumultuada, 

marcada pela instabilidade política, formaram-se os arranjos oligárquicos 

que asseguraram continuidade aos governos, mas impediram que o 

liberalismo se conjugasse com a democracia e a sociedade se tornasse menos 

desigual [...] A estrutura de dominação fechada, sob o signo do 

monopartidarismo, como um ritual monótono, inibiu o debate político, a 

emergência de novos grupos políticos, inviabilizando a alternância de poder 

através de líderes oposicionistas. Mas, quando se olha a experiência de 

alguns Estados mais próximos, verificamos que a dominação conservadora 

em Sergipe não foi das mais exacerbadas. Quase todos os governantes do 

período foram simpatizantes ou militantes do movimento republicano [...] 

(DANTAS, 2004, p. 73). 

 

 

Referente à educação, essas primeiras décadas foram de grandes alterações. Entre elas, 

cita-se: a reforma da instrução pública primária e secundária, Decreto nº 981 de 08/11/1890
23

, 

através do General Benjamim Constant Botelho de Magalhães que, mesmo implantando 

mudanças significativas, a taxa de analfabetismo continuava altíssima. Segundo Nunes 

(1984), no Brasil, esse percentual era de 75% da população, de acordo com o recenseamento 

de 1920 e, em Sergipe, esse número chegava a 60,1%. 

Propriá estava, obviamente, dentro desse contexto de um grande número de 

analfabetos, sendo as escolas distribuídas da seguinte forma:  

 

No início do século XX, a cidade de Propriá contava com algumas 

instituições educacionais, em sua maioria vinculada ao setor público [...] A 

instrução pública era oferecida em 14 escolas, no início dos anos de 1900, 

distribuídas em 11 aulas e 3 escolas gerenciadas pelo Estado, além da escola 

particular e da escola gratuita mantidas pelas “Irmãs Franciscanas 

Hospitaleiras da Imaculada Conceição” que se dedicaram, em ambas, a 

educar meninas (MELO, 2007, p. 34). 

 

 

No entanto, no que se refere ao desenvolvimento econômico, Propriá se encontrava 

numa posição de progresso e melhorias. Dentro dessa conjuntura houve a inauguração do 

Hospital de Caridade (1908); a criação da fábrica de tecidos e a primeira usina de 

                                                           
23

 Este decreto apresentou, entre outras mudanças: “um esquema educacional completo, abrangendo todos os 

graus de ensino, e dentro de uma filosofia pedagógica definida. Instituía-se o ensino primário no Distrito Federal, 

livre, gratuito e leigo, a ser dado aos alunos de sete a treze anos de idade, e só podendo exercer o magistério 

graduados pela Escola Normal [...]” (NUNES, 1984, p. 173). 
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Fonte: Acervo disponível do site da Prefeitura Municipal de Propriá. www.formaecor.com.br. 

Autoria desconhecida. S/d  

 

beneficiamento de arroz (1914); a inauguração do Terminal da Estrada de Ferro (1915); a 

finalização do último trecho da ferrovia que fazia a ligação entre Propriá e Aracaju, como 

também chegava a Salvador (1920), conforme expresso na imagem a seguir (figura 3); outro 

acontecimento importante, nesse mesmo ano, foi a chegada de energia elétrica
24

; a utilização 

do hidroavião, conforme mostra a figura 4 na página seguinte. Este foi um aspecto importante 

do desenvolvimento de Propriá naquele período, por possibilitar o aproveitamento dos 

benefícios oferecidos pelo Rio São Francisco.   

 

    Figura 3 – Foto da Estação Ferroviária 

     Figura 4 – Foto do Hidroavião e da canoa de tolda 

 

                                                           
24 ARAGÃO, Carlos R. B & PRATA, Washington L. Propriá 200 anos: notas e fotos do bicentenário. Aracaju: 

Sociedade Semear, 2002. 
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Fonte: Site da Prefeitura Municipal de Propriá. http://www.formaecor.com.br. Autoria desconhecida. S/d. 

 

 

Entre os anos 1930 (iniciado com a revolução) e 1945, houve expressivas alterações 

no contexto político e econômico do país. De acordo com Dantas: 

 

 
[...] a principal característica de todo o período foi a grande interferência do 

Estado, assumindo responsabilidades mais decididas no setor educacional, 

revelando preocupações sociais ao tempo em que inibia a ação do mercado. 

Os governos, inseridos numa ideologia de construção do Estado Nacional, 

promoveram reorientação do ensino e estiveram a subsidiar periódicos. 

Numa segunda fase mais explicitamente autoritária, passaram a implementar 

política cultural voltada para valorização da história, preservação do 

patrimônio histórico e maior controle das informações no sentido de 

justificar o Estado Novo [...] (DANTAS, 2004 p. 117). 

 

Referente à educação, esse período trouxe outras alterações como a criação do 

Ministério da Educação e Saúde Pública (1931), alguns decretos relacionados ao ensino 

http://www.formaecor.com.br/
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secundário e às universidades brasileiras. Tais Decretos ficaram conhecidos como Reforma 

Francisco Campos
25. 

Em 1932, alguns educadores difundiram na nação o Manifesto dos Pioneiros da 

Educação Nova
26

, redigido por Fernando de Azevedo e assinado por outros educadores 

envolvidos com as questões educacionais daquele momento. Posteriormente, em 1934, foi 

apresentada uma nova Constituição, apontando uma novidade: a educação como direito de 

todos, devendo ser ministrada pela família e pelos poderes públicos. Outros acontecimentos 

marcaram estes períodos, entre eles: a criação da União Nacional dos Estudantes (UNE) e o 

Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos (INEP)
27

. 

Uma nova Constituição foi imposta ao país, em 1937, e esta enfatizou o ensino 

profissionalizante para àqueles que não possuíam recursos financeiros suficientes para 

frequentarem ou se manterem nas universidades brasileiras. Já em 1942, outras reformas 

ocorreram e ficaram conhecidas como Leis Orgânicas do Ensino, que foram compostas por 

diferentes Decretos-lei, durante o Estado Novo. Percebe-se que várias tentativas de organizar 

a escola brasileira foram realizadas com o lema educar para civilizar.  

 Até o final dos anos 1960, os propriaenses viveram tempos áureos na economia, 

chegando à cidade a ser líder no comércio atacadista no Baixo São Francisco. Porém com a 
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Ficaram assim conhecidos porque quem ocupava o cargo de Ministro da Educação e Saúde era Francisco de 

Campos. O Decreto 19.850, de 11 de abril de 1931, cria o Conselho Nacional de Educação e os Conselhos 

Estaduais de Educação (que só vão começar a funcionar em 1934). Decreto 19.851, de 11 de abril, institui o 

Estatuto das Universidades Brasileiras que dispõe sobre a organização do ensino superior no Brasil e adota o 

regime universitário. Decreto 19.852, de 11 de abril, dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de 

Janeiro. O Decreto 19.890, de 18 de abril, dispõe sobre a organização do ensino secundário. Decreto 20.158, de 

30 de julho, organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de contador e dá outras providências. Decreto 

21.241, de 14 de abril, consolida as disposições sobre o ensino secundário. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1930-1946/Del4048.htm. Visitado em: 14 de fevereiro de 2013. 
26

O "Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova" foi escrito durante o governo de Getúlio Vargas e consolidava 

a visão de um segmento da elite intelectual que, embora com diferentes posições ideológicas, vislumbrava a 

possibilidade de interferir na organização da sociedade brasileira do ponto de vista da educação. Os Pioneiros da 

Educação Nova defendiam a ideia de que para o Brasil alçar os níveis de progresso dos países europeus e atingir 

os patamares de desenvolvimento de países como os Estados Unidos seria necessário organizar um sólido 

sistema educacional. Os anos 20 e 30 do século XX foram palco dessa idealização de identidade nacional, 

modernidade, progresso, ruptura com o passado colonial, entre outros aspectos. Cf. XAVIER, Libânia Nacif. 

Para além do campo educacional: um estudo sobre o Manifesto da Educação Nova (1932). Bragança Paulista: 

DAPH, 2002, p.08. 
27

 O Decreto-lei 4.048, de 22 de janeiro de 1942, cria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI). 

Decreto-lei 4.073, de 30 de janeiro, regulamenta o ensino industrial. Decreto-lei 4.244, de 9 de abril, 

regulamenta o ensino secundário. O Decreto-lei 4.481, de 16 de julho, dispõe sobre a obrigatoriedade dos 

estabelecimentos industriais empregarem um total de 8% correspondente ao número de operários e matriculá-los 

nas escolas do SENAI. O Decreto-lei 4.436, de 7 de novembro, amplia o âmbito do SENAI, atingindo também o 

setor de transportes, das comunicações e da pesca. Decreto-lei 4.984, de 21 de novembro, compele que as 

empresas oficiais com mais de cem empregados a manter, por conta própria, uma escola de aprendizagem 

destinada à formação profissional de seus aprendizes. Ainda no espírito da Reforma Capanema é baixado o 

Decreto-lei 6.141, de 28 de dezembro, regulamentando o ensino comercial. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4048.htm. Visitado em: 14 de fev. de 2013. 

http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm
http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/heb07a.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1930-1946/Del4048.htm
http://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto
http://pt.wikipedia.org/wiki/Get%C3%BAlio_Vargas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ideologia
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/Del4048.htm
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Disponível em: http://propriadeantigamente.webnode.pt. Autoria desconhecida. S/d. 

 

construção da ponte que liga Sergipe a Alagoas, inaugurada em 1972, o comércio sofreu uma 

grande queda, uma vez que o fluxo de transporte foi desviado do centro da cidade, ou seja, 

agora os viajantes poderiam passar por fora da cidade, seguindo direto pela ponte ora 

inaugurada. A seguir, a foto do dia da inauguração da referida ponte: 

 

Figura 5 – Inauguração da Ponte que liga Sergipe a Alagoas 

 

 

A travessia agora era mais rápida e os viajantes não, necessariamente, deveriam parar 

na cidade ribeirinha, como antes era feito. O fluxo de pessoas diminuiu consideravelmente e o 

comércio local sofreu as consequências do progresso iminente e a partir desse acontecimento 

Propriá não conseguiu voltar a ocupar uma posição de destaque no Baixo São Francisco. 

Nesse período, no entanto, Monsenhor José Curvelo Soares já encontrava-se longe da cidade 

de Propriá.  

Porém, no momento em que ele é designado para a paróquia de Propriá, é num período 

de efervescência progressista, em que buscava-se o desenvolvimento econômico e este, por 

sua vez, se consolidava cada vez mais. A chegada de um padre jovem, empreendedor e 

preocupado com a educação se somaria aos anseios daquela sociedade. É o que será tratado 

no próximo tópico, em que serão abordados os trabalhos desenvolvidos pelo Cônego José 

http://propriadeantigamente.webnode.pt/
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Curvelo Soares na cidade de Propriá, ações que estavam ligadas a igreja, como também 

atividades outras que o levou a ser reconhecido como um padre atuante e comprometido com 

o desenvolvimento daquele município. 

 

 

2.2 – CÔNEGO JOSÉ SOARES: OBRAS PASTORAIS E OUTRAS AÇÕES 

 

 

Ao assumir o posto de pároco, o Cônego José Curvelo Soares iniciou um trabalho 

pastoral bastante intenso, mobilizando toda a sociedade. No ano seguinte (entre 1950 e 1951), 

assumiu a presidência da Sociedade União Beneficente (SUB)
28

 de Propriá.  

A Ata de instalação da SUB (1893) aponta para o que se destina essa associação:  

 

 

[...] expondo a necessidade de se fundar uma sociedade que tivesse por fim, 

socorrer mutuamente aos associados e distribuir socorros entre os 

necessitados quando para isto permitisse os fundos da mesma sociedade, 

tendo-se em vista as vantagens bens e garantias, se não de tudo mais ou 

menos de parte uma proteção segura para nossas necessidades futuras como 

um meio favorável a socorrer as causas imprevistas a nossa família 

(Sociedade União Beneficente, 1893, p. 01). 

 

 

Como apresenta o quadro a seguir, ele foi o 13º presidente da supracitada instituição, 

tendo como membros: vice-presidente, Manoel Nonato Lima; 1º secretário, Edgar Vieira 

Lima; 2º secretário, Gervásio Lisboa de Almeida; 1º tesoureiro, Gileno José de Oliveira; 2º 

tesoureiro, Antônio Barbosa de Araújo; orador, Josias Ferreira Nunes; fiscais, Pedro Freitas, 

João Nunes Filho, João Teixeira de Morais e Aristóteles Gomes
29

. 

Infelizmente, não foram localizadas as atas do período da gestão em que o Cônego 

José Curvelo Soares ocupou o cargo de presidente dessa associação; somente as atas em que 

constam as eleições e seus respectivos presidentes eleitos, como a que segue:  

 

                                                           
28

Uma associação que era amparada pelos dogmas da Igreja Católica, com princípios de fé e caridade cristã, vista 

como uma forma das pessoas buscarem, através de suas doações, a salvação (SANTOS, E.; BRITTO;  SANTOS, 

R., 2010, p.43).  
29

Dentre os componentes dessa gestão, foram poucas as informações obtidas. Dentre elas sobre o orador, Josias 

Ferreira Nunes, jornalista, com matrícula nº 126 na Associação Sergipana de Imprensa; Pedro Freitas Filho, 

também jornalista com matrícula nº 162, tem algumas matérias escritas no Jornal “Correio de Propriá”; 

Aristóteles Gomes foi Juiz da cidade de São Braz, de onde é filho. Em Sergipe exerceu o cargo de funcionário 

público nas exatorias do Estado, inclusive em Propriá. Após sua aposentadoria fixou domincílio nesta cidade 

(MENEZES, 1952, p.06). 
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Quadro 1 - Relação dos Presidentes da Sociedade União Beneficente
30

  

Nº PRESIDENTES GESTÃO 

01 Eliseu José Gomes (Fundador) 1893-1894 

02 Eliseu José Gomes (Fundador) 1894-1895 

03 José Rodrigues Dórea (Médico e Ex-Presidente de Sergipe) 1895-1896 

04 Davino Nomysio de Aquino 1896-1897 

05 Luiz José da Costa Filho 1897-1898 

06 Alexandre Pereira Leite (Fundador) 1898-1899 

07 Manoel Francisco do Rosário 1899-1900 

08 Ludugero Ferreira Santa Anna (Capitão) 1900-1901 

09 ? 1901-1939 

10 João Capistrano Torres 1938-1939 

11 ? 1939-1949 

12 Josias Ferreira Nunes (Jornalista) 1949-1950 

13 José Curvelo Soares (Vigário da Paróquia) 1950-1951 

14 João Lins de Carvalho 1951-1953 

15 Antonio Barbosa de Araujo 1953-1954 

16 Ednaldo Gomes de Oliveira 1954-1955 

17 Jonas Santiago 1955-1956 

18 Pedro de Freitas Filho (Alfaiate) 1956-1957 

19 José Agripino Nery 1957-1957 

20 Antonio Tavares 1957-1958 

21 José Agripino Nery 1958-1959 

22 João Henrique de Souza 1959-1960 

23 José Agripino Nery 1960-1961 

24 Nelson Horta 1961-1962 

25 Manoel Nonato Lima 1962-1963 

26 Nelson Horta 1963-1964 

27 Manoel Nonato Lima 1964-1965 

28 Floduardo Freire de Jesus 1965-1966 

29 José Bispo da Silva 1966-1967 

30 José Bispo da Silva 1967-1968 

31 Eliton Oliveira Cunha 1968-1969 

32 José Ferreira Batista 1969-1970 

33 José Ferreira Batista 1970-1972 

34 Noylio Alves dos Santos 1972-1974 

35 José Gonçalves Sobrinho 1974-1976 

36 José Gonçalves Sobrinho 1975-1977 

37 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1977-1979 

38 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1979-1981 

39 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1981-1983 

40 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1983-1985 

41 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1985-1987 

42 José Gonçalves Sobrinho 1987-1989 

43 Ailton Santana 1989-1991 

44 Normando Santa Rosa Menezes 1991-1993 

45 Normando Santa Rosa Menezes 1993-1995 

46 Normando Santa Rosa Menezes 1995-1997 

47 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1997-1999 

                                                           
30

Fundada em 06 de agosto de 1893, registrada civilmente em 16 de março de 1894 na Rua Marechal Deodoro, 

nº 44 (Prédio Próprio).  
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48 Wilson Kolming (Ex-vereador) 1999-2001 

49 João Rodrigues Lessa 2001-2003 

50 Mário Jorge dos Santos 2003-2005 

51 Valter Ferreira Santos 2005-2007 

52 Valter Ferreira Santos 2007-2009 

53 Mário Jorge dos Santos 2009-2013 
Fonte: Elaborado pela autora, a partir das Atas da Sociedade União Beneficente de Propriá/SE

31
  

 

O Jornal “A Defesa” publicou uma matéria relatando como ocorreram as 

comemorações referentes ao quinquagésimo sétimo aniversário da SUB, no período em que o 

Cônego José Soares ocupou a presidência daquela instituição.  

 

 
Num formoso movimento de solidariedade fraternal, entre os associados da 

Beneficente e os admiradores daquela Casa, realizou-se, em 06 do corrente a 

sessão comemorativa do 57 aniversário da Sociedade União Beneficente de 

Propriá. Pela primeira vez, aquela casa organizara uma noitada artística, 

reunindo a sí alegria, moças, flores, música, aspirações e palavras vibrantes 

[...] não se pode ocultar que tudo se deve ao seu operoso presidente Revmo. 

Padre Soares, que tudo vem fazendo para colocar Propriá em harmonia com 

as suas gloriosas tradições [...] Pedro Freitas [...] (Jornal “A Defesa”, 

20.8.1950, p.01). 

 

 

Observou-se que o Cônego José Soares buscava se envolver com a sociedade 

propriaense e a SUB, por meio de suas reuniões, eventos e comemorações. Uma das formas 

encontradas para se aproximar ainda mais de suas “ovelhas”, mesmo porque a SUB, naquele 

período, era o ponto de encontro de comerciantes, jornalistas, padres, diplomados, poetas, 

escritores, isto é, intelectuais que compunham àquela sociedade.  

Sobre esse “modelo” de intelectual, Sirinelli (2003), fez uma abordagem sobre a 

história das ideias e dos intelectuais, elaborando duas concepções do termo intelectual: “[...] 

uma, ampla e sociocultural, englobando os criadores e os mediadores culturais”, aqui 

inseridos o jornalista, o escritor, o professor e o erudito; e outra baseada “na noção de 

engajamento na vida da cidade como ator, testemunha ou consciência”, que trazia em si 

possibilidades “dissonantes e polifônicas de representações” (SIRINELLI, 2003, p. 242). Para 

este autor, os intelectuais são definidos como produtores de bens simbólicos, mediadores 

culturais e atores da política, relativamente engajados.  

Lima (2008) apontou para a compreensão de tal assertiva e expôs:  

                                                           
31

Ver SANTOS, E.B.; BRITTO, P.F.N.; SANTOS R. Sociedade União Beneficente de Propriá: Uma Razão de 

Ser e de Permanecer. Monografia (Bacharel em Serviço Social). Universidade Tiradentes, Propriá, 2010. 
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[...] a configuração dada à posição de intelectual pressupõe por um lado, o 

conhecimento adquirido através do Capital Cultural e Científico, ou seja, é 

aquela pessoa que teve a formação em curso superior, a exemplo dos 

advogados, médicos, outros profissionais e, por outro lado, um capital mais 

amplo, que extrapola o seu campo de formação, como o conhecimento 

literário, tornando seus agentes “produtores” e “mediadores” da cultura 

(LIMA, 2008, p. 64). 

 

 

O Cônego José Curvelo Soares, assim como outros propriaenses, enquadrou-se nesse 

perfil de intelectual, uma vez que procurou interagir com os problemas daquele dado período, 

engajando-se em questões que estavam fora do contexto da igreja, na tentativa de “produzir” e 

ou “mediar” a cultura local. As tentativas de desenvolvimento empreendidas por ele, através 

de seus projetos, buscavam também o crescimento intelectual dos habitantes de Propriá. 

Vislumbrava nos jovens a possibilidade desse crescimento, desse desenvolvimento. Para 

Sirinelli (2003), a ideia é colocar luz em homens e mulheres que não são considerados 

intelectuais renomados, mas que tem em sua trajetória de vida um diferencial, como aponta o 

autor: 

 

 
[...] descemos até o estrato intermediário dos intelectuais de menos 

notoriedade, mas que tiveram importância enquanto viveram, até a camada 

mais escondida, dos “despertadores” que, sem serem obrigatoriamente 

conhecidos ou sem terem adquirido uma reputação relacionada com seu 

papel real, representaram um fermento para as gerações intelectuais 

seguintes, exercendo uma influência cultural e mesmo às vezes política 

(SIRINELLI, 2003, p. 246). 

 

 

            Esses indivíduos são identificados pelo seu envolvimento social, pela difusão de ideais 

e valores morais. No que se refere ao Monsenhor Soares, o mesmo se preocupava em 

propagar os valores e ensinamentos religiosos ligados às doutrinas da Igreja Católica. E em 

mais uma tentativa de expandir esses ideais, o Cônego José Soares assumiu em 1950 a direção 

do Jornal “A Defesa” 
32

. Segundo Santos (2006), “[...] este jornal católico foi criado em 13 de 

julho de 1932 pelo Cônego Lauro de Sousa Fraga
33

 [...]” (SANTOS, 2006, p. 37). A autora 

                                                           
32

 O jornal “A Defesa” foi criado em 13 de junho de 1932, pelo Cônego Lauro de Souza Fraga (Livro de Tombo, 

1932, p. 67 apud jornal “A Defesa”, 15.4.1962, p. 01). 
33

 Lauro de Souza Fraga nasceu em 24/1/1900 na Freguesia de Riachuelo/Sergipe. Em 1915, entrou para o 

Seminário Sagrado Coração de Jesus, onde se ordenou em 1924. Foi diretor do Colégio Diocesano de Maruim 

(1924). Foi pároco da Igreja do Santo Antonio, onde fundou o jornal “O Santo Antônio”, cujo primeiro número 

circulou em 02 de maio de 1926. Esteve a frente também do Jornal “A Cruzada”.  Na década de 1930 foi vigário 

de Propriá e de Cedro, de onde pediu licença, em 1949, para ausentar-se da Diocese, e foi Cônego efetivo do 
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indicou ainda que, durante o período em que circulou, ocorreram várias interrupções por falta 

de condições financeiras. É importante frisar, no entanto, que durante a permanência do 

Cônego José Curvelo Soares na cidade de Propriá, esse periódico ganhou grande impulso em 

suas publicações e conseguiu, inclusive, adquirir a própria tipografia
34

, pois era utilizada, até 

aquele momento, a tipografia do Jornal “Correio de Propriá”.  

Seu objetivo com a revitalização do jornal era manter os propriaenses informados das 

atividades eclesiásticas, fazer campanhas para arrecadar fundos para seus projetos pastorais, 

além de noticiar os acontecimentos semanais, estimular as atividades culturais e relatar todas 

as atividades do Ginásio Diocesano, criado posteriormente. Para isso, possuía inscrição de 

jornalista e fazia parte do núcleo jornalístico da cidade de Propriá-SE, tal como expresso no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Núcleo Jornalístico de Propriá (NJP) 

ASSOCIAÇÃO SERGIPANA DE IMPRENSA (ASI) 

Núcleo Jornalístico de Propriá-SE (NJP) 

Nº NOME MATRICULA DA ASI 

01 Antônio Dias de Souza 111 

02 Alberon Machado 110 

03 Antônio José Tavares 143 

04 Boaventura Vieira Dantas 166 

05 Edgar Vieira Lima 167 

06 Josias Ferreira Nunes 126 

07 José Graça Leite 068 

08 José Gonçalves da Silva 159 

09 José Curvelo Soares (Monsenhor) 134 

10 José Onias de Carvalho 001 

11 José Rodrigues de Melo 161 

12 Jaime Laudário 072 

13 Miguel Rocha Lemos 186 

14 Manuel Ferreira Dias 094 

15 Manuel Ferreira da Rocha 083 

16 Otávio Martins Penalva 055 

17 Pedro de Freitas Filho (Pedro Freitas) 162 

18 Wolney Leal de Melo 060 
Fonte: Revista da Associação Sergipana de Imprensa (ASI) Nº 01 de 1960.  Acervo pessoal do prof. Rogério 

Freire Graça. 

 

 

O Jornal “A Defesa” (1949) transcreveu o discurso do Cônego Soares na sessão solene 

em que recebeu a carteira de jornalista, se filiando ao núcleo jornalístico de Propriá-SE:   

                                                                                                                                                                                     
Cabido diocesano. Foi um influente professor, lecionando História do Brasil, História Universal, Geografia e 

Português no Seminário Sagrado Coração de Jesus (BARRETO, 2004, p. 109).  
34

 Verificar Anexo E. 
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A crise universal em que nos achamos, invadiu de tal maneira e em um grau 

tão elevado todas as camadas da sociedade e os planos da nossa existência, 

que nos sentimos abalados pelos choques, que de todos os lados, ameaçam o 

equilíbrio da vida. Convém insistir muito – porque não é pequena a grita e a 

confusão em torno deste drama contemporâneo. Trata-se ainda da crise 

econômica e da crise de espíritos, desse tremendo fracasso em que caíram os 

ideais do século XIX e propagados tanto pela democracia – o ateísmo 

desencadeado pela revolução Francesa, fortificado pela filosofia materialista 

do século 19 e propagado, tanto pela democracia liberal e burguesa, como 

pelo socialismo marxista, - exacerbou o orgulho humano. O erro do século 

19 foi o querer construir um mundo filosófico, psicológico, político e social, 

apenas com o relativo, prescindindo do absoluto. Daí a falta de outra 

divindade, o homem adorou a si mesmo (Jornal “A Defesa”, 31/08/1949, p. 

03). 

 

 

Assim, Cônego José Curvelo Soares iniciou seu discurso fazendo um apanhado 

histórico em que, segundo ele, o mundo ainda estava sofrendo as consequências de 

acontecimentos mal planejados ou idealizados de forma errônea. Essa crise já teria atingido o 

seio familiar, era a “egolatria” tomando espaço entre os homens e sendo responsável pela 

crise em que o mundo se encontrava. A solução, para ele, seria: “instrução e sadia orientação. 

Consequentemente na escola e na imprensa é que está a salvação. A elas estão confiadas às 

gerações presente e futura, que irão ou não conduzir o mundo pelos mesmos caminhos por 

onde vem passando sem encontrar a paz e a felicidade” (Jornal “A Defesa” , 31.8.1949, p.03). 

A imprensa tinha um papel fundamental na construção de tais ideais. Segundo 

Monsenhor Soares, ela possuía influência decisiva na vida das pessoas. “Se é boa faz um bem 

imenso, se é má corrompe o indivíduo, destrói a família, arruína a sociedade” (Jornal “A 

Defesa”, 31.8.1949, p.03). Dessa forma, ele se utilizava do Jornal, do qual era diretor, como 

ponte de difusão dos seus objetivos, ao passo que convocava a população para participar das 

atividades promovidas em favor dos projetos apontados por ele, como por exemplo, a reforma 

da Igreja Matriz, as assinaturas do próprio Jornal e como não seria diferente, a criação do 

Ginásio Diocesano de Propriá. 

 

 
No estado de inquietação e falta de ideal em que se encontra o mundo, será 

prova de suprema ousadia, ou melhor, sinal de zelo apostólico, levado até as 

praias do heroísmo, manter-se um órgão de imprensa que venha defender a 

fé cristã, propagar a doutrina de Nosso Senhor numa paróquia do interior [...] 

Bem expressiva é o nome do órgão católico das terras Sanfranciscanas, que 

irá defender não só a doutrina, ministrar ensinamentos e bater-se pelo triunfo 

do reinado de Cristo, mas principalmente defender a Igreja de Deus dos 

assaltos, traições, injustiças de inimigos desamados e pelos ingratos. A 

“Defesa” continuará, à luz da verdade, nortear os homens, quando para Deus 
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que é o seu supremo destino [...] PE. S. MACHADO [...] (Jornal “A Defesa” 

07.5.1949, p.04). 

  

 

Inicialmente, os exemplares da “A Defesa” eram impressos na tipografia do Jornal 

“Correio de Propriá”; somente em 1952 foi adquirida a tipografia própria. As edições de “A 

Defesa” saíam semanalmente com uma média de quatro páginas por publicação, apenas 

algumas edições comemorativas apresentavam dez ou vinte páginas – eventualmente, na festa 

de Bom Jesus dos Navegantes ou nas festividades do padroeiro da cidade (Santo Antônio).  

Outra construção de suma importância foi a reforma da Igreja Matriz, atual Catedral 

Diocesana; sem dúvida, uma de suas grandes obras, que contou com a mobilização da 

sociedade propriaense em busca de auxílio financeiro, pois o custo da reforma da igreja era 

excessivamente alto.  

 

      Figura 6 – Igreja Matriz (atual Catedral Diocesana) 

    Autoria desconhecida. S/d. Disponível em: http://propriadeantigamente.webnode.pt. 

A Figura da página anterior mostra a Igreja Matriz, possivelmente, no momento em 

que o Cônego José Curvelo Soares chegou a Propriá. No site onde a imagem está disponível, 

consta um informe de que a fotografia foi tirada nos anos de 1940, o que indicaria ter sido 

http://propriadeantigamente.webnode.pt/


44 
 

dessa forma que o Cônego Soares a encontrou e resolveu reformá-la. Durante o período de 

melhoramento do prédio, a partir de publicações no Jornal “A Defesa”, ele convidou a 

população para participar do processo, a fim de adquirir verbas para tal empreendimento. 

Como segue abaixo:  

 

 

 

As Obras da Matriz 

Plano Trienal 

Noventa dias depois da posse da paróquia, o Vigário começou a se 

movimentar para iniciar a campanha das obras da Matriz. Já foram feitos os 

estudos e está sendo preparada a planta a fim de receber a devida aprovação 

da autoridade eclesiástica e o apoio e aplausos do povo. Enquanto isto se 

realiza, o Vigário está iniciando campanha de adesões de um grupo de 

homens que irão tomar parte num “plano trienal, pelo qual ficará prometida 

uma certa e avultada importância que que garantirá a realização do trabalho 

iniciado”. As pessoas que tomarem parte do plano trienal, contribuirão com 

uma importância de três anos, ficando os mesmos contribuintes isento de 

qualquer obrigação neste sentido, de 1949 a 1951. A primeira prestação será 

feita quando os trabalhos forem iniciados. A tesouraria manterá a devida 

escrituração para o bom andamento do plano. Santo Antônio espera, tenha 

este plano a melhor acolhida, e que todos compreendam que ele proporciona 

uma maneira cômoda, eficiente, de contribuir para uma realização de tão 

grande vulto. Santo Antônio quer que este plano iniciado com Cr.$ 3.000,00, 

suba gradativamente, até Cr. $ 300.000,00. O Vigário confia no poder de 

Santo Antônio, no amor que o povo de Propriá tem à sua Matriz e, espera 

êxito felicíssimo para o plano que organizou. Com a vitória deste plano e a 

esmola de cada dia que o Vigário irá buscar no inesgotável cofre do coração 

do povo, não só reconstruiríamos a Matriz, como outras obras serão 

realizadas para o progresso e felicidade de Propriá (Jornal “A Defesa”, 

12.6.1949, p. 04). 

 

 

 

No Jornal “A Defesa” do mês seguinte foi informado aos contribuintes como seria 

organizado o plano trienal e assim expôs: “[...] O livro do plano trienal terá 10 páginas [...] a 

primeira assinarão àqueles a quem Nosso Senhor concede recursos financeiros que lhe 

facilitam contribuir, em três anos com a importância de 30.000,00 (trinta mil cruzeiros), na 

segunda página a contribuição será de 24.000,00 (vinte quatro mil cruzeiros) [...]” (Jornal “A 

Defesa”, 05.7.1949, p. 01). Os dados continuaram preenchendo as demais páginas com os 

valores respectivos, finalizando com quantia de Cr$ 3.000,00 (três mil cruzeiros). O plano 
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trienal iniciava as arrecadações para a reforma da Igreja Matriz. Segundo Tereza Britto Neto
35

 

quando se recorda desse período: 

 

    

Eu não lembro muita coisa não. O que me lembro do Padre Soares é que ele 

era uma pessoa de muito valor. Eu me lembro de quando fui vereadora ele 

até foi me cumprimentar, disse que estava muito feliz porque tinha uma 

mulher representando. Eu me lembro mais da coragem, do empreendimento 

que ele tinha de reformar àquela igreja. A nossa igreja já era construída mas 

o Padre anterior tinha desmanchado muita coisa, tirado as coisas do lugar, 

tinha tirado os santos, ele os colocou nas casas e Padre Soares trouxe tudo de 

volta e reformou a igreja (BRITTO NETO, 2013). 

 

 

Os números do jornal “A Defesa” que se seguiram apresentavam as quantias e os 

nomes das pessoas que efetuaram as respectivas doações
36

. Tal prática foi percebida em várias 

edições de “A Defesa”, que trazia a “propaganda” dos colaboradores. Além dos benfeitores 

inscritos no plano trienal, havia também aqueles que ajudavam com quantias avulsas, como o 

caso exposto a seguir: “[...] O Senhor Agnello Vasconcelos Torres
37

 deu para as obras da 

Matriz a vultuosa quantia de Cr$ 30.000,00.[...] a Defesa dando esta notícia faz como 

preparação de uma grande notícia que dará no próximo número
38

, sobre a generosidade do Sr. 

Agnello Vasconcelos Torres, que já agora é o seu maior benfeitor [...]” (Jornal “A Defesa”, 

14.8.1949, p. 04). Cônego Soares usava as páginas do jornal “A Defesa” como meio de 

divulgação das doações recebidas e também como estratégia de sensibilização de outros 

colaboradores ao projeto.  

No mesmo mês, na edição de 31.8.1949 do Jornal, foi anunciado o encerramento do 

Plano Trienal, uma vez que este já estava com a quantia preenchida de doadores. Nesta 

mesma publicação, foi informada uma nova campanha com o objetivo também de reformar a 

Matriz, “O Livro da Família”, expondo a seguinte assertiva: “[...] Esta nova campanha, vai ter 

um resultado maior do que o do Plano Trienal. Será a contribuição dos menos possuidores de 

dinheiro, mas, ricos de boa vontade e nobreza d‟ alma” (Jornal “A Defesa”, 31.8.1949, p. 01). 

A finalidade era atrair toda a população propriaense, sempre mostrando que a Matriz era para 

os cidadãos de todos os grupos sociais.  

                                                           
35

 Tereza Britto Neto nasceu em 1930, filha de Idelbrandro Lubambo de Britto e Maria Cidália Martins de Britto. 

Foi a primeira vereadora da cidade de Propriá em 1954. Lecionou na Escola Técnica de Comércio as disciplinas 

de Português e Messiologia e no Ginásio Diocesano as matérias de Português e Francês.  
36

Para exemplificar sobre o Plano Trienal, ver Anexo F. 
37

Comerciante local, chegou a assumir a presidência da Associação Comercial de Propriá (1950-1951). 
38

A notícia a que se referia essa matéria é a de que o Sr. Agnello Vasconcelos Torres doou o valor de Cr$ 

20.000,00 para o Jornal “A Defesa” (Jornal “A Defesa”, 31.8.1949, p.01). 
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Além dessas campanhas, acontecia a realização da festa da primavera, com 

quermesses e a visita da imagem de Santo Antônio (padroeiro da cidade) às casas dos fiéis, 

como exposto por Melo: 

 

 

 
[...] uma importante fonte de receita eram as visitas que a imagem de Santo 

Antônio, conduzida em pequenas e rotineiras procissões noturnas, fazia às 

residências dos fiéis, previamente preparadas para recebê-la. Tal preparação, 

normalmente feita com esmero, consistia em assentar a imagem do Padroeiro 

num patamar lindamente ornamentado com tecidos finos e cercado por 

bonitos arranjos florais de colorações diversas. Colocando na sala-de-visitas 

da casa anfitriã, Santo Antônio, durante os três dias seguintes, era visitado 

pelos vizinhos próximos, pelos convidados e amigos da família, que levavam 

seus donativos, em dinheiro, depositando-os num cofre de madeira situado 

no andor que transportava o santo (MELO, 2003, p. 41-42). 
 

 

“A Defesa” também descreve como eram as visitas: 

 

 
Em Benefício das obras da Matriz 

Com grande entusiasmo foram iniciadas as visitas de Santo Antônio aos 

lares da paróquia. Já foram feitas 10 visitas sendo todas elas muito 

concorridas. Cada família dá a sua esmola separadamente e cada visitante 

deixa sua esmola no cofre
39

. Os habitantes da rua onde Santo Antônio está 

deve visita-lo. Esperamos que as famílias de Propriá abram as portas de seus 

lares para receber a visita de Santo Antônio. Tudo pela grandeza de Propriá e 

pela conclusão das Obras da sua majestosa Matriz (Jornal “A Defesa”, 

28.6.1952, p.01). 
 

 

Durante algum tempo, essas visitas foram frequentes nas casas dos propriaenses, 

circulando entre praticamente todos os moradores da cidade com o objetivo fundamental de 

angariar recursos para a reforma da Catedral.  

Sobre estas visitas, Maria José Freitas Monteiro
40

 expõe ainda: 

 

Ele fazia assim, para angariar dinheiro: todas as noites havia uma procissão 

com o Santo Antônio que saia de uma casa para outra em visita. Assim: hoje 

o Santo Antônio chegava na casa de alguém, umas sete horas da noite e ali 

passava a noite e o dia e quando chegava às sete horas da noite ele vinha 

com um grupo de pessoas e levava o Santo Antônio para outra casa. Na casa 

em que o Santo Antônio permanecia, havia visitas das pessoas e deixavam 

                                                           
39

No Anexo G, a imagem de um desses cofres para a arrecadação de dinheiro em benefício à Igreja Matriz.  
40

 Maria José de Freitas nasceu em Propriá, foi professora do Ginásio Diocesano entre os anos 1955 a 1959. Lá 

lecionou as disciplinas de Geografia e Francês. 
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alguma contribuição, daí quando ele chagava, sempre na frente da procissão, 

ele contava o que tinham arrecadado, na frente de todos e entregava ao 

tesoureiro e isso foi um grande impulso para terminar a matriz, além das 

quermesses, desfiles (FREITAS, 2013). 

 

 

 

Toda a arrecadação e despesas estavam expostas nas páginas do Jornal, sob o título: 

“Reconstrução das Obras da Igreja Matriz de Propriá – Demonstrativo de Receitas e 

Despesas” (Jornal “A Defesa”, 22.1.1950, p.02). Tal descritivo foi apresentado em todos os 

números do Jornal, não apenas com a finalidade de prestar contas, mas também convidar a 

população a visitar, acompanhar a reforma empreendida, além de solicitar aos fiéis a 

continuidade da contribuição e o apoio à “grandiosa obra”.  

Sobre as obras da Matriz, João Fernandes de Freitas Britto
41

 lembrou algumas 

situações: 

 

Em certa ocasião, do aniversário do Padre, os professores reuniram os alunos 

em cada classe para pedir uma contribuição financeira, para se comprar um 

presente para o padre e nós fizemos a contribuição. Os organizadores então 

tiveram dificuldade de identificar qual era o presente ideal para dar ao Padre. 

Ai alguém lembrou que a batina dele estava surrada né, talvez até por estar 

nas construções, ai resolvemos, com o dinheiro arrecadado, comprar uma 

batina para Padre Soares e foi dado a batina e ele, parece que quinze dias 

depois a batina salvou a vida dele, ele caiu do andaime da torre e ficou 

enganchado lá (BRITTO, 2013). 

 

 

Estes fatos também foram comentados por Noílio Baltazar de Melo: “[...] Ele 

reformou a catedral, ele quase que morre uma vez, ele subiu de batina, deu um vento que ele 

caiu e ficou segurado pela batina [...]” (MELO, 2012).  

Curiosidades à parte, a Igreja Matriz somente foi inaugurada em 1959, juntamente 

com as comemorações do jubileu sacerdotal do Monsenhor José Curvelo Soares, cujo 

acontecimento foi expresso em “A Defesa” da seguinte forma: 

 

 
Todos nós estamos sentindo saudades da festa de inauguração da nossa bela 

Matriz e do Jubileu sacerdotal de Monsenhor José Curvelo Soares. Propriá 

viveu 22 anos esperando esse dia [...] Quem observou a euforia em que o 

povo viveu durante a semana de 23 a 30 de Agosto, quem acompanhou o 

ambiente de contentamento em que todos viviam, despreocupados ou 

esquecidos das inquietações da vida, das diferenças políticas e sociais, 

                                                           
41

 João Fernandes de Freitas Britto foi ex-aluno do Ginásio Diocesano. Nascido em Propriá, filho de João 

Fernandes de Britto e Dalva Ayres de Freitas Britto. Fez o concurso para o Banco do Nordeste e aposentou-se 

como gerente desta instituição. Veio a falecer em 25 de outubro de 2013. 
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confraternizando-se nas ruas, nas procissões e em diferentes reuniões, todos 

unidos e irmanados em torno de seu vigário [...]” (Jornal “A Defesa”, 

11.10.1959, p. 01). 

 

 

Em 1960, foi criada a Diocese de Propriá e a igreja agora reformada se tornou Catedral 

Diocesana deste município, sendo nomeado como primeiro Bispo Diocesano, Dom José 

Brandão de Castro
42

.  Monsenhor José Curvelo Soares foi o responsável pela organização de 

sua chegada. Para Noílio Baltazar de Melo
43

 “[...] ele era Monsenhor e esperava ser bispo de 

Propriá [...] Eu acho que ele saiu daqui chateado porque não foi bispo [...]” (MELO, 2012). 

Também João Fernandes de Freitas Britto informou: “[...] ele (Mons. Soares) esperava ser o 

bispo de Propriá [...]” (BRITTO, 2013).  

Logo que se iniciam as reuniões para a criação da Diocese de Propriá, em janeiro de 

1954, o Jornal “A Defesa” apresenta uma reportagem relatando tal evento realizado no 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, em Aracaju.  

 

QUEM SERÁ O NOSSO PRIMEIRO BISPO 

Naturalmente que reina já grande expectativa entre nós em se saber quem 

será o nosso primeiro Bispo. Isso é uma questão privativa da Santa Sé, do 

Papa, que faz a escolha. De tal sorte que é comum se ouvir quando se trata 

desse assunto por aí; - Quem será o continuador da admirável obra de 

recuperação espiritual, educacional e social que está realizando entre nós o 

dinâmico e querido Mons. José Soares? Por enquanto resta-nos rezar e pedir 

muito ao Espírito Santo que tudo realize dentro dos planos divinos, para 

maior honra e glória de Deus, grandeza da Igreja e felicidade de Propriá. 

Costa Neto (Jornal “A Defesa”, 21.1.1954, p. 01). 

 

 

Não houve como certificar se realmente existia por parte do Monsenhor Soares o 

desejo de ser bispo de Propriá ou se esse sentimento era oriundo dos propriaenses. Todavia, as 

obras e benefícios realizados pelo Monsenhor Soares em Propriá, como também a preparação 

para tornar esta cidade numa Diocese, levam-nos a crer que era seu intento continuar 

                                                           
42

“[...] O bispo e missionário redentorista Dom José Brandão de Castro nasceu no município mineiro de Rio 

Espera, Minas Gerais, no dia 24 de maio de 1919. Ele e seis irmãos eram filhos do casal César Augusto de 

Oliveira Castro e dona Maria Afonso Brandão de Castro. Aos 13 anos de idade entrou no Seminário de Mariana 

(1932-35), coordenado pelos Padres Lazaristas, onde estudou o curso ginasial. Depois optou pelos Missionários 

da Congregação do Santíssimo Redentor, os Redentoristas, sendo enviado para o Juvenato São Clemente Maria, 

em Congonhas (1936-37), onde estudou o ensino médio. Foi admitido no noviciado na Igreja da Glória em Juiz 

de Fora (1938). Em seguida, fez os estudos filosóficos e teológicos no Seminário Maior em Tietê, São Paulo 

(1939-44) e ainda, em 1939, emitiu os primeiros votos. Foi ordenado sacerdote na Igreja da Penha, São Paulo, no 

dia 06 de janeiro de 1944, por Dom José Carlos de Aguirre, Bispo de Sorocaba [...]” (NASCIMENTO FILHO, 

2012, p.39 - 40). 
43

 Noílio Baltazar de Melo foi ex-aluno do Ginásio Diocesano, tornou-se bancário no Estado de Alagoas e hoje 

ocupa um cargo administrativo na prefeitura de Propriá-SE. 
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 Fonte: Jornal “A Defesa”, 30.8.1959, p.08. Autoria Desconhecida. Ano: 1959.  

 

trabalhando naquele município, só que agora como Bispo Diocesano. Porém, este fato não 

fora concretizado e o mesmo solicitou transferência da cidade. 

A Figura 7 traz a Igreja Matriz após a reforma empreendida pelo Monsenhor José 

Curvelo Soares, um ano antes de Propriá se tornar Diocese. 

 

 

 

Figura 7 – Fotografia da Catedral de Propriá 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na educação, a grande ação realizada pelo Cônego José Curvelo Soares foi o Ginásio 

Diocesano de Propriá que era direcionado ao ensino masculino. A referida instituição 

possibilitou oportunidades diversas aos “moços” propriaenses e incentivos ao 

desenvolvimento da cidade.  
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A inquietação com a educação em Propriá foi mencionada por ele em poucos meses 

após sua chegada e escreveu o seguinte no Jornal “A Defesa”:  

 

 

Propriá possui um Ginásio para as meninas, as Religiosas Franciscanas são 

as heroicas benfeitoras desta terra. É aí que se educam as futuras esposas e 

mães, sentinelas e anjos defensores dos lares futuros. A mocidade feminina 

tem o seu Ginásio, possui um centro de cultura e formação. A mocidade 

masculina não pode ir além da escola primária. Somente alguns, com grande 

esforço, frequentam os Ginásios de outras cidades [...] Propriá já possui um 

Ginásio para moças, possui agora uma escola mantida pelo SENAC, para os 

comerciários, precisa quanto antes, de um Ginásio masculino e uma Escola 

Técnica de Comércio. P.S. (Jornal “A Defesa”, 26.3.1950, p.01). 

 

 

O Bispo Diocesano Dom Fernando Gomes, inúmeras vezes, colaborou com os 

projetos do Cônego José Soares, o qual buscava também apoio da comunidade, dos políticos e 

dos empresários, ou seja, de todos que pudessem colaborar para criar o Ginásio Diocesano, 

como expõe Melo: “[...] o Padre Soares mobilizou a comunidade, ao tempo em que fez 

gestões junto às autoridades educacionais na capital visando à criação do ensino secundário 

em nossa cidade. Em pouco tempo conseguiu fundar um ginásio, chamando-o de Diocesano 

[...]” (MELO, 2003, p. 39).  

O Ginásio Diocesano foi fundado em 1951 e objetivava transformar a realidade 

daqueles “moços”, ou ao menos proporcionar oportunidades àqueles que desejassem 

continuar os estudos e aprofundar seus conhecimentos sem, necessariamente, sair de Propriá. 

Os anseios do Cônego Soares, enfim, começavam a se concretizar e iniciava-se uma 

campanha, paralela às obras da Matriz, para a manutenção e melhorias do Ginásio Diocesano 

de Propriá.  

O Cônego José Soares defendia a educação das massas para o homem conseguir ser 

feliz e tal felicidade apenas seria possível, segundo ele, assegurando ao povo “liberdade, 

cultura e instrução, esses três princípios são fundamentais para que haja progresso e uma 

nação civilizada” (Jornal “A Defesa”, 31.8.1949, p. 03). 

O Ginásio Diocesano era uma instituição de ensino particular; entretanto, muitos dos 

que estudavam não pagavam mensalidade, como certifica o Cônego Soares no Jornal “A 

Defesa”: “[...] no Ginásio, dos 96 alunos matriculados, 55 são gratuitos [...]” (Jornal “A 

Defesa”, 04.6.1953, p. 01). Daí, a necessidade de se conseguir verbas para assegurar àqueles 

que não podiam pagar o acesso ao ensino secundário, tal como afirma João Fernandes de 

Freitas Britto: “[...] O padre mantinha com um sacrifício danado, cobrava uma mensalidade 
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Fonte: Disponível em: http://propriadeantigamente.webnode.pt. Autoria: Desconhecida. S/d.  

 

simbólica, quem não podia pagar, quem tinha três, quatro irmãos, só pagavam dois [...]” 

(BRITTO, 2013). 

A luta para manter o Ginásio e também construir o prédio próprio esteve presente em 

várias edições do impresso “A Defesa”, sempre informando o nome dos benfeitores, como 

também solicitando a contribuição de outros para a “instrução dos moços propriaenses”. E 

assim, ele foi construindo o prédio do Ginásio, sempre apelando para a necessidade da 

educação dos jovens e o progresso da cidade. A seguir, apresento uma imagem do Ginásio 

Diocesano de Propriá após a finalização de suas obras. 

 

Figura 8 – Foto do prédio do Ginásio Diocesano 

 

Observando a Figura 8, é interessante notar a arquitetura do prédio, sendo o Ginásio 

construído em formato de E, como informado em “A Defesa”: “[...] A planta do Ginásio nos 

mostra a letra E. Este E pode significar: esclarecimento, edificação, exemplo e, sobretudo – 

educação [...]” (Jornal “A Defesa”, 06.10.1957, p. 01). A imagem, por si só, revela a intenção 

http://propriadeantigamente.webnode.pt/
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dos idealizadores deste prédio. Não se sabe de quem foi a ideia desse astuto formato. No 

entanto, houve a aprovação por parte do Cônego Soares na sua efetivação, sabendo ele que 

seu nome seria perpetuado com tal obra educacional. A estrutura permanece da mesma forma 

até os dias atuais. 

 Dois anos após a abertura do Ginásio Diocesano, o Cônego Soares inaugurou também 

a Escola Técnica de Comércio
44

, como informa “A Defesa”: “[...] em 1951 abriram-se as 

portas de um Ginásio e neste ano de 1953, já está funcionando a Escola Técnica de Comércio 

[...]” (Jornal “A Defesa”, 04.6.1953, p. 01). Como em todas as suas obras, o Monsenhor 

Soares buscou apoio financeiro para colaborar com a manutenção dessa instituição e apontava 

no impresso o nome de seus colaboradores:  

 

[...] O ilustre Deputado Leandro Maciel cumprindo o seu programa de 

benefícios a Sergipe e a Propriá, acaba de doar uma máquina de escrever 

nova, tipo grande, a nossa Escola Técnica de Comércio de Propriá. 

Recentemente fundada, a nossa Escola ressente-se ainda de um 

aparelhamento completo, de sorte que esta máquina constitui, realmente, um 

valioso presente que muito agradecemos ao benemérito doador [...] (Jornal 

“A Defesa”, 01.7.1954, p. 01). 

 

 

O prédio da Escola Técnica de Comércio foi inaugurado em 1967. No entanto, suas 

atividades, como foram aqui apontadas, iniciaram em 1953, ainda no período em que 

Monsenhor Soares era pároco de Propriá. Infelizmente, os documentos oficiais de criação não 

foram localizados para “comprovar” os indícios identificados; em compensação, as cartas 

citadas na introdução deste trabalho demonstram a veracidade do referido acontecimento.   

Além das obras desenvolvidas pelo Monsenhor Soares, houve envolvimento seu 

também: na reforma da Casa Paroquial, aquisição (por pouco tempo) do Cine Odeon, que 

servia de palco para as atividades do Ginásio; na construção da Escola Técnica de Comércio; 

na reforma do Cemitério Paroquial; além de promoções de atividades da igreja, como: festas 

religiosas, missas semanais, visitas pastorais e tantas outras que faziam parte da vida 

sacerdotal.  
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Ver Anexos H e I. 
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2.3 – ENTRE OBRAS E DISPUTAS 

 

 

O Cônego José Curvelo Soares mantinha relações das mais diversas, com o clero, com 

empresários locais, com diplomados, com políticos e com a população em geral. Com seu 

envolvimento em questões relevantes para o progresso do município, logo teve destaque na 

cidade.  

Dotado de um capital simbólico – como expõe Bourdieu (2004a, p. 145): “capital 

simbólico é aquele percebido por um agente dotado de categorias de percepção resultantes da 

incorporação da estrutura da sua distribuição, quer dizer, quando conhecido e reconhecido 

como algo óbvio”. O prestígio, a honra seriam atributos perceptíveis que identificariam esses 

indivíduos no contexto social em que transitam. Monsenhor Soares, por todo trabalho que 

vinha realizando na cidade de Propriá e pela posição que ocupava naquela sociedade 

conseguiu ser reconhecido com este poder simbólico, podendo dessa forma impor suas ideias, 

valores e estabelecer mecanismos de legitimidade sendo reconhecido pela maioria da 

população.  

O poder simbólico estabelecido a ele pôde ser verificado através das memórias aqui 

registradas, como para João Fernandes de Freitas Britto, “[...] Ele é uma pessoa que merecia 

maior atenção de Propriá, em reconhecimento do trabalho dele [...] ele era adorado por todo o 

baixo São Francisco. Caridoso, formou essa geração todinha e não era filho de Propriá [...]” 

(BRITTO, 2013). Também Monsenhor José Carvalho de Sousa relata: “Monsenhor José 

Curvelo Soares foi um sacerdote muito dinâmico e que, por onde passou deixou sua marca 

memorável de sua grande atuação como evangelizador, construtor de igrejas e educador da 

juventude” (SOUSA, 2013). Outro entrevistado que evidenciou o reconhecimento a este poder 

foi Ivan José Ayres de Freitas Britto
45

 “[...] Não teve outro aqui, que cuidasse da cultura, tanto 

quanto Monsenhor Soares. Ele era um baluarte, além de cuidar das almas ele fundou o 

Ginásio Diocesano de Propriá e a Escola Técnica de Comércio, dos quais eu fui aluno dos 

dois. Era um excelente administrador, então é como estou dizendo como administrador não 

teve prefeito igual a ele em Propriá, nem vai ter [...]” (FREITAS BRITTO, 2013). 
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 Ivan José Ayres de Freitas Britto foi ex-aluno do Ginásio Diocesano. Nasceu em Propriá no dia 18 de março 

de 1938. Filho de João Fernandes de Britto e Dalva Ayres de Freitas Britto. Foi eleito vereador para três 

mandatos (1983-1988, 1989 a 1992, 1993 a 1996). Atualmente exerce o cargo de Diretor do Ciretran de Propriá. 

SILVA, José Roberto da. Puru pirá: A Princesinha do São Francisco. Editora Triunfo: Aracaju – SE, 2012, 

p.91. 
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Todavia, existiam aqueles que não simpatizavam com suas atitudes e discordavam 

“abertamente” da sua forma de conduzir a paróquia. Essas divergências ficaram evidentes nas 

reportagens dos jornais “Correio de Propriá” (dirigido por Jaime Laudário
46

) e “A Defesa” 

(dirigido pelo Cônego José Curvelo Soares). A primeira matéria localizada em que as 

discordâncias começaram a aparecer foi exposta em “A Defesa”. A dificuldade para localizar 

alguns jornais do “Correio de Propriá” não permitiu a “contra prova” de alguns artigos, porém 

merecem a análise aqui exposta: 

 

 

 
[...] O Sr. A. Machado acha que os contribuintes do plano trienal são levados 

também por sentimento de vaidade, “empatia econômica”. Acha que se 

“fosse em favor daquele que se sacrificasse por amor ao seu semelhantes o 

entusiasmo se arrefeceria”. A “A Defesa” pede permissão ao bem 

intencionado articulista para fazer a defesa de todos os generosos amigos de 

Santo Antônio, que fizeram as suas contribuições, com o louvável desejo de 

verem concluída a majestosa Matriz de sua terra. Estamos com o Sr. A. 

Machado, falando de um modo geral – as injustiças, a falta de caridade, a 

ambição e orgulho, o descaso pela miséria humana, são gritantes e exigem 

uma campanha bem orientada e cristã. Mas defendemos e acreditamos na 

nobreza de sentimentos dos componentes do Plano Trienal. Houve quem 

quisesse esconder o nome, o que não foi atendido para servir de exemplo e 

estímulo. O nosso Vigário encontrou gestos edificantes de simplicidade e 

humildade ao lado de vultosas contribuições. Se houve publicidade, ou 

motivo para vaidade à culpa foi do nosso Vigário [...] (Jornal “A Defesa”, 

31.8.1949, p. 01). 

 

 

Segundo essa matéria, houve uma crítica por parte do Jornal “Correio de Propriá” 

quanto à forma de exposição dos benfeitores da reforma da Igreja Matriz, uma vez que, como 

já informado, “A Defesa” trazia os nomes e os valores doados para a reforma da Igreja 

gerando a “publicidade” de seus colaboradores, conforme salientado na reportagem acima, no 

trecho mencionado abaixo: “houve quem quisesse esconder o nome, o que não foi atendido 

para servir de exemplo e estímulo”.  

Essa matéria foi publicada em agosto de 1949, alguns meses após a chegada do 

Cônego José Curvelo Soares a Propriá. Em dezembro do mesmo ano, ocorreu outra 

discordância e o “Correio de Propriá” transcreveu uma carta enviada pelo Cônego José Soares 

ao referido Jornal, cujo conteúdo abordava uma matéria publicada pelo “Correio de Propriá” 

referente à solenidade de “benção de um motor para iluminação elétrica”. Nesta mensagem, o 

                                                           
46

 Nascido em Propriá, Jaime Laudário era do núcleo jornalístico de Propriá e diretor do Jornal “Correio de 

Propriá”. Durante sua gestão o jornal tinha um tom político ligado a U.D.N (União Democrática Nacional). 
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Cônego José Curvelo Soares mencionou alguns erros que podem ter ocorrido na transcrição 

do seu discurso e, para se fazer entender, ele expressa o ponto em que discorda da 

reportagem:  

 

 
[...] Especialmente convidado, também compareceu o Exmo. Revo. Cônego 

José Curvelo Soares, virtuoso vigário desta paróquia [...] parabenizando em 

seguida o Snr. José Onias de Carvalho, prefeito municipal, pelas vitórias 

alcançadas na sua vida administrativa, e aproveitava o ensejo para 

congratular-se com todos os propriaenses pela acertada escolha, quando das 

eleições, elegendo para o nosso Governo, um homem digno e capaz de bem 

representar nossa terra [...] (Jornal “Correio de Propriá”, 03.12.1949, p.01). 

 

   

Em seguida, afirmou: “[...] Qualquer pessoa bem intencionada deve ter ficado 

decepcionada, principalmente, com a última frase criada pelo jornal de V. S., e publicada 

como por mim pronunciada [...]” (Jornal “Correio de Propriá”, 03.12.1949, p. 01). O Cônego 

argumentou que esta frase soaria como opção política, o que não foi o caso, e finalizou 

afirmando que, se fosse preciso, chamaria pessoas que ali estavam para comprovar o que 

tinham falado (Jornal “Correio de Propriá”, 03.12.1949, p. 01). Ao que tudo indica, o jornal 

“Correio de Propriá” tinha uma posição política definida, era do partido da U.D.N (União 

Democrática Nacional) e não se fazia de rogado na hora de opinar acerca de um ou de outro 

político ou partido. Diferente deste jornal, o do Cônego José Curvelo Soares, que não 

declarava “posição partidária”, mas requeria a quem estivesse exercendo o cargo de 

governador, prefeito, deputado ou vereador, o que necessitasse para os seus projetos, como 

relata João Fernandes de Freitas Britto: “[...] Ninguém nunca soube qual era o partido político 

de Pe. Soares, ele não admitia falar em política lá dentro [...]” (BRITTO, 2013). 

No entanto, pelo que foi observado, Monsenhor Soares manteve relações com os 

políticos daquele período, mesmo sem se filiar ou defender partidos abertamente. Mas havia 

uma preocupação por parte dele em relação à política em geral, como também, conseguia 

transitar em meio àqueles que estavam exercendo cargos políticos em vários momentos de sua 

trajetória em Propriá, fato este constatado pelas doações para a reforma da Igreja Matriz, 

Ginásio Diocesano, ou seja, sua posição social e o poder simbólico adquirido colaboravam 

para que ele transitasse entre os políticos, mesmo sem assumir sua posição partidária, nem 

mesmo que estivesse envolvido com a política. 

As diferenças continuavam acentuadas e tudo era tratado pelos jornais citados acima. 

Na edição de “A Defesa” de fevereiro de 1950 fora divulgado a compra de uma tipografia 
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para uso do próprio jornal, visto que, até então a impressão das edições eram realizadas na 

tipografia do Jornal “Correio de Propriá”. Nessa reportagem, foi posto como motivo para tal 

aquisição uma alusão ao fato do “Correio de Propriá” ter acusado o Cônego José Curvelo 

Soares: 

 

 

 

[...] de político e partidário, com argumentos fúteis e conclusões deprimentes 

[...] Perdidas as esperanças de poder viver unido ao “Correio de Propriá”, 

para com a sua presença e colaboração evitar que o mesmo retornasse aos 

tempos tristes das lutas políticas com ofensas pessoais sem o respeito devido 

à família e à sociedade, - perdidas as esperanças, - o nosso Diretor 

abandonou o “Correio de Propriá” e adquiriu uma tipografia que pertence à 

Paróquia [...] (Jornal “A Defesa”, 26.2.1950, p. 01).    

 

 

No mesmo artigo, foi relatado que dois funcionários do “Correio de Propriá” saíram 

para trabalhar no Jornal “A Defesa” e que, por esse motivo, o diretor deste Jornal teria 

recebido um “telegrama atrevido do Sr. Laudário” acusando-o de estar “conquistando” seus 

funcionários. Em função disso, foi realizada uma explanação para explicar que esses 

funcionários foram trabalhar na supracitada redação por livre e espontânea vontade. Na 

conclusão do artigo, o diretor afirma: “[...] Ao Sr. Laudário só damos uma resposta. Se 

continuar como sempre foi e vai até aqui, ele mesmo é quem está fazendo mal a si próprio. E 

não atribua ao nosso Diretor o mal que lhe veio ou possa vir, mas, aos justos castigos que 

recebem os que ousam injuriar ou ofender as pessoas consagradas a Deus [...]” (Jornal “A 

Defesa”, 26.2.1950, p.01). Com esta afirmação, é possível entender que existiam dois lados 

em disputa: o do “bem”, ocupado pela Igreja, naquele contexto, na pessoa do Cônego José 

Curvelo Soares e o lado do “mal”, representado por Jaime Laudário e o “Correio de Propriá”. 

Porém o que, na verdade, existia era uma divergência de opiniões e posições políticas. 

 Em conformidade com Bourdieu (1996), quando aponta para as lutas no campo:  

 

 
No domínio do conhecimento, como nos outros, há competição entre grupos 

ou coletividades em torno do que Heidegger chamou de a „a interpretação 

pública da realidade‟. De maneira mais ou menos consciente, os grupos em 

conflito querem triunfar sua interpretação do que as coisas foram, serão e 

são. [...] Eu mesmo tenho frequentemente lembrado se existe uma verdade, é 

que a verdade é um lugar de lutas. Essa afirmativa é particularmente válida 

para os universos sociais relativamente autônomos que chamo de campos, 

nos quais os profissionais da produção simbólica enfrentam-se em lutas que 

têm como alvo a imposição de princípios legítimos de visão e de divisão do 

mundo natural e do mundo social (BOURDIEU, 1996, p.83). 
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As disputas estão intrínsecas às relações sociais, uma vez que os portadores de 

diferentes tipos de capital se investem de condições para poder dominar o campo 

(BOURDIEU, 1996). Seguindo esse raciocínio, percebe-se que as relações de luta pelo poder 

também estiveram presentes em Propriá.  

No Jornal “Correio de Propriá”, datado de novembro de 1950, o Sr. José Onias de 

Carvalho
47

 publicou uma Carta Aberta dirigida ao Cônego José Curvelo Soares, discorrendo 

sobre um telegrama enviado por este cidadão ao Jornal “A Tarde”, da Bahia, em resposta a 

outra matéria ali publicada por um correspondente sergipano. Ele afirmou ainda que: 

 

 
[...] Tenho recebido de quando em quando uma provocação de sua parte para 

uma luta pela imprensa. Vinha me furtando a essa luta porque estava 

confiante que o tempo e os fatos haveriam de convencer ao ilustre Vigário de 

que estava elaborando em erro. Mas, pelo conteúdo do seu telegrama e pelas 

demonstrações de franca hostilidade já demonstradas, está claro que o Sr. 

Vigário deseja mesmo uma luta com a minha humilde pessoa, com o fito de 

diminuir o pequeno prestígio e conceito de que disponho neste município e 

no Estado.[...] Agora, porém, o Sr. Vigário transbordou a medida da minha 

tolerância. Os ataques feitos pela imprensa a minha pessoa, superaram a 

minha franqueza e o meu respeito a sua dignidade de sacerdote [...] (Jornal 

“Correio de Propriá”, 04.11.1950, p. 01). 

 

 

A reportagem prosseguiu e ocupou quase a primeira página inteira; José Onias 

continuou acusando o Cônego José Curvelo Soares de agir com “maldade” em relação a ele e 

descreveu os acontecimentos: 

 

 
[...] Quando o Sr. Vigário retirou da tipografia do Sr. Jaime Laudário os três 

rapazinhos, que ele com tanto esforço e abnegação preparou para lhe 

auxiliarem na sua luta pelo pão de cada dia, e que, ele lhe telegrafou de 

Salvador, usando palavras pesadas e desatenciosas, eu, na qualidade de 

Prefeito Municipal, enderecei ao Sr. Vigário, um telegrama protestando 

contra as expressões desatenciosas contidas no referido despacho telegráfico 

e apresentando a minha solidariedade, muito embora fosse o Sr. Laudário 

pessoa de minhas relações e que comunga comigo do mesmo ideal político. 

E o que fez o Sr. Vigário? Ao invés de dar publicidade ao meu telegrama [...] 

convocou os católicos para um desagravo público
48

[...] e declarou de 
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José Onias de Carvalho nasceu em 16 de março de 1901, no município de São José de Belmonte, estado de 

Pernambuco. Foi eleito prefeito (UDN) de Propriá em 1947 e governou a cidade até 1951. Em sua gestão, criou a 

Guarda Municipal. Ao fim do mandato, mudou-se para Alagoas (SILVA, 2012, p.73). 
48

O “Pastor Desagravado” foi o título da matéria que expôs a reação do povo propriaense, que fez uma 

caminhada, demonstrando o apoio da população para com o Vigário, segundo o jornal: “[...] Uma multidão 

calculada em mais de cinco mil pessoas [...] à frente a „Filarmônica Santo Antônio‟, dirigiu-se num entusiasmo 

jamais visto em qualquer manifestação feita em Propriá, para a frente da Igreja Matriz, onde ia ser prestada 

manifestação de apoio e solidariedade ao querido e virtuoso Vigário [...]” (Jornal “A Defesa”, 12.3.1950, p. 04).  
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público, na tribuna e depois pelas colunas do “A Defesa”, que por detraz de 

Jaime Laudário, naquele telegrama, estava escondido alguém de maior 

projeção, dando a entender a todos que se tratava de minha pessoa. O povo 

compreendeu a intenção do Vigário, e disso não fez reservas [...] (Jornal 

“Correio de Propriá”, 04.11.1950, p. 01). 

 

 

 

Muitas das acusações feitas por José Onias foram referentes ao período da campanha 

eleitoral ocorrida em 1950, cujo vencedor foi Pedro de Medeiros Chaves (P. S. D – PR )
49

, 

partido contrário ao de José Onias. Ele acreditava que o Cônego José Curvelo Soares estava 

fazendo “campanha” para o candidato vitorioso (Jornal “Correio de Propriá”, 04.11.1950, p. 

01). Em resposta à referida matéria, foi publicada em “A Defesa” a seguinte declaração:  

 

 

 

 
Última Hora 

Acabo de ler a carta aberta que o Sr. José Onias de Carvalho me dirigiu pelo 

“Correio de Propriá”. Sem negar as atenções que me merece o ilustre 

paroquiano, não responderei a sua carta. Os motivos são os mesmos que me 

levaram a não responder, publicamente, a carta aberta que ele me dirigiu, 

quando o povo de Propriá me fez uma grandiosa manifestação de desagravo, 

pelas inúmeras ofensas e ultrajes ao seu Vigário. Falo-me, como se 

realmente fossem verdadeiras e justas, ante as acusações que me foram 

feitas; quero apenas repetir integralmente a frase que pronunciei e foi citada 

na carta aberta, embora tenha usado outras palavras. [...] Não declarei tal 

cousa para não lhe dar cartaz, pois o seu telegrama foi dirigido oito dias 

depois do telegrama do Sr. Laudário e depois que este havia voltado da 

Bahia, quando a cidade em peso se preparava para uma grande manifestação 

de desagravo [...] O que me interessa do referido desafio, é dizer ao povo de 

Propriá, que o Sr. José Onias não atribue a minha atuação a derrota do seu 

ilustre candidato a Prefeito [...] PE. SOARES [...] (Jornal “A Defesa”, 

05.11.1950, p. 01). 

 

 

 

A resposta apresentada demonstra que os conflitos estavam relacionados 

especificamente a desacordos políticos. No entanto, o Cônego José Curvelo Soares não 

admitia ser “político”, nem “partidário”. Segundo ele mesmo: “[...] Uma coisa é um vigário 

ser acusado pelos políticos e permanecer calado, porque realmente fez a sua política, outra 

coisa é um Vigário fazer tudo para não influir na política, fazer tudo para que o povo siga o 

rumo que quiser, e depois ser acusado, e mais que acusado injuriado [...]” (Jornal “A Defesa”, 

25.11.1950, p. 04).  
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Pedro de Medeiros Chaves nasceu em 1900, na cidade de Propriá. Foi deputado Estadual (1947-1950) e 

prefeito (1951-1955) (SILVA, 2012, p. 75 – 76).  
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A senhora Alaíde Santana Castro
50

 comenta um pouco desse período: 

 

 
[...] Ele escrevia muito e Laudário tinha aquele Correio de Propriá e ele 

sofreu muito quando José Onias foi prefeito, ave Maria, eles pintaram com 

ele. Mas ele era danado, ele respondia, no Jornal “A Defesa” ele respondia a 

altura, não ficava por baixo. Ele era medonho, respondia muito bem, falava 

muito bem, os sermões dele eram muito bons (CASTRO, 2012). 

 

 

No entanto, o envolvimento com a política, principalmente a local, ficou evidente e 

isso foi demonstrado no próprio Jornal “A Defesa”, nas matérias que ele mesmo divulgava. 

Sem tomar partido claramente, ficou notório que o Cônego José Curvelo Soares não era alheio 

à política e nem poderia, devido ao lugar que ocupava e ao período em que viveu. 

 

 
[...] Na prática do dia 10, depois de falar claramente apresentando 

igualmente os dois candidatos para prefeito, vos preveni e adverti de 

possíveis explorações políticas em torno do meu nome. Disse eu o seguinte: 

“Caso alguns políticos se vos apresentem pedindo apoio eleitoral, afirmando 

que eu estou com eles, ou coisa semelhante, dizei-lhes que é exploração, que 

não é verdade”. Assim vos falei prevendo o que realmente sucedeu. Nas 

vésperas das eleições, políticos ardilosos, burlando as leis do país e 

explorando o meu nome, espalharam um avulso, onde estava transcrita a 

nota em que “A Defesa” apresentava um dos candidatos, faltando à última 

frase cuidadosamente por mim colocada, para desfazer qualquer suposição 

de preferência. O partido contrário, talvez pela premência de tempo ou 

irreflexão precipitada de alguns elementos, em vez de desfazer a exploração 

do meu nome com o uso digno e louvável das minhas palavras, já 

conhecidas pelo povo, usou uma arma lastimabilissima. Começou a 

distribuir na cidade um avulso explorando o comunismo, e que terminava 

com a frase “abaixo a Igreja e os seus Padres”. Tendo conhecimento, a 

polícia chegou a tempo de apreender os avulsos, responsabilizando a 

tipografia em que foram impressos [...] (Jornal “A Defesa”, 29/10/1950, p. 

01)
51

. 

 

 

Essas desavenças ultrapassaram as fronteiras do município de Propriá, dos jornais ali 

editados e passaram a figurar também em outros periódicos como os jornais “O Nordeste”
52

 e 

“A Cruzada”, publicados em Aracaju. Neste, ficou demonstrado, evidentemente, apoio ao 
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 Alaíde Santana Castro, dona de casa, residente em Propriá desde a chegada do Monsenhor Soares a esta 

cidade. Sua irmã, a senhora Célia Santana Castro exerceu a função de secretária do Monsenhor Soares. 
51

 Ver Anexo J. 
52

 O Jornal “O Nordeste” foi um Órgão do Partido Trabalhista Brasileiro no Estado de Sergipe. Propriedade e 

Direção de Francisco de Araujo Macedo. Para saber mais sobre o Jornal “O Nordeste” ver: SOUZA, Josefa 

Eliana. Nunes Mendonça: Um escolanovista sergipano. Editora: UFS – Universidade Federal de Sergipe. 

Aracaju – SE, 2003. 
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Padre; No caso do Jornal “O Nordeste” Monsenhor Soares demonstrou uma certa 

“intimidade”  com o proprietário do Jornal Francisco de Araújo Macedo
53

 quando expõe: 

 

 
Ilmo. Sr. Deputado Macedo 

Sou forçado a pedir mais um favor. Tenho necessidade de tornar pública esta 

troca de telegramas e carta. Peço dar publicidade a mais este telegrama do 

Deputado Seixas Dória e da carta que eu lhe enviei. 

Sempre grato.  

Padre José Soares 

Propriá, 29 de outubro de 1950 (Jornal “O Nordeste”, 01.11.1950, p.04). 

 

 

 E segue publicando os dois telegramas trocados entre o Deputado Seixas Dória
54

 e o 

Cônego Soares demonstrando certa “neutralidade”, não fazendo nenhum tipo de comentário. 

No entanto, o fato do Cônego José Soares ter feito este pedido justamente num jornal 

declaradamente político e de partido contrário ao do deputado Seixas Dória. Os referidos 

telegramas faziam menção a uma troca de insultos vinculados a outra matéria (a qual não foi 

localizada), porém deixa claro que os mesmos estavam fazendo “campanha” cada um para o 

seu lado. Mesmo o Cônego Soares não assumindo ser de nenhum partido político. 

Os afrontamentos ultrapassam e excederam as divisas do Estado, com uma divulgação 

em “A Tarde” da Bahia. Este último não foi localizado, mas um trecho foi “transcrito” em “A 

Defesa”, apontando acusações do mesmo nível, ou seja, que o Cônego Soares “[...] é a 

negação do verdadeiro sacerdote de Cristo, pois se interessa mais pela baixa politicagem do 

que pelas coisas do seu sagrado ministério [...]” (Jornal “A Defesa”, 25.11.1950, p.01). 

Em 25.11.1950, o Jornal “A Defesa” apresentou uma mensagem intitulada: “[...] 

Defendendo o meu nome ultrajado pelas inverdades contidas na “Carta Aberta” que o chefe 

da UDN, em Propriá, me dirigiu”. Nela, o Cônego Soares expôs, além desta carta, todos os 

telegramas trocados, publicados nos jornais “Correio de Propriá” até esta data.   

  As trocas de hostilidades continuaram em outras edições. Assim,  acusações e defesas 

tornaram-se motivos para serem expostas nos jornais – como foi o caso da seguinte 
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 Francisco de Araujo Macedo foi presidente do partido PTB (Partido Trabalhista Brasileiro) em Sergipe, foi 

candidato a Governador do Estado de Sergipe, elegeu-se deputado Estadual e Federal. 
54

 João de Seixas Dória, filho de Antônio de Lima Dória e de Maria de Seixas Dória, nasceu em Propriá, no dia 

23 de fevereiro de 1917. Estudou no Colégio Antônio Vieira (Salvador – Bahia). Iniciou o curso de Direito 

também na Bahia e finalizou no Rio de Janeiro. “[...] Seixas Dória assumiu a Secretaria de Governo da Prefeitura 

de Aracaju, filiou-se a União Democrática Nacional – UDN [...] Em 1950 foi eleito, novamente, para a 

Assembleia e mais uma vez exerceu a liderança da UDN e da oposição, merecendo a atenção e o respeito dos 

seus adversários [...] Membro da Academia Sergipana de Letras [...] é uma referência política do Estado de 

Sergipe [...]” (BARRETO, 2007, p.145 – 146). João de Seixas Dória faleceu aos 92 anos, em 31.1.2012, na 

cidade de Aracaju – SE. 
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publicação: “Não foi „MAIS UMA FÓRA DO SNR. VIGÁRIO‟ é mais uma tentativa do 

„Correio de Propriá‟, para jogar FÓRA o nosso operoso Vigário” (“A Defesa”, 10/01/1951 

p.04). Nesta matéria, foi dada uma explicação concernente a outra que saiu no “Correio de 

Propriá” referente à data de comemoração da Festa de Bom Jesus dos Navegantes
55

; neste 

impresso, o colunista criticava o fato de a referida festa ser realizada após o carnaval: “[...] 

Até prova ao contrário, convincente, o nosso vigário deu mais um fóra determinando, sponte 

sua, realize-se a festa do Bom Jesus dos Navegantes em pleno período quaresmal [...]” (Jornal 

“Correio de Propriá”, 07.1.1951, p. 01), confirmando, desse modo, as desavenças e as 

disputas existentes naquele contexto.  

A matéria publicada no Jornal “A Defesa” apontou para uma possível justificativa que 

indicava para um motivo de a empresa fornecedora do navio para a procissão fluvial apenas 

estar disponível naquela data, o que se aproximaria de Janeiro, o mês em que ocorrem as 

festividades. O texto trouxe ainda que: 

 

[...] nada de novo, pois, nada de anormal, tudo em ordem; onde há desordem, 

anormalidades, sem haver novidade, é no “Correio de Propriá” com a 

campanha sistemática que está movendo contra o nosso vigário, ofendendo e 

manchando o nome de Propriá, pois nem todos conhecem o “Correio de 

Propriá” tal qual é. “A Defesa” nada mais está fazendo do que DEFENDER. 

E o “Correio de Propriá”, que nada tem de católico, defendendo agora a festa 

religiosa, misturando com carnaval, micaremes e bailes, só quer OFENDER 

e está profanando. Grifo do autor (Jornal “A Defesa”, 10.1.1951, p. 04). 
 

 

Dessa forma, compreendo que os envolvidos nessa questão buscavam se afirmar em 

seu campo, como afirma Bourdieu (2004b, p. 21 – 22): “[...] todo campo, o campo científico, 

por exemplo, é um campo de forças e um campo de lutas para conservar ou transformar esse 

campo de força. Pode-se num primeiro momento, descrever um espaço científico ou um 

espaço religioso como um fundo físico, comportando relações de força, as relações de 

dominação [...]”. 

Em Propriá, esse “campo”, o qual expõe Bourdieu, já estava constituído por grupos 

bem estruturados em suas relações sociais, mantendo-se numa área de conforto. E quando o 
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A Festa de Bom Jesus dos Navegantes é uma festa tradicional na cidade de Propriá, onde todos os anos, no 

último domingo do mês de Janeiro são comemorados com celebrações religiosas e a procissão pelo rio São 

Francisco. Ver: BRITTO, Adelina Amélia V. L. de. A Festa de Bom Jesus dos Navegantes em Propriá – SE: 

história de Fé, Espaço das Relações Sociais e Laços Culturais. Dissertação (Mestrado em Ciências Sociais) – 

Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade Federal do Rio Grande do Norte – Universidade 

Tiradentes Sergipe – Mestrado interinstitucional- MINTER, Natal, 2010.   
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Padre José Curvelo Soares chegou nesta cidade, causando transformações religiosas e sociais, 

destacou-se diante da população, movendo as estruturas ali vigentes. 

É importante observar que durante essas trocas de insultos o Jornal “Correio de 

Propriá” sempre atribuiu sua linguagem a uma forma refinada, não agressora, como relatado a 

seguir: “[...] Aconteceu que de início tivemos que nos reportar a fatos ligados a sua pessoa. 

Usamos, porém, uma linguagem educada e serena, enquanto ele usa e abusa de palavras de 

baixo calão. Sabemos qual é o seu objetivo, ele quer passar por vítima [...]” (Jornal “Correio 

de Propriá”, 05.4.1951, p. 01).  

Referente a esta nota, “A Defesa” expôs que aquele Jornal deixou de avisar sobre o 

falecimento e o velório do Padre Aguinaldo Guimarães, para:  

 

 
[...] publicar mais uma nota da campanha organizada contra o Revmo. 

Vigário [...] (Jornal “A Defesa”, 10.4.1951, p.04). Durante o restante da nota 

é exposto o “malvado da história” – o “Correio de Propriá”, mostrando que 

[...] quando a cidade, profundamente sentida, tendo as portas do comércio 

fechadas, demonstrava respeito e admiração ao seu ilustre filho falecido [...] 

e grande massa popular, debaixo de uma chuva torrencial acompanhavam o 

enterro, chorando a morte física de um sacerdote, o “Correio de Propriá” fez 

mais uma tentativa para conseguir a morte moral de outro Sacerdote [...] 

Mas... já passaram todos os que tentaram matar fisicamente ou moralmente 

os Sacerdotes, e os de Propriá passarão também...[...] (Jornal “A Defesa”, 

10.4.1951, p. 04).  

 

 

Após essa declaração não foram localizadas outras matérias que evidenciassem 

posteriores discórdias, pelo menos, não nos jornais “A Defesa”, os quais possuo outras 

edições; já os do “Correio de Propriá”, há uma lacuna desde metade do ano de 1951 até 1980. 

Possivelmente, ocorreram outras desavenças, mesmo que tenham sido em menor proporção, 

ainda que não tenha sido destaque nas colunas de “A Defesa”. O realce passou a ser sobre as 

obras empreendidas, que estavam em andamento, principalmente, as do Ginásio Diocesano de 

Propriá. 

Monsenhor Soares, como ficou conhecido em Propriá, permaneceu nesta cidade até 

1960 quando foi terminada a reforma da Catedral e esta cidade se tornou Diocese. Ele 

preparou a recepção ao Bispo Dom José Brandão de Castro, que assumiu a nova Diocese. 

Antes, porém, ele recebeu a visita de Dom Vicente Távora, o atual Bispo Diocesano, a época 

este comentou sobre a impressão que teve da visita realizada a Propriá. 
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Tenho a impressão de que todos os problemas em torno da criação da nova 

Diocese de Propriá estão equacionados. Em torno do Mons. José Soares, 

com seu dinamismo e grande influência, se congregam os elementos do 

maior prestígio naquela próspera região sergipana e me asseguraram a 

decisão de trabalhar, decisivamente, para a efetivação do esquema traçado 

para a preparação do patrimônio do Bispado, da residência do Bispo e da 

instalação da Diocese. Grande parte do trabalho já está feito e posso, em 

julho, enviar à Nunciatura Apostólica o relatório definitivo sobre o assunto. 

Regressei com a melhor impressão de Propriá, de sua vida espiritual e do seu 

povo. Especialmente apreciei o esforço gigantesco do Mons. Soares, em 

torno do Ginásio Diocesano e da preparação de tudo o que possa concorrer 

para a efetivação do plano de criação da Diocese de Propriá (“A Cruzada”, 

03.5.1958, p.01). 

 

 

Ao deixar Propriá, Monsenhor Soares desempenhou trabalhos pastorais nas paróquias 

de Nossa Senhora de Lourdes, onde possuía uma propriedade. Nesta cidade pude verificar que 

Monsenhor Soares esteve antes de sua ida à Itabaiana, como atesta Creuza Silva Matos
56

: 

 

Ele veio pra cá não tinha nem estrada ainda. Ele era muito amigo do Sr. 

Manoel Gonzaga e também de Paulo meu marido. Ele ficou aqui como 

vigário por um tempo. Há muito tempo atrás [...] Ele passou esse tempo 

todo, inclusive orientou muito Paulo na primeira gestão dele, porque ele foi 

o primeiro prefeito daqui, ele orientou bem e pra desmembrar Lourdes de 

Canhoba ele foi um dos interessados.  Paulo e outros homens daqui foram 

para a Assembleia e ele foi dar uma força, até que desmembrou. As 

celebrações dele não eram extensas não, ele era ligeiro com tudo. Era meia 

hora, quarenta minutos, não gostava de muita cantoria não, mas ele deu 

muita assistência aqui. Meu esposo, Paulo Barbosa de Matos, foi o primeiro 

prefeito em 1963. Monsenhor Soares quando ficou aqui ficou na casa do Sr. 

Manoel Gonzaga, pois ele era um viúvo e todos os padres que vinham pra cá 

ficavam na casa dele. Monsenhor Soares tinha terreno, tinha casa, mas a 

morada dele era por aqui (MATOS, 2013). 

 

 

Esteve presente também em Aquidabã (como auxiliar do Padre Graça Aranha), foi 

pároco na cidade de Campo do Brito, assumindo esta paróquia no ano de 1963 ficando até 

1964
57

. Algumas datas coincidem e o período que antecede sua chegada à Itabaiana é um 

tanto confuso, ou seja, ele não ocupou efetivamente nenhuma paróquia, mas transitou entre 

elas, estando presente onde “necessitava”. É designado, oficialmente, para a paróquia de 
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 Creuza Silva Matos foi esposa de Paulo Barbosa de Matos, primeiro prefeito de Nossa Senhora de Lourdes. 

Seu esposo esteve à frente da cidade durante três mandatos falecendo no final do terceiro mandato em 1982.  A 

senhora Creuza, sua viúva, se elegeu prefeita entre os anos 1989 a 1992.  Informações cedidas por Creuza Silva 

Matos em novembro/2013.  
57

 Em contato realizado com a Paróquia Nossa Senhora da Boa Hora e São Roque, na cidade de Campo do Brito, 

fui informada que o Monsenhor José Curvelo Soares assumiu a referida paróquia por conta do falecimento do 

Pe. Gervásio Feitosa no ano de 1963, permanecendo ali até meados de 1964, quando assume a paróquia o Pe.  

Raul Bomfim Borges. 
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Santo Antônio das Almas em Itabaiana em 1967, construindo nesta cidade a Escola Técnica 

de Comércio e a Casa do Estudante Pobre. Após Itabaiana passa um período em Arapiraca – 

AL por volta de 1975, quando é convidado para ajudar na reforma da igreja matriz, que hoje é 

denominada de Concatedral
58

. Nesta igreja ele comemora seus 50 anos de sacerdócio
59

, com 

uma missa solene realizada em 02 de setembro de 1984.  

Monsenhor José Curvelo Soares foi um homem inovador, intelectual que tentou ajudar 

as comunidades por onde passou e preocupou-se especialmente com a educação. Isso fica 

claro com a reabertura do Seminário em Aracaju e com a instalação do Ginásio Diocesano de 

Propriá. Enfrentou polêmicas e disputas na imprensa, com lideranças políticas na cidade de 

Propriá, no entanto, não afetaram os benefícios proporcionados por suas obras. Faleceu em 

1989, em Aracaju-SE. 

A seção a seguir abordará sobre o Ginásio Diocesano de Propriá, fundado pelo Cônego 

Soares, assim como as práticas desenvolvidas neste estabelecimento de ensino para o 

desenvolvimento do ensino/aprendizagem de seus alunos. 
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 A Concatedral já estava sendo reformada, no entanto, foi verificado que havia um problema em uma das 

colunas centrais da igreja foi aí que Monsenhor Soares foi convidado pelo então Cônego Hildebrando Mendes 

Costa (Bispo Auxiliar de Aracaju, 1981-1986, Bispo de Estância, 1986 a 2003, sendo hoje Bispo emérito) para 

verificar e ajudar na reforma, ele aceitou o convite e iniciou a campanha em prol de tal obra. Este fato ocorreu 

em 1975, aproximadamente. Segundo livro de Tombo da Paróquia Nossa Senhora do Bom Conselho – 

Concatedral, 1975, p. 02. 
59

 Ver anexo K. 
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3 – O GINÁSIO DIOCESANO DE PROPRIÁ 

 

 

Para produzir esta seção, foram utilizadas como fontes principais os Jornais “A 

Defesa” e entrevistas concedidas por ex-professores, ex-alunos, além de uma bibliografia 

sobre História da Educação em Sergipe; História das Instituições Escolares; História de 

Sergipe e História da Igreja. Infelizmente, o Ginásio Diocesano não dispõe de nenhum 

material daquele período, como: históricos escolares, currículos, atas ou quaisquer 

documentos que apontem para as práticas, ou para o cotidiano escolar. Foram localizados nas 

reportagens apresentadas nos Jornais “A Defesa” a descrição de algumas atividades 

formativas ali desenvolvidas.  

A primeira Constituição Federal, após a proclamação da República, modificou 

significativamente a relação estabelecida entre o Estado e a Igreja Católica. Esta deixou de ser 

a primeira e única profissão de Fé oficial e o Estado passou a reconhecer e a legitimar o 

direito dos cidadãos para exercerem todos os credos livremente, além de declarar que as 

escolas públicas passariam a ministrar um ensino leigo, desvinculado de qualquer religião, 

como também secularizou os cemitérios, os quais passaram a ser administrados pelo governo 

municipal, permitindo que cada indivíduo enterrasse seus mortos a partir de sua doutrina, 

sendo ela Católica, ou não (BRASIL, 1891). 

Essas mudanças não ocorreram eventualmente; desde muito antes, já havia no Brasil 

um número considerável de pessoas professando outra fé, que não a Católica, como apresenta 

Ester Nascimento: 

 

A definitiva inserção das vertentes reformadas no Brasil só se efetivou na 

segunda metade do século XIX, com a chegada de imigrantes norte-

americanos, oriundos das chamadas denominações históricas – metodistas, 

congregacionais, presbiterianos e batistas. Das cidades do Rio de Janeiro e 

de São Paulo, missões norte-americanas, juntamente com as Sociedades 

Bíblicas, despacharam missionários e colportores – vendedores de material 

religioso - para os pontos mais distantes do país. Estes tinham a função 

também de criar polêmica com as autoridades eclesiásticas locais através da 

imprensa e observar a cidade mais propícia para as futuras instalações das 

igrejas (NASCIMENTO, 2003, p.01-02).  

 

 

 Como já havia exposto Hilsdorf Barbanti (1977) “A existência das igrejas significava 

também a existência de escolas, o que certamente representava um estímulo adicional à vinda 

ao Brasil” (HILSDORF BARBANTI, 1977, p. 87). A nova religião objetivava propagar uma 
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religião renovada, como também almejava difundir essa “Fé nova” através da educação. 

Dessa forma, segundo Nascimento (2005), 

 

 
A inserção da educação protestante na sociedade brasileira deu-se 

concomitantemente à pregação dos primeiros missionários norte-americanos. 

Durante a década de 1870, os dois ramos da igreja presbiteriana norte-

americana tinham se estabelecido no Rio de Janeiro e ocupado vários pontos 

do território paulista, organizando colégios nas cidades mais desenvolvidas 

econômica e culturalmente e escolas paroquiais no interior paulista [...] 

(NASCIMENTO, 2005, p.19). 

 

 

Essa nova vertente de reformadores pretendia criar suas escolas – tanto para o ensino 

primário, quanto para o secundário. Como menciona Hilsdorf Barbanti: 

 

 
“[...] É interessante pensar, por exemplo, que, estando estreitamente 

associados no protestantismo, formação religiosa e formação escolar, a 

existência de igrejas protestantes pudesse ter sugerido aos futuros emigrantes 

a possibilidade de terem também escolas para seus filhos, que seriam então 

educados segundo os padrões a que estavam habituados” (HILSDORF 

BARBANTI, 1977, p. 87).  

 

 

Na tabela a seguir, esta mesma autora, apresenta as primeiras igrejas e escolas 

protestantes da província de São Paulo: 

 

Quadro 3 – Primeiras Igrejas e Escolas Protestantes de São Paulo 

Igrejas Escolas 

Presbiterianas – S. Paulo   (1863) 

    (Norte)           Brotas      (1865) 

                           Lorena     (1868) 

                           Sorocaba (1869) 

Escola Americana (1870) 

Escola da Missão (1871) 

Escola Presbiteriana (1873) 

Presbiterianas – Campinas     (1870) 

     (Sul)              Sta. Bárbara (1870) 

Internacional (1869) 

Metodista – Sta Bárbara  (1871) 

                    Piracicaba     (1881) 

Colégio Piracicabano (1881) extensão da 

escola das irmãs Newman (1879) 

 

Batista – Sta. Bárbara (1871) 

               São Paulo     (1899) 

Colégio Batista Brasileiro (1902) 

transformação do “Colégio Progresso 

Brasileiro” (1884). 
Fonte: HILSDORF BARBANTI, Maria Lúcia Spedo. Escolas americanas de confissão protestante na Provícia de 

São Paulo: um estudo de suas origens. Dissertação (Mestrado em educação) – Faculdade de Educação. São 

Paulo, 1977. 
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A Igreja Católica, no entanto, precisou intervir para barrar a difusão do 

protestantismo
60

. Suas ações giravam em torno da criação de novas Dioceses, a propagação de 

uma imprensa voltada ao catolicismo e a dispersão de escolas católicas, com o objetivo de 

expandir: “[...] a doutrina da Igreja Católica e inculcação destas na sociedade. Através destas 

medidas a Igreja buscava exercer forte influência nas questões sociais, ideológicas e culturais” 

(RODRIGUES, 2008, p. 25). 

Verifica-se mais uma vez a disputa de campo que como expõe Bourdieu (1990) e, 

nesse caso, a religião tem seu ponto específico. Para este autor, o campo religioso “[...] é um 

espaço no qual, agentes que é preciso definir (padre, profeta, feiticeiro, etc.) lutam pela 

imposição legítima não só do religioso, mas também das diferentes maneiras de desempenhar 

o papel religioso [...]” (BOURDIEU, 1990, p. 120). 

 A disputa pelo campo de atuação e de domínio estava declarada. Havia por parte, 

principalmente, da Igreja Católica, a necessidade de se manter como a única e a verdadeira 

religião; para isso, precisou agregar algumas mudanças de estratégias, as quais foram 

necessárias aos novos tempos, dos republicanos:  “[...] a igreja católica procurou se contrapor 

ao trabalho educacional desenvolvido pela missão, organizando colégios, com estrutura e 

currículos também inovadores, nas cidades onde os missionários presbiterianos norte-

americanos estavam presentes [...]” (NASCIMENTO, 2004, p. 238). 

Referente à Sergipe, os primeiros indícios de protestantes datam da segunda metade do 

século XIX, posto que: “[...] desde 1863 tem-se notícia da presença daqueles propagandistas 

itinerantes. Dentre as cidades que escolheram para veicular seus ideais religiosos constam 

Laranjeiras e Estância [...]” (NASCIMENTO, 2003 p. 02). Também em Sergipe, a atuação da 

Igreja Católica seguia o ritmo do país e, dentre as atitudes tomadas, houve a implantação da 

Diocese de Aracaju em 1910, sob a direção do Bispo D. José Thomaz Gomes da Silva, que 

assim que tomou posse “[...] tratou de fundar um boletim diocesano que atuasse como um 

meio informativo e disseminador da fé [...]” (GRAÇA, 2012, p. 15)
61

. 
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Para saber mais sobre os embates entre católicos e protestantes em Sergipe no século XIX e no início do século 

XX consultar: NASCIMENTO, Ester Fraga Vilas-Bôas Carvalho do. A Escola Americana: origens da educação 

protestante em Sergipe (1886-1913). São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da 

Educação/NPGED, 2004. 
61

 Boletim “A Diocese de Aracaju” sob a direção de Monsenhor Manoel Raimundo de Melo. Logo depois foi 

criado o Jornal “A Cruzada” e no início do século XX surgiram as revistas de Sergipe: Coletânea Lítero 

Apologética do Seminário; os boletins Paroquial e Vitalista; e os jornais  Monitor Cristão, A Boa Nova, Lino 

Mariano, A Defesa, O Recreio e O Clarim (GRAÇA, 2012). 
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 Além da imprensa, a educação era um meio eficaz para manter os costumes e a fé 

católica; dessa forma, ocorreu a criação das seguintes escolas na primeira metade do século 

XX: Colégio Nossa Senhora da Conceição (Aracaju), destinado ao sexo feminino; Colégio 

Maria Auxiliadora (Estância), destinado ao sexo feminino; Colégio Nossa Senhora de 

Lourdes (Aracaju, fundado em 1903), destinado ao sexo feminino; Colégio Salesiano Nossa 

Senhora Auxiliadora (Aracaju, fundado em 1905), destinado ao sexo masculino; Ginásio 

Nossa Senhora das Graças (Propriá, fundado em 1915), destinado ao sexo feminino; Colégio 

Imaculada Conceição (Capela, fundado em 1929), destinado ao sexo feminino; Instituto 

Sagrado Coração de Jesus (Estância, fundado em 1936), destinado ao sexo feminino; Ginásio 

Patrocínio São José (Aracaju, fundado em 1940), destinado ao sexo feminino; Colégio Santa 

Terezinha (Boquim, fundado em 1947), com ensino misto; Colégio Nossa Senhora da Piedade 

(Lagarto, fundado em 1947), destinado ao sexo feminino.  (NASCIMENTO, 2004; NUNES, 

1984; RODRIGUES, 2008; BARRETO, 2004). 

Portanto, como expõe Graça: 

 

 
[...] a intervenção católica em Sergipe se fez observar a partir do final do 

século XIX, através de colégios de ensino primário e, posteriormente, de 

Ensino Normal, estes últimos criados a partir da chegada do Bispo D. José 

Thomaz, que tinham o objetivo de instruir com o respaldo de uma pedagogia 

moderna. Dessa maneira buscavam frear o avanço dos protestantes, que com 

suas escolas Americanas ou Paroquiais eram considerados inovadores e 

detentores de um ideal progressista e libertador. A fundação desses colégios 

católicos também supria a necessidade de instrução feminina para as classes 

abastadas, principalmente nos municípios sergipanos, que muitas vezes 

contavam apenas com escolas de ensino primário, cabendo às moças que 

quisessem aprimorar seus estudos viajarem para a capital para cursarem o 

Ensino Normal do Colégio Nossa Senhora de Lourdes (GRAÇA, 2012, p. 19 

– 20). 

 

As escolas normais teriam a função de dotar a mulher de civilidade, para que tivesse 

uma educação completa, ou seja, as aulas ministradas nestes estabelecimentos de ensino 

ensinariam as meninas a cuidarem da casa, dos filhos, do esposo e também pudessem estar à 

frente da educação primária
62

. 
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Para saber mais sobre a educação feminina em Sergipe, na Escola Normal Rui Barbosa, ver: FREITAS, 

Anamaria Gonçalves Bueno de. “Vestidas de azul e branco” um estudo sobre as representações de ex-

normalistas (1920-1950). São Cristóvão: Grupo de Estudos e Pesquisas em História da Educação/NPGED, 

2003. 
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O Ginásio Diocesano nasceu em meio a essa efervescência do “novo” catolicismo. Os 

passos para a sua criação demonstram bem essa natureza de propagação da fé cristã católica. 

Foi possível perceber essa integração, escola e catolicismo, durante as entrevistas a alguns ex-

alunos, como é o caso do Sr. Ivan José Ayres de Freitas Britto que via o Padre José Curvelo 

Soares indissociável ao Ginásio ou à Escola Técnica de Comércio, ou seja, além de se 

perpetuar como o criador do Ginásio, deixou na memória de seus contemporâneos a imagem 

do representante “exemplar” da igreja Católica.  

 

Ele nasceu para cuidar das pessoas, ele não gostava que a igreja se metesse 

em política, essa história de tomar as terras dos outros, ele condenava. O 

problema dele era fazer amizade entre as pessoas e salvar as almas, era o 

papel fundamental da igreja e ele fazia com desenvoltura. Ele foi um prefeito 

sem ser político! Primeiro fundou o Ginásio no Estadual, quando ele 

terminou o prédio mudou-se para lá. E depois ele criou também a Escola 

Técnica de Comércio de Propriá, onde eu também me formei. Hoje eu sou 

técnico em contabilidade graças a Monsenhor José Curvelo Soares 

(BRITTO, 2013). 

   

 

Outro ex-aluno, o Sr. João Fernandes de Freitas Britto também recorda do Monsenhor 

Soares no exercício de suas atividades “[...] A atuação de Monsenhor Soares era por vocação 

e por dinamismo mesmo, porque aqui ele praticamente reformou as duas igrejas, fundou o 

jornal, fundou o grêmio, fundou o Ginásio Diocesano e depois a Escola Técnica de Comércio, 

um prédio enorme para os padrões da época, até hoje [...]” (BRITTO, 2013). 

 Para a ex-professora Tereza Britto Neto as lembranças deixadas pelo Monsenhor 

Soares são as de que “[...] ele era um homem de muita coragem, empreendedor e batalhador, 

porque era ele sozinho e não era político”. 

Também Ivan Britto menciona: 

 

 
Foi uma pessoa que todo conceito que você puder colocar de bom você pode 

colocar em cima de Monsenhor Soares. Foi uma pessoa excelente e era 

professor também, estudei com ele português. Ele era professor e 

administrava e quando faltava um professor ele ia e substituía aquele que 

faltou, isso com todas as matérias. Então a gente tem pouco a dizer e muito 

também, porque ele foi a expressão máxima de Propriá naquela época. Ele 

implementava respeito, mas com amor, carinho, era compreensivo demais, 

sabia perdoar (BRITTO, 2013). 

 

 

Monsenhor Soares, como ficou conhecido na posteridade, tinha conseguido propagar 

seu nome e o da igreja Católica como colaboradores também da educação, naquele município, 
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naquela região. A criação do ensino secundário para os homens em Propriá foi, ainda, uma 

estratégia de manutenção e difusão dos valores cristãos católicos vigentes naquele período. A 

seguir será tratado com mas especificidade sobre este aspecto. 

 

 

3.1 - GINÁSIO DIOCESANO DE PROPRIÁ: O INÍCIO 

 

O Cônego José Curvelo Soares demonstrou suas intenções ao criar o Ginásio 

Diocesano de Propriá, como também ao abrir uma Escola Técnica de Comércio, 

manifestando-se da seguinte maneira no impresso “A Defesa”: 

 

 
[...] Como é doloroso contemplar um grande número de moços inteligentes e 

esperançosos impossibilitados de atingirem as altitudes da cultura superior, 

porque a base do curso secundário!!! E que a legião de moços bons, 

inteligentes, nobres e capazes possui Propriá!!! [...] A falta de cultura (SIC) e 

instrução constituem realmente um grande mal para uma cidade grande e 

populosa. “A instrução é a mais poderosa alavanca da prosperidade, 

racionaliza o trabalho e ensina o homem a aproveitar com raciocínio as suas 

energias físicas. O Ginásio abre novas perspectivas com a melhor formação 

intelectual que ele proporciona” “O Apostolo” noticiando o Ginásio de 

Santana do Ipanema. Só compreendem esta verdade os homens de coração 

generosos e alma nobre. E somente estes homens fundam Ginásios, 

espalham escolas por toda parte. Propriá já possui um Ginásio para moças, 

possui agora uma escola mantida pelo SENAC para os comerciários, precisa, 

quanto antes, de um Ginásio masculino e de uma Escola de Comércio. P.S 

(Jornal “A Defesa”, 26.3.1950, p. 01). 

 

 

Como já comentado na primeira seção, as motivações para inaugurar um Ginásio, 

destinado ao público masculino, eram muitas, desde o fato de Propriá não possuir um 

estabelecimento de ensino para tal propósito até o ponto dos Ginásios estarem situados nas 

capitais, o que não contemplaria a maioria dos “moços” residentes naquela cidade. 

Após declarar o desejo de fundar o Ginásio, Cônego José Curvelo Soares fez questão 

de expor nas páginas de “A Defesa” todos os passos tomados para concretizar o novo 

empreendimento. Na matéria intitulada “O nosso Ginásio”, o Cônego José Soares abordou em 

público as autorizações para instituir o referido Ginásio.  

 

Com a publicação dos três documentos seguintes colocaremos o povo de 

Propriá a par dos planos e atividades do nosso Vigário na criação de um 

ginásio masculino. Levamos também ao conhecimento do povo a primeira 
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vitória, a vitória chave, sem a qual o nosso vigário não marcharia para a 

conquista da vitória final. A colaboração do Governo do Estado, como foi 

pedida era indispensável para que Propriá pudesse possuir um Ginásio de 

acordo com as suas necessidades [...] (Jornal “A Defesa”, 13.8.1950, p. 01).  

 

A matéria seguiu com a transcrição dos seguintes documentos: a autorização do Bispo 

Diocesano Dom Fernando Gomes; a carta enviada pelo Cônego José Soares ao Governador do 

Estado José Rolemberg Leite
63

 e a resposta deste Governador, apontando o apoio dele à 

criação do Ginásio
64

. Observa-se que, entre outros objetivos, a divulgação dessas matérias no 

jornal pretendia preparar a população para aderir a esse projeto, atraindo o público masculino 

para o ingresso no Ginásio, como também sensibilizava as pessoas para continuarem 

colaborando. 

Vale ressaltar aqui a adesão por parte do Governador José Rolemberg Leite ao projeto 

do Ginásio, uma vez que além da autorização concedida para o funcionamento, concedeu 

apoio financeiro para a construção do prédio próprio e a doação de “bolsas” para àqueles que 

não dispunham de recursos financeiros para pagar a mensalidade, como demonstra a nota do 

jornal “A Defesa”: 

 

 
Era nosso desejo dizer uma palavra de justiça, de louvor e de aplausos sobre 

a administração do Dr. José Rolemberg Leite. Para satisfazer tão sincero 

quão nobre desejo sentimo-nos bem, publicando o artigo de fundo da “a 

Cruzada”, órgão da Diocese. Queremos apenas acrescentar mais uma obra 

grandiosa do Dr. José Rolemberg Leite, no terreno da instrução. Foi ele 

quem animou o nosso Vigário na fundação do Ginásio Diocesano de Propriá, 

com um auxílio de Cr.$ 20.000,00 para instalação e Cr.$ 50.000,00 por ano 

para 50 almas pobres. Fazemos nossas, sem medo de errar, as palavras da “A 

Cruzada”
65

 (Jornal “A Defesa”, 11.2.1951, p.01). 

 

 

 

Vê-se assim que as articulações feitas pelo Cônego José Curvelo Soares para criar e 

manter o Ginásio Diocesano de Propriá perpassava os muros da igreja Católica e caminhava 

por todos os círculos que pudessem contribuir de alguma forma, como foi o caso do 
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José Rollemberg Leite nasceu na cidade de Riachuelo em 1912 e faleceu no ano de 1996. Exerceu o cargo de 

Governador do Estado em dois mandatos: o primeiro de 1947 a 1951 e o segundo entre os anos de 1975 a 1979 e 

senador da República de 1965 a 1971. Foi Professor do Atheneu Sergipense, da Faculdade Católica de Filosofia 

de Sergipe, entre outras instituições educacionais de Sergipe. Para saber mais ver: DANTAS, Ibarê. História de 

Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 
64

 Ver anexo K. 
65

 O artigo do jornal “A Cruzada” e que o jornal “A Defesa” transcreve trata-se de uma homenagem ao referido 

governador no final do mandato, parabenizando-o pela notável administração frente ao Estado de Sergipe.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Senador_da_Rep%C3%BAblica
http://pt.wikipedia.org/wiki/1965


72 
 

Governador José Rolemberg Leite, além de políticos locais, comerciantes e população em 

geral. 

Apesar de mencionar a necessidade e o anseio de se criar também a Escola Técnica de 

Comércio, Cônego José Soares afirmava que, a princípio, o Ginásio era o mais apropriado, 

uma vez que os concludentes desta escola poderiam ingressar nos cursos clássicos e 

científico, sem a necessidade de fazer o exame de Latim e, mesmo ele acreditando que as duas 

escolas serviriam muito bem à população, cônego Soares alertava não haver jovens suficientes 

para frequentar as duas escolas. Neste sentido, ele se pronunciou: 

 

 
O Ginásio será noturno para os moços do comércio possam estudar. Depois 

de 4 anos, quando a primeira turma do Ginásio (que seria a primeira do curso 

básico da Escola de Comércio) receber o seu certificado, será aberta a Escola 

Técnica de Comércio. E esta substituirá os cursos de Colégio que dão direito 

aos exames vestibulares para qualquer academia e preparará os moços que 

queiram abraçar a carreira do Comércio. Para se abrir uma Escola de 

Comércio seria preciso um número suficiente de alunos que tivessem, ou o 

curso básico comercial
66

, ou o curso de Ginásio, o que não me parece 

possível nesta Propriá tão pobre neste ponto. Do que se conclui que abrir, 

este ano, uma Escola Técnica de Comércio e um Ginásio seria impraticável 

[...] (Jornal “A Defesa”, 27.8.1950, p. 01).   

  

 

Dessa forma, em 10 de Janeiro de 1951, foi divulgado no Jornal “A Defesa” “o 

Programa para o exame de admissão ao Ginásio”, o qual compreendia as matérias de 

Português, Matemática, Geografia e História e História do Brasil, informando o conteúdo 

específico a cada disciplina. 

No mesmo ano, em 15 de março de 1951, o Ginásio Diocesano de Propriá iniciou suas 

atividades, com 51 alunos, de acordo com a portaria nº 194 /1951. O Jornal “A Defesa” expôs 

com destaque a sua abertura ao mesmo tempo em que parabenizou Cônego Soares pela 

iniciativa: “A MOCIDADE MASCULINA DE PROPRIÁ ESTÁ DE PARABÉNS. Está de 

parabéns o Revmo. Vigário pela conquista de tão bela vitória. O GINÁSIO DIOCESANO DE 

PROPRIÁ inicia hoje a sua vida em benefício dos moços desta terra” (Jornal “A Defesa”, 

15/03/1951, p. 01). A seguir, um anúncio do referido Ginásio, informando que os alunos do 
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 Segundo a Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto  ‐ Lei nº 6.141 de 28 de dezembro de 1943), o ensino 

era dividido em Escola de Comércio de 04 anos (correspondente ao Ginásio) e Escola Técnica Comercial com 

duração de 03 anos relacionado ao ensino profissionalizante. Disponível em: ANDRADE, José Paulo de. Escola 

Técnica de Comércio de Itabaiana‐Se (1967‐1978) e a Formação de Profissionais Contabilistas. Disponível em: 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.33.pdf. Acesso em: 10/08/2013. 

http://www.histedbr.fae.unicamp.br/acer_histedbr/seminario/seminario9/PDFs/2.33.pdf
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Fonte: Jornal “A Defesa”, 20.3.1952 p. 01. 

 

interior poderiam ficar como pensionistas na casa paroquial, uma vez que o Ginásio 

Diocesano não possuía internato: 

 

 

Figura 9 – Anúncio do Ginásio 
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Nesse período, no Brasil, vigorava a Lei Orgânica do Ensino Secundário, Decreto-Lei 

N. 4.244, de 09 de abril de 1942. Quando o então Ministro da Educação Gustavo Capanema
67

, 

no governo de Getúlio Vargas, promoveu algumas transformações nos diversos níveis de 

ensino, entre eles, o Ensino Secundário.  

 

 

Art. 1º O ensino secundário tem as seguintes finalidades: 1. Formar, em 

prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a personalidade 

integral dos adolescentes. 2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos 

adolescentes, a consciência patriótica e a consciência humanística. 3. Dar 

preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados 

de formação especial (BRASIL, Decreto-Lei N. 4.244, de 09 de abril de 

1942). 

 

 

Essas novas diretrizes buscavam também a formação moral dos indivíduos, além do 

ensino secundário institucionalizado; por esta razão, deveria possuir “[...] um conteúdo 

essencialmente humanístico, estaria sujeito a procedimentos bastante rígidos de controle de 

qualidade, e era o único que dava acesso à universidade [...]” (SCHWARTZMAN; 

BOMENY; COSTA, 2000, p. 206). Neste período, a Reforma havia regulamentado o ensino, 

estruturando-o da seguinte maneira:  

 

 
A reforma de 1942 consagra a divisão entre o ginásio, agora de quatro anos, 

e um segundo ciclo de três anos, com a opção entre o clássico e o científico. 

Ao fim de cada ciclo haveria um "exame de licença", nos moldes, pelo 

menos em intenção do baccalaureat francês, que garantiria o padrão 

nacional de todos os aprovados. Além disto, uma série de cursos 

profissionalizantes deveria existir no nível do segundo ciclo, como opção 

para os estudantes que não tivessem como objetivo ingressar nas 

universidades (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 207). 

 

 

O ensino secundário seria aplicado em dois ciclos. No primeiro, o curso Ginasial
68

 

teria a duração de quatro anos e destinar-se-ia “a dar aos adolescentes os elementos 
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Gustavo Capanema Filho nasceu em Pitanguí-MG, no dia 10 de agosto de 1900. Bacharel pela Faculdade de 

Direito da Universidade de Minas Gerais. Foi o segundo ministro da Educação e exerceu esse cargo durante onze 

anos (23/07/34 a 30/10/45). Criou a Faculdade Nacional de Filosofia e a Escola Nacional de Educação Física. 

Edificou o Palácio do Ministério da Educação e Saúde. Disponível em http://portal.mec.gov.br/index. Acesso em 

19/07/2013. 
68

 Primeira série: Português. Latim. Francês. Matemática. História geral. Geografia geral. Trabalhos manuais. 

Desenho. Canto orfeônico. Segunda série: Português. Latim. Francês. Inglês. Matemática. História geral. 

Geografia geral. Trabalhos manuais. Desenho. Canto orfeônico. Terceira série: Português. Latim. Francês. 

Inglês. Matemática. Ciências naturais. História do Brasil. Geografia do Brasil. Desenho. Canto orfeônico. Quarta 

série: Português. Latim. Francês. Inglês. Matemática. Ciências naturais. História do Brasil. Geografia do Brasil 

http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=945&id=13513&option=com_content&view=article
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fundamentais do ensino secundário”; no segundo ciclo, os dois cursos: o clássico
69

, com 

duração de três anos, voltado para a formação intelectual, como também “conhecimento de 

filosofia, um acentuado estudo das letras antigas; e no curso científico
70

, essa formação estava 

marcada por um estudo maior de ciências” (BRASIL, 1942). 

 O autor do Decreto-Lei, Gustavo Capanema, afirmava que a finalidade fundamental 

do curso secundário seria formar a personalidade do adolescente. 

 

 

 

[...] “Formar a personalidade, adaptar o ser humano às exigências da 

sociedade, socializá-lo"; "formar nos adolescentes uma sólida cultura geral, 

marcada pelo cultivo das humanidades antigas e humanidades modernas e 

bem assim de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência 

humanística." [...] Sobre o ensino do latim e do grego no curso secundário, 

Capanema diria que "o ponto essencial é que [...] não é possível desconhecer 

a irremovível vinculação de nossa cultura com as origens helênicas e latinas. 

Não seria conveniente romper com estas fontes. Com este rompimento 

perderíamos o contato e a influência de uma velha cultura que 

consubstanciou e elevou os valores espirituais maiores da antiguidade. 

Perderíamos por outro lado os mais nobres vínculos de parentesco da cultura 

nacional com as mais ilustres culturas de nosso tempo [...]. Os estudos 

antigos constituem uma base e um título das culturas do ocidente; eles serão 

sempre, conforme o expressivo dizer de um escritor moderno, um elemento 

inalienável da dignidade ocidental". [...] O ensino secundário deveria ainda 

estar impregnado daquelas "práticas educativas" que transmitissem aos 

alunos uma formação moral e ética, consubstanciada na crença em Deus, na 

religião, na família e na pátria. Esta não era, evidentemente, uma atribuição 

exclusiva do ensino secundário, já que deveria permear todo o sistema 

educacional [...] (CAPANEMA apud SCHWARTZMAN; BOMENY; 

COSTA, 2000, p. 208 – 209). 

 

 

 

Assim eram as “novas” diretrizes do Ensino Secundário no país, que objetivavam 

formar um cidadão que contribuísse para uma nação moderna e civilizada. Como é possível 

perceber, o ensino secundário abriria não só as portas das universidades, mas também do 

                                                                                                                                                                                     
Desenho. Canto orfeônico. Brasil, Lei Orgânica do Ensino Secundário. Decreto nº 4.244 de 29 de abril de 

1942. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao. Acesso em 01 de janeiro de 2013. 
69

 Primeira série: Português. Latim. Grego. Francês ou inglês Espanhol. Matemática. História geral. Geografia 

geral. Segunda série: Português. Latim. Grego. Francês ou inglês Espanhol. Matemática. Física. Química. 

História geral. Geografia geral. Terceira série: Português. Latim. Grego. Matemática. Física. Química. Biologia. 

História do Brasil. Geografia do Brasil. Filosofia. Brasil, Lei Orgânica do Ensino Secundário. Decreto nº 

4.244 de 29 de abril de 1942. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao. Acesso em 05 de julho de 

2013. 
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 Primeira série: Português. Francês. Inglês. Espanhol. Matemática. Física. Química. História geral. Geografia 

geral. Segunda série: Português. Francês. Inglês. Matemática. Física. Química. Biologia. História geral. 

Geografia geral. Desenho. Terceira série: Português. Matemática. Física. Química. Biologia. História do Brasil. 

Geografia do Brasil. Filosofia. Desenho. Brasil, Lei Orgânica do Ensino Secundário. Decreto nº 4.244 de 29 

de abril de 1942. Disponível em: http://legis.senado.gov.br/legislacao. Acesso em 10 de julho de 2013. 
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http://legis.senado.gov.br/legislacao
http://legis.senado.gov.br/legislacao
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mercado de trabalho.  No entanto, é importante entender que aquele que optasse por fazer a 

Escola Técnica de Comércio não poderia fazer o vestibular para ingressar na Universidade – 

tal contexto apenas foi alterado com a Lei 5692/71.  

A expansão da escola estava disseminada por todo o país e, em Sergipe, o ensino 

secundário estava nesse “processo evolutivo”, como ocorria também em outras localidades. 

No entanto, Graça informou que:  

 

 

 

Em 1955, apenas um aluno, entre mais de nove matriculados na escola 

primária, conseguia chegar ao ginásio em todo o estado de Sergipe. Somente 

pouco mais de 5 mil alunos estudavam nos estabelecimentos de ensino 

médio sergipanos, sendo que mais de 75% desses se encontravam no 

primeiro ciclo – o ginasial. Das 21 unidades de ensino secundário, apenas 3 

do primeiro ciclo (Colégio Estadual de Sergipe, Instituto de Educação Rui 

Barbosa e Escola Técnica de Comércio) eram mantidas pelo poder estadual, 

sendo que as duas primeiras ofereciam também o segundo ciclo: o científico 

e o clássico no Colégio Estadual de Sergipe e o de formação de professores 

primários no Instituto de Educação. As demais eram privadas e umas poucas 

mantidas pelo governo federal, como a Escola Agrotécnica e a Escola 

Industrial de Aracaju (GRAÇA, 2002, p. 48). 

 

 

Sendo Aracaju, a capital do Estado, onde se concentrava a maioria das escolas 

voltadas ao ensino secundário, atraía jovens de vários municípios sergipanos, inclusive, de 

Propriá, como já mencionado. Essa grande demanda precisava de estrutura física adequada, 

um maior quantitativo de vagas e professores qualificados. Buscando realizar essas melhorias 

foi lançado o Decreto nº 34.638, de 17 de novembro de 1953, o qual instituiu a Campanha de 

Aperfeiçoamento e Difusão do Ensino Secundário (CADES) que, entre outros, estabelecia:  

 

 
Art. 2º Caberá à Campanha promover, por todos os meios a seu alcance, as 

medidas necessárias à elevação do nível e à difusão do ensino secundário no 

país, tendo por finalidade: a) tornar a educação secundária mais ajustada aos 

interesses e possibilidades dos estudantes bem como às reais condições e 

necessidades do meio a que a escola serve, conferindo, assim, ao ensino 

secundário maior eficácia e sentido social. b) possibilitar o maior número de 

jovens brasileiros acesso à escola secundária (BRASIL, Decreto Nº 34.638, 

de 17 de novembro de 1953). 

 

Para conseguir êxito nesses objetivos, este Decreto expunha ainda, entre outros itens, 

sobre a necessidade de realizar cursos de aperfeiçoamento para professores e todos que faziam 

parte da administração dos estabelecimentos de ensino secundário; haveria a concessão de 
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bolsas para os professores que se dispusessem a participar dos cursos de especialização, 

dentro e fora do país; auxiliar os projetos de prédios, instalações, oficinas escolares e 

“laboratórios adaptados às diversas regiões do país, bem como de novos tipos de mobiliário 

escolar”; “[...] divulgar atos, experiências e iniciativas julgadas de interesse ao ensino 

secundário, bem como promover o intercâmbio entre escolas e educadores nacionais e 

estrangeiros” (BRASIL, Decreto Nº 34.638, de 17 de novembro de 1953). 

Enquanto essas aspirações não se concretizavam, as Escolas mantinham os professores 

como podiam, ou seja, médicos, economistas, advogados e tantos outros que possuíam 

graduação em nível superior. Da mesma maneira que ocorria em outros estabelecimentos de 

ensino, o Ginásio Diocesano, através do Cônego José Soares, procurou compor o quadro 

docente do Ginásio nesta perspectiva, como aponta Noílio Baltazar de Melo: 

 

 

 
O padre primeiro pensou no aspecto físico do Ginásio, conseguiu no Estado 

o Grupo Escolar João Fernandes de Britto (onde funcionava o ensino 

primário). E chamava as pessoas formadas para ensinar. Lá no Banco do 

Brasil, chamava o gerente, subgerente, o cara com uma formatura maior e 

dizia você vai ser professor disso, daquilo, chamava um juiz de Direito. A 

igreja sempre foi poderosa, hoje é, imagine naquela época, ou seja, a igreja 

pedindo você obedece. Então convidou Dr. Britinho (História), Ferreira 

Rocha (Português), Berilo Sandes, Dona Clea, Dona Mercedes Amorim e os 

Padres que tinham na cidade (MELO, 2012). 

 

 

 

João Fernandes de Freitas Britto também expôs essa prática: “[...] Os professores eram 

todos de alta qualidade [...] Dr. Temístocles era farmacêutico, Dr. Almir era dentista, Magno 

era economista, Gama era engenheiro, meu pai era formado em Direito, professor Cezário era 

catedrático, falava inglês, alemão [...]” (BRITTO, 2013). 

Com isso, convidava pessoas com titulação acima da média dos demais, ou seja 

pessoas que trabalhavam em órgãos federais e estaduais, na Igreja Católica, entre outros, 

enfim, que eram dotados de “um capital cultural” 
71

, como expõe Bourdieu (1998b), mesmo 

que não tivessem diplomas de licenciados.  

O Ginásio Diocesano estava iniciando seu percurso e o Cônego José Curvelo Soares 

demonstrava sua satisfação em tal obra. Era claro o seu contentamento e ele fazia questão de 

evidenciar sua adesão não só da população propriaense, mas também de pessoas que estavam 
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O capital cultural pode existir em três estados: incorporado, objetivado e institucionalizado, e sua acumulação 

inicial “começa desde a origem, sem atraso, sem perda de tempo, pelos membros das famílias dotadas de um 

forte capital cultural” (BOURDIEU apud NOGUEIRA; CATANI, 1998, p. 76). 
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fora dos limites de Propriá, como atesta uma matéria de “A Defesa”, quando o cônego Soares 

informava que as aulas estavam funcionando e que estava havendo manifestações de apoio à 

criação do referido Ginásio: “[...] Moços instruídos serão homens educados. Não tem faltado e 

não faltará o apoio dos homens de Propriá, dos que tem pra dar; dos que tem principalmente 

boa formação, elevação de sentimentos, amor aos nobres ideais [...]” (Jornal “A Defesa”, 

01/04/1951, p. 01). Nesta mesma publicação, ele expôs ainda dois apoios significativos para o 

seu projeto:  um, do Bispo Dom Fernando Gomes, parabenizando-o pela criação do Ginásio; 

outro, uma carta de Felte Bezerra
72

, onde ratifica: 

 

 
                                      Presado amigo Cônego José Soares. 

Venho trazer-lhe minhas felicitações por sua última conquista, o Ginásio 

Diocesano de Propriá. 

Grande serviço prestado a esse município e à cultura do nosso Estado. 

Prossegue dessa maneira, a justa campanha de ginásios para o interior de 

Sergipe, em benefício da adolescência dessa terra, que é de todos nós, 

brasileiros. 

Meus parabéns. 

Abraça-o o colega amigo,  

Felte Bezerra 

Aracaju, 26-03-1951(Jornal “A Defesa”, 01.4.1951, p. 01). 

 

 

A carta enviada pelo professor Felte Bezerra representava um grande incentivo para os 

projetos idealizados pelo Cônego José Soares, por tratar-se de um professor conhecido e 

reconhecido no meio educacional. Supõe-se, dessa maneira, que a divulgação dessa 

correspondência em “A Defesa” traria credibilidade para a obra do Ginásio, além de 

incentivar outros que pudessem colaborar para manter a instituição e outras necessidades que, 

por ventura, surgissem. 

Esse comportamento se enquadrou no conceito de capital social, apontado por 

Bourdieu (1998) como sendo: 

 

 

 
[...] o conjunto de recursos atuais ou potenciais que estão ligados à posse de 

uma rede durável de relações mais ou menos institucionalizadas de 

interconhecimento e de inter-reconhecimento ou, em outros termos, à 
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vinculação de um grupo, como conjunto de agentes que não somente são 

dotados de propriedades comuns (passíveis de serem percebidas pelo 

observador, pelos outros ou por eles mesmos), mas também são unidos por 

ligações permanentes e úteis (BOURDIEU, In: NOGUEIRA e CATANI, 

1998, p. 67).  

 

 

Bourdieu assinalou ainda que “[...] o volume de capital social que um agente 

individual possui depende então da extensão da rede de relações que ele pode efetivamente 

mobilizar e do volume de capital (econômico, cultural ou simbólico) que é posse exclusiva de 

cada um daqueles que está ligado (1985, p. 67). Sendo assim, a rede de relações mantidas pelo 

Cônego José Soares seriam essenciais para dar credibilidade aos seus trabalhos.  

Outro autor que nos ajuda a entender esse jogo de relações é Michel de Certeau (1994) 

quando conceitua estratégia como “[...] um lugar suscetível de ser circunscrito como algo 

próprio e ser a base de onde se podem gerir as relações com uma exterioridade de alvos e 

ameaças [...]” (CERTEAU, 1990, p. 66). As ações seriam realizadas calculadamente pelo 

indivíduo que ocupasse um lugar determinado que exprimisse algum tipo de poder. E nesse 

contexto aponta ainda o autor: “[...] é mais exato reconhecer nessas “estratégias” um tipo 

específico de saber, aquele que sustenta e determina o poder de conquistar para si um lugar 

próprio [...]” (CERTEAU, 1990, p. 100).  

Monsenhor Soares utilizou de “estratégias” diversas a fim de viabilizar meios de 

conquistar seu espaço e consolidar seus objetivos, sempre se utilizando dos dogmas da igreja 

católica para corroborar com suas ações. Levando em consideração a “força” que a igreja 

católica detinha naquele período. 

  Ainda sobre as relações estabelecidas pelo Monsenhor Soares segue matéria 

transcrita abaixo: 

 

 

 

Graças a Nosso senhor e aos homens de bôa vontade, Propriá já tem hoje um 

ginásio para rapazes. Ei-lo, o “Ginásio diocesano de Propriá”, ai está 

funcionando regularmente, cheio de viço e fulgor, ante o olhar estático de 

toda uma população inteligente e compreensiva, a ver, entre comovida e 

prenhe de justificado reconhecimento, concretizada em realidade palpável, 

objetiva, inconteste, uma velha aspiração sua legitimamente sua, um 

formoso ideal que a nossa querida Propriá, de muito, vinha acariciando cheia 

de fé e embalado às mais vigentes e promissoras esperanças, porque 

estreitamente relacionado com o seu próprio engrandecimento. [...] Oxalá 

queira e saiba Propriá franquear o seu apoio moral e material a tão grandioso 
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certame para felicidade desta terra e para maior gloria de Deus. Xavier 

Monte
73

 (Jornal “A Defesa”, 07.6.1951, p. 01). 

 

 

Dessa forma, o apoio demonstrado ao Ginásio era reforçado nas páginas de “A 

Defesa”, principalmente, a aprovação daquelas pessoas que ocupavam um lugar de destaque 

naquele contexto social. O anseio por conseguir construir o prédio para o Ginásio fez com que 

ele procurasse por pessoas que pudessem colaborar com aquele empreendimento, como foi o 

caso da doação do terreno
74

, informado no Jornal “A Defesa”:  

 

 
Com grande satisfação, entusiasmo e esperanças dou ao povo de Propriá a 

alviçareira notícia de que o primeiro problema para a construção do prédio 

do seu Ginásio já está resolvido. Ele vai ser edificado nos terrenos situados 

entre o campo de Propriá a rua do América. Graças à boa vontade do Sr. 

Juca Horta e Nélson Horta foi feito um negócio de Cr. 30.000,00 para ser 

pago, sem juros, no ano de 1961. Para resolver o caso de uma nesga 

considerável de terra pertencente ao Sr. José Martins, indispensável para 

completar o alinhamento do terreno necessário encontramos por parte do 

distinto ancião comovente declaração: “O senhor veja a terra que precisa, vá 

chamar-me para passar a escritura e não lhe custa nada”. Foram as palavras 

de um homem simples, sem pergaminhos e sem dinheiro, mas possuidor de 

sentimentos nobres [...] (Jornal “A Defesa”, 27.1.1952, p. 01). 

 

 

 

No conteúdo expresso nesta matéria, ele informa ainda que: “[...] tenho pressa em 

divulgar estes acontecimentos [...] para dizer ao povo desta terra e a Sergipe inteiro que há 

homens em Propriá (os que ontem eu procurei e hoje lhes agradeço e aos que amanhã vou 

procurar), que colaboram nos empreendimentos que trazem o progresso de sua terra. Pe. José 

Soares” (Jornal “A Defesa”, 27.1.1952, p. 01).  

E assim, seguiu na construção do prédio do Ginásio e apresentou todas as suas 

conquistas no Jornal e, como exposto, informou que iria procurar a colaboração de quantos 

fossem necessários para concretizar a edificação da sede própria do Ginásio. E cumpriu o que 

disse: nos jornais seguintes, ele informou que o prefeito em exercício, Pedro de Medeiros 

Chaves, doou uma quantia de cem mil cruzeiros para a construção do Ginásio (Jornal “A 

Defesa”, 07.2.1952 p. 01), anunciou a colaboração do governador Arnaldo Rolemberg 
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Manoel Xavier de Figueiredo Monte nasceu em Nossa Senhora das Dores e mudou-se para Propriá com 10 
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 Jornais “A Defesa” 12/02/53 p.04. 
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Garcez
75

, o qual “[...] sancionou a lei nº 413 que concede um auxílio de Cr.$ 150.000,00 para 

a construção do prédio do Ginásio Diocesano de Propriá” (A Defesa, 12.6.1952 p. 04), contou 

ainda com o auxílio de Paulo Peltier de Queiroz
76

, engenheiro e superintendente da comissão 

do Vale do São Francisco, que garantiu seu apoio na construção do Ginásio, no entanto, não 

havia especificações sobre qual seria o tipo de contribuição (Jornal “A Defesa”, 04.6.1953 p. 

01), divulgou também a colaboração do Deputado Leite Neto
77

 para as obras do Ginásio.  

Sem perder de vista o fato de o Ginásio Diocesano ser uma construção da Igreja 

Católica, o Cônego José Soares procurava envolver o clero com as conquistas referentes ao 

Ginásio. Ele demonstrou isso quando convidou o Bispo Diocesano Dom Fernando Gomes 

para fazer a bênção da primeira pedra do Ginásio, informou que a cerimônia iria acontecer no 

dia de Santo Antônio, padroeiro da cidade. Solicitou à população o comparecimento para 

apoiar “tão grandiosa e urgente obra” (Jornal “A Defesa”, 13.6.1953, p. 04). No número 

seguinte, foi exposto como ocorreu a realização do evento:  

 

 
A BÊNÇÃO DA PEDRA FUNDAMENTAL DO PRÉDIO DO GINÁSIO 

Presentes os Srs. Prefeito Municipal, Juiz de Direito da Comarca, Delegado 

Regional, Professores e alunos do Ginásio e da Escola Técnica de Comércio, 

famílias e representantes de diversas classes, teve lugar a benção da pedra 

fundamental do futuro prédio do Ginásio Diocesano de Propriá. Antes falou 

o Revmo. Vigário dizendo do motivo daquela solenidade. Em seguida, usou 

da palavra o Senhor Bispo Diocesano que pronunciou expressiva oração 

ressaltando o significado daquela cerimônia e expressou ainda sua esperança 

e confiança num feliz destino de Propriá, pois a educação é a base principal 

do progresso e de grandeza de um povo. Congratulou-se com o Vigário pela 

feliz e inteligente escolha do local, que disse ser num futuro muito próximo 

– o coração da cidade – pois a cidade, como pode observar cresceria para 

aquela direção. S. Exia. Disse ainda estar confiante que o prédio do Ginásio 

seria brevemente concluído, pois estava certo que o povo prestaria todo 

apoio ao seu vigário. Prolongada salva de palmas abafaram suas palavras [...] 

(Jornal “A Defesa” 25.6.1953, p. 04). 
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A presença de Dom Fernando Gomes serviu como um certificado de que os projetos 

realizados pelo Cônego José Soares recebiam a benção da Igreja e ao mesmo tempo chamava 

a população em geral para colaborar com suas obras. Como evidenciado na matéria, nessa 

cerimônia, estiveram presentes também indivíduos que ocupavam cargos importantes na 

cidade, e o discurso proferido pelo Bispo Diocesano visava também a atingir esse público, 

uma vez que, muitas doações “vultosas” já estavam sendo realizadas. Quanto à comunidade 

local, a cooperação poderia ser de outra forma como apresentado na matéria anterior do Jornal 

“A Defesa”: 

 

 
A campanha do tijolo para o Ginásio, iniciada Domingo último, isto é, a 

remoção dos tijolos da olaria para as obras do Ginásio Diocesano, que dista 

apenas 1 ½ quilômetro, muito perto portanto, não teve o êxito esperado, 

talvez porque não foi amplamente divulgada. Muita gente confessa, não 

sabia. Mas não esmoreceremos. Domingo vamos fazer nova tentativa e desta 

vez esperamos seguro êxito. É um exercício, uma boa distração e os 

católicos irão contribuir para mais uma obra da Paróquia que é o seu Ginásio 

Diocesano. Santo Antônio abençoará a todos que trabalharem para a 

concretização desta grande obra, de onde sairá mais tarde, intelectualmente e 

cristãmente preparada para as lutas da vida, a esperançosa mocidade desta 

terra (Jornal “A Defesa” 12.3.1953, p. 04). 

 

 

Neste sentido, João Fernandes de Freitas Britto também relatou: 

 

 
Monsenhor Soares construiu o Ginásio na raça, naquela época todo 

transporte do baixo São Francisco era feito por canoa, então os tijolos 

chegavam de canoa e na beira do rio ele colocava uma fila de alunos, várias 

filas, da beira de rio ao Diocesano, a gente ia transportando de um para o 

outro, cada um pegava dois tijolos e assim ele levou tudo pra lá. É um 

negócio curioso da pessoa não acreditar, mas ele fez isso (BRITTO, 2013). 
 

 

É patente como todos eram convidados a colaborar – caso não fosse com dinheiro, 

fosse com trabalho braçal; por conseguinte, cada um “deveria” contribuir para as obras do 

Ginásio, mesmo por que a instituição serviria à juventude propriaense e, consequentemente, 

colaboraria para o desenvolvimento da cidade. Foi o que comentou João Fernandes de Freitas 

Britto: “[...] eu me lembro também, não é folclore não, ele dizia quem não puder contribuir 
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financeiramente, dê um dia de pedreiro, um dia de servente de pedreiro, isso muita gente que 

era carpinteiro, ajudante ia lá trabalhar um dia de graça [...]” (BRITTO, 2013). 

A edificação do prédio começou a se efetivar e os avanços foram significativos. Em 

setembro de 1954, foi publicada uma reportagem no Jornal “A Defesa”, nomeada: “O 

PRÉDIO DO GINÁSIO DIOCESANO DE PROPRIÁ – O levantamento da cumieira – Uma 

obra de arrojo e sacrifício [...]” (Jornal “A Defesa”, 09.9.1954, p. 01). Essa matéria 

mencionou ainda que já havia quatro anos que o Ginásio havia sido fundado, porém 

funcionava “num prédio inadequado. O ensino hodierno exige mais do que um salão e bancas 

[...]”. E prosseguiu fazendo “um apelo aos homens de boa vontade”: 

 

 

O prédio do Ginásio Diocesano de Propriá nasceu da coragem e do 

idealismo do Mons. Soares. Não basta só isso para a sua construção. É 

necessário também, tijolos, cimento, vergalhões, pedra e tantas outras coisas 

necessárias a construção, sem falar, naturalmente, na mão de obra, hoje tão 

onerosa. Vive, assim, essa grandiosa obra, das verbas dos governos; dos 

governos que tem o direito, o dever de contribuírem para a educação do 

povo sabido que o maior atraso do Brasil é proveniente do analfabetismo de 

seus filhos. Uma obra como a nossa não deve e não pode parar. O povo de 

Propriá, pela voz dos seus estudantes, lança nesse instante um veemente 

apelo aos poderes públicos, aos senhores representantes do nosso Estado na 

Câmara e Senado para que sejam pagas quanto antes as verbas já 

conseguidas em orçamentos e novas verbas e ajudas sejam conseguidas para 

que não venha a sofre solução de continuidade uma obra de tanta relevância, 

onde repousa o futuro de Propriá (Jornal “A Defesa”, 09.9.1954, p. 01). 

 

 

Este foi o último registro encontrado que discorre sobre o prédio e a construção dele. 

Não foram localizadas informações sobre o término dos trabalhos, nem quando as aulas do 

Ginásio passaram a ser ministradas em prédio próprio
78

 - fato que soa um tanto estranho, 

posto que se supõe que haveria uma grande festa de inauguração, tendo em vista as 

cerimônias realizadas anteriormente, tais como: a bênção da primeira pedra e o levantamento 

da cumeeira. As fontes situadas para retratar o nascimento e o cotidiano do Ginásio, como já  

mencionado, foram as diferentes edições do Jornal “A Defesa” e as declarações de alguns ex-

alunos e ex-professores, os quais não revelaram sobre este acontecimento. 
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3.2 - AS PRÁTICAS EDUCATIVAS 

 

 

A necessidade de abordar sobre as práticas educativas nos remeteu a Dominique Julia 

(2001), que definiu a cultura escolar como “[...] um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a 

transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos [...]” (JULIA, 

2001, p. 10). Para este autor, as “normas e práticas” desenvolvidas têm suas finalidades 

variando de acordo com o período vivido por cada sociedade, são “[...] finalidades religiosas, 

sociopolíticas ou simplesmente de socialização [...]” (JULIA, 2001, p. 10).  

As atividades elaboradas no Ginásio Diocesano de Propriá estavam inseridas, 

consoante informa o autor, dentro de um contexto social vivido na época. Eram desenvolvidas 

práticas, como: cantar o Hino Nacional antes do início das aulas, os desfiles no dia 07 de 

setembro, o quadro de Honra com as maiores médias, excursões e o Grêmio Estudantil. Britto 

(2013) recorda-se da rotina diária no Ginásio Diocesano: “[...] a gente batia o ponto e ia cantar 

o hino. Além de reunir os alunos para a missa de ação de graças, no final do ano, preparava os 

alunos para a 1ª comunhão. Naquela época a direção dava conhecimento de civilidade aos 

alunos, noções de amor à pátria, de higiene e tal e tal”. 

A rigidez evidenciada no cotidiano do Ginásio Diocesano foi também pontuada pelo 

depoente: “[...] a disciplina era terrível, a gente fazia malandragem de todo tipo, mas às 

escondidas porque lá tinha uma rigidez danada” (BRITTO, 2013). No Jornal “A Defesa” 

foram publicadas as normas que os estudantes deveriam se adequar: 

 

 

GINÁSIO DIOCESANO DE PROPRIÁ 

No próximo dia 1º serão reiniciadas as aulas do ano letivo. Na segunda parte 

do ano é maior a responsabilidade dos alunos; durante quatro meses seguidos 

eles podem recuperar as falhas do primeiro semestre. 

Tudo depende da assiduidade às aulas, aplicação e bom procedimento. 

Os pais devem fiscalizar a vida escolar dos seus filhos, confiar e colaborar 

com a direção e professores do Ginásio. 

Lembramos os seguintes pontos que devem ser anotados pelos pais e 

responsáveis: 

1º As faltas levam os alunos à reprovação. 

2º A portaria será fechada às 8 horas e às 13 horas para o curso diurno, às 

18:45 para o noturno. 

3º Será obrigado diariamente o uniforme completo: - para o Ginasial, blusão 

e calça cáqui, camisa branca e gravata preta, para o primário, blusão com 

colarinho dobrado para fora. 

4º O aluno não pode trazer canivete, laminas, etc., nem revistas. 
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5º Quando o aluno faltar deve trazer uma justificação e quando precisar sair 

do Ginásio deve trazer uma solicitação dos pais que mereça confiança e fé. 

6º Os pais devem examinar as cadernetas escolares para tomarem 

conhecimento da frequência, notas e procedimento. 

7º O Ginásio é quase totalmente gratuito, será exigido no segundo semestre o 

pagamento adiantadamente ao início de cada mês. É dever do Ginásio 

ensinar os alunos a pagarem o que devem. 

8º O Ginásio é propriedade da paróquia de Propriá, a sua grande riqueza, um 

verdadeiro tesouro; todos devem estimular apoiar e ajudar o seu progresso e 

desenvolvimento (Jornal “A Defesa”, 28.7.1957, p. 01). 

 

 

 

As regras apontadas já evidenciava a disciplina que se pretendia, porém deixava clara 

a divisão das responsabilidades com a família, pois esta exerceria um papel importante para o 

cumprimento desses preceitos, além de fiscalizar todo o desenvolvimento escolar daquele 

aluno, sempre objetivando um bem maior – o progresso que cada um poderia alcançar. Além 

das orientações a serem seguidas durante o ano letivo, o texto reafirma a origem do Ginásio 

Diocesano, mostrando sua vinculação direta à igreja católica e principalmente a aquela 

paróquia, ao mesmo tempo em que divide a com a população a responsabilidade pelo 

desenvolvimento, manutenção e progresso daquele estabelecimento de ensino.  

No que se refere às práticas Noílio Baltazar de Melo evidenciou a disciplina escolar, 

na entrevista concedida: 

 

 
A escola era rígida, todo mundo ía fardado, ai daquele que desse um grito. 

Padre Soares dava um beliscão na barriga, pegava na barriga da gente ia 

subindo e a gente dizia – “ai Padre, ai Padre” e aí ele dizia que ia mandar 

chamar nosso pai. Além dos Bedéis, que a gente respeitava como professor, 

porque ele pegava a gente e levava para a secretaria e o cacete comia, era 

suspensão. A gente agradece muito, eu pelo menos acho que o maior homem 

dessa cidade foi Monsenhor José Curvelo Soares [...] (MELO, 2012). 

 

 

A ex-professora Maria José Freitas Monteiro comentou sobre o comportamento do 

Monsenhor Soares no Ginásio Diocesano. “[...] Padre Soares não parava, era muito enérgico, 

tudo ele conseguia. Tinha um detalhe: ele passava muito tempo no Ginásio observando a 

disciplina, os professores, os faltosos. Ele não interferia nas aulas, se houvesse alguma 

bagunça ele chamava o professor. Ele passava muito pela frente da sala [...]” (FREITAS, 

2013). 

A disciplina manifestada no cotidiano do Ginásio estava inserida na “formação” dos 

alunos, uma vez que a obediência às regras estava associada aos exercícios de civilidade, 
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havendo, nesse período, a necessidade de propagar o amor à nação brasileira e a escola teria o 

papel de difundir esse ideal, com a finalidade de civilizar a população.  

O impresso “A Defesa” apresentou um demonstrativo do papel desempenhado pela 

escola – neste caso específico, o Ginásio Diocesano de Propriá, no processo de formação do 

“novo” cidadão, aquele que ama a pátria, durante as comemorações de 07 de setembro, em 

consonância com a matéria a seguir: 
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Fonte: Jornal “A Defesa” 06.9.1951, p. 04 

Figura 10 – Convite às Comemorações ao Dia da Independência 
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A programação, exposta na Figura 10, demonstra que o Ginásio Diocesano estava se 

integrando às comemorações cívicas, de forma a constituir entre aqueles jovens o respeito e o 

amor à Pátria. As “marchas patrióticas”, as mensagens pronunciadas pelos alunos seriam as 

primeiras atividades apresentadas naquele dia festivo, tal como relatado no Jornal “A Defesa” 

do dia 20 do mesmo mês: “[...] As primeiras horas da manhã, conforme fora programado, um 

carro de alto-falantes levou aos quadrantes da cidade, despertando o sentimento cívico de seu 

povo, a palavra de fé dos moços e a vibração dos hinos patrióticos [...]” (Jornal “A Defesa”, 

20/09/1951, p. 01). 

As atividades prosseguiram com um jogo de vôlei entre os ginasianos, cujos times 

traziam nomes de importantes acontecimentos do Brasil, como: Inconfidência que, 

possivelmente, fazia referência à Inconfidência Mineira
79

 (seus componentes estavam 

uniformizados com as cores azul e branco) e Independência, que fazia jus ao próprio dia da 

Pátria (neste time, os participantes utilizavam o uniforme branco – cores associadas às da 

Bandeira Nacional). 

Outro ponto relevante das comemorações foi a solenidade realizada no Cine Odeon, 

com a participação tanto dos professores, quanto dos alunos do Ginásio, ressaltando que os 

títulos dos discursos proferidos pelos estudantes eram referentes a temáticas, como: o dia da 

Pátria, procedimentos em relação ao país, à instrução e a liberdade. O envolvimento dos 

alunos representava a adesão deles ao Ginásio e, consequentemente, ao fato de estarem 

trilhando o caminho para formarem-se “bons cidadãos”. Além disso, tal festejo permitia atrair 

outros jovens para ingressarem na referida escola. A solenidade foi aberta, como relatada na 

manchete seguinte: 

 

 
[...] À noite, o Cine-Teatro-Odeon, gentilmente cedido pelo seu Gerente, 

teve lugar, com a presença dos ilustres professores do Ginásio, do Revmo. 

Pe. Santana, de altas autoridades civis e militares, representações do Ginásio 

Nossa Senhora das Graças, Tiro de Guerra e Senac, elementos de nossa 

sociedade, uma sessão cívico cultural, sob a presidência do Diretor do 

Ginásio Cônego Soares [...] (Jornal “A Defesa” 20.9.1951, p.01). 

 

 

 

A reportagem expôs ainda sobre os oradores e seus respectivos assuntos tratados, 

como anunciado na programação anteriormente divulgada, e finalizou parabenizando o “[...] 
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A Inconfidência Mineira ocorreu em 1789 em Minas Gerais e foi o “primeiro movimento de libertação 

colonial”. Apesar do movimento não ter tido êxito, um personagem se destacou por ter assumido a “culpa”. 

Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes foi condenado a morte no dia 21 de abril de 1792. SILVA, 1992, p. 204-

205). 
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Ginásio Diocesano de Propriá, que soube dar às solenidades do dia da Pátria, um cunho de 

alto espírito cívico” (Jornal “A Defesa” 20/09/1951, p. 01).  

Outra prática comum naquele período, e que o Ginásio Diocesano fez uso, foi destacar 

aqueles alunos que obtinham maiores médias, com publicações nas páginas do Jornal “A 

Defesa” conforme quadro a seguir, intitulado de “Quadro de Honra”. 

 

     Figura 11 – Quadro de Honra dos alunos destaques do Colégio Diocesano 

     Fonte: Jornal “A Defesa” 18.4.1951 p. 01.  

 

 

Essa prática se repetiu em outros números, ocorrendo também com as médias obtidas 

nos exames de admissão. Os alunos podiam ter seus nomes estampados nas páginas do 

impresso, desde sua aprovação, no exame de admissão, até durante toda sua estada no Ginásio 
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Diocesano de Propriá, com suas médias anuais, além do “Quadro de Honra”, reservado aos 

destaques.  

Consoante a outras práticas, o Cônego José Soares reunia os alunos e os funcionários 

para a solenidade de reinício das aulas, como evidenciado a seguir:  

 

 
O Ginásio Diocesano de Propriá realizou, no dia 11 deste, em expressiva 

solenidade, a abertura dos seus cursos no corrente ano. A aula inaugural, que 

contou com a presença de todo o corpo docente e alunos, foi proferida pelo 

seu Diretor o Cônego José Curvelo Soares, que fez brilhante dissertação 

sobre a “educação e os deveres dos estudantes” tecendo magníficos 

conceitos em torno do assunto, para terminar concitando a todos a tomarem 

parte com determinação e entusiasmo na grande jornada da inteligência 

(Jornal “A Defesa”, 03.5.1952, p. 08). 

 

 

No segundo ano de funcionamento, o Ginásio Diocesano contava com 86 alunos e 

fazia parte das atribuições do diretor, o cônego José Curvelo Soares, incentivá-los a estudar, a 

frequentar as aulas, a persistir na própria formação. Para ele, não era suficiente abrir o 

Ginásio; era necessário fazer com que os jovens e suas famílias entendessem a importância da 

educação em suas vidas. Nesse intuito, muitas tentativas de envolvimento dos alunos foram 

disseminadas, dentre as já citadas, houve também a criação do Grêmio Cultural e Literário 

Monsenhor Soares
80

, em 1953. O Jornal “A Defesa” noticiou este evento, informando sobre: 

“Comemoração festiva do dia 15 de novembro. Instalação solene do „Grêmio Cultural e 

Literário Mons. Soares‟ e posse da sua primeira diretoria” (Jornal “A Defesa” 05.11.1953, p. 

01)
81

. Posteriormente, avisou sobre a programação e convidou a população a estar presente 

nas festividades. 

No número seguinte, como de costume, narrou-se, no Jornal, como se realizaram as 

comemorações ao dia 15 de novembro e como ocorreu a instalação do Grêmio Cultural e 

Literário Mons. Soares. Além de executar o que havia sido programado, houve destaque para 

a presença do presidente da União Sergipana dos Estudantes Secundaristas (USES), 
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Os Grêmios Estudantis foram as entidades que ao longo da segunda metade do século XX se responsabilizaram 

pela organização dos estudantes secundaristas nas escolas, servindo como entidade de base; por isto, durante os 

duros anos da ditadura a sua existência foi proibida. Em seu lugar, foram instituídos os Centros Cívicos, que 

eram atrelados às direções das escolas que assumia o papel de controlar as atividades dos estudantes. CHAGAS, 

Marcos Rogério Jesus. História da Organização Estudantil e os Grêmios na Atualidade. Disponível em 

http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/simposio/artigos-do-ii-simposio-2009/enpesex-os-projetos-das-ies-

em-parceria-com-as-escolas--gt-6.php. Acesso em 12 de julho de 2013. 
81

 Nas prestações de contas publicadas no jornal “A Defesa” traz a data de fundação como sendo o dia 

10/09/1953, no entanto, o Grêmio Cultural e Literário Monsenhor Soares, foi instituído solenemente em 

novembro de 1953. (Jornal “A Defesa”, 05.11.1953, p. 01-04).  

http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/simposio/artigos-do-ii-simposio-2009/enpesex-os-projetos-das-ies-em-parceria-com-as-escolas--gt-6.php
http://www.uel.br/grupo-estudo/gaes/pages/simposio/artigos-do-ii-simposio-2009/enpesex-os-projetos-das-ies-em-parceria-com-as-escolas--gt-6.php
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Hermengardo Nascimento
82

 que, segundo “A Defesa”: “[...] foi um estímulo para os nossos 

estudantes que começam a despertar para os grandes e supremos ideais que são desvendados 

aos homens pela ciência e os estudos” (Jornal “A Defesa”, 12.11.1953, p. 01). Ainda nesta 

reportagem, apontaram-se os fundadores do Grêmio: Berilo Tavares Sandes (professor do 

Ginásio e secretário), denominado pelo Jornal de “chefe do motim cultural”, e os alunos 

Manoel Aragão, Pedro Santana, Elmiro Costa, Juarez Costa e Messias Pereira.  

 

 

 

[...] Foi uma festa de profundo espiritualismo. No salão nobre do “12 Tênis 

Club”, profusamente iluminado e decorado, estava reunido o que Propriá 

tinha de mais seleto e distinto. Via-se o Sr. Prefeito Municipal, o Presidente 

da Câmara de Vereadores, o Promotor Público, o Delegado Regional, o 

Presidente da Associação Comercial, o Presidente da USES, o Presidente da 

Associação Beneficente, representantes de todas as classes sociais, alunos e 

corpo docente e discente do Ginásio Diocesano de Propriá e Escola Técnica 

de Comércio e numerosas e distintas famílias. [...] Foi assim o 15 de 

Novembro, o “Dia da República” em Propriá. Mas naquele dia comemorou-

se também outra “proclamação”. A proclamação do “primado da 

inteligência”. Fundava-se o “Grêmio Cultural e Literário Mons. Soares”. Era 

um passo dado para a cultura de nossa terra. Era a mocidade voltada para as 

grandes “coisas do espírito”. Era, enfim, a grandeza de Propriá. E tudo 

aquilo era o fruto de um grande amigo desta terra. Do “desbravador das 

nossas inteligências”. Era a obra desse grande vulto de sacerdote e educador 

Mons. José Curvelo Soares. Foi, pois, ato de muita justiça, dar o nome por 

todos os títulos muito digno, ao Grêmio que ora se fundava. COSTA NETO 

(Jornal “A Defesa” 12.11.1953 p.01-04). 

 

 

 

Vale observar o que o texto assinala como sendo um público seleto e distinto da 

cidade de Propriá, composto por políticos, autoridades jurídicas, presidentes de associações, o 

corpo docente e discente do Ginásio e Escola Técnica, além das famílias “distintas” que o 

texto não especifica quais são, mas que se juntaram aos demais presentes para homenagear 

Monsenhor Soares o que demonstra os vários espaços que o mesmo transitava e mantinha 

suas relações. 

O Grêmio estava oficialmente fundado. As sessões aconteciam uma ou duas vezes por 

mês; a depender das datas comemorativas, aconteciam sessões extraordinárias e programações 

específicas. Nas sessões “normais”, havia a leitura da ata anterior, o registro dos ofícios 

recebidos
83

, o envio de outros ofícios de agradecimento, por doação de livro ou verba 
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Para mais informações sobre os movimentos estudantis em Sergipe ver: RAMOS, Antônio da Conceição. 

Movimento estudantil: a JUC em Sergipe (1958-1964). Dissertação de Mestrado – UFS, 2000. 
83

Alguns nomes de conhecimento nacional enviaram ofícios ao Grêmio Cultural e Literário Monsenhor Soares, 

entre eles: Getúlio Dornelles Vargas (Presidente da República), de Paulo Peltier, ofício de Cesário Siqueira e Dr. 
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recebida e discursos proferidos pela diretoria. As sessões eram abertas ao público que 

quisesse participar e a presença de todos era agradecida pelo orador do dia (Jornais “A 

Defesa”, 1953; 1954).  

Um dos pontos altos foi a campanha em prol da biblioteca do Grêmio Cultural e 

Literário Mons. Soares. Eram solicitados livros a quem pudesse fazer doações e estas eram 

informadas nas reuniões, como a que informa a seguir: 

 

 
CAMPANHA DO LIVRO 

Continua firme a nossa campanha do livro, para o engrandecimento da nossa 

Biblioteca. Em nosso pedido de livros estamos sendo correspondidos 

plenamente, pois os que assim o fazem compreendem que estão contribuindo 

para o progresso de uma cidade que a todo custo quer levantar o seu grau de 

cultura. Tornamos público, com imenso prazer, os nomes dos ofertantes de 

livros desta semana, pois estes mesmos livros foram para nossa Biblioteca 

como uma bela roseira é para um bem cuidado jardim. Foram entregues ao 

sr. Bibliotecário os seguintes livros: do Sr. Francisco de Barros Melo de 

Santos-São Paulo (27), João Costa (1), Livraria H. Antunes do Rio de 

Janeiro (10), gremista Carlos Alberto Melo (1), Poeta Santos Sousa, de 

Aracaju (1), Jornalista José Augusto Garcez, de Aracaju (3), Engº Josafá 

Carlos Borges, de Salvador-BA (1), Dr. Jurandir Gomes, de Maceió-AL (1) 

[...] (Jornal “A Defesa” 13.6.1954, p.01). 

 

 

 Diversos doadores foram mencionados em outros números do Jornal “A Defesa”, 

como: Padre Luciano Duarte, Epifânio Dórea, Paulo Peltier, Livraria Globo, Clube de Regatas 

Vasco da Gama. Conforme pode se perceber, o Grêmio, através de sua diretoria, enviava 

ofícios, solicitações de livros a variadas pessoas e instituições para constituir a Biblioteca 

pretendida. Ao final de um ano, a “Biblioteca” contava com 341 livros e uma subvenção de 

Cr.$ 1.000,00 (Hum mil Cruzeiros) da Prefeitura Municipal, para colaborar com a compra de 

livros didáticos e gastos alusivos à Biblioteca (Jornal “A Defesa” 24.03.1955).  

Outras atividades eram desenvolvidas pelos participantes do Grêmio, entre as quais: 

conferências acerca de datas comemorativas da Igreja Católica (como: preparação para a 

páscoa); dia de Tiradentes e do Estudante (Jornal “A Defesa”, 15.3.1955, p.03). Uma 

atividade relevante foi o “intercâmbio estudantil” e, sobre este evento, o Jornal abordou: 

 

 
[...] tivemos a amável visita dos colegas do Colégio Estadual de Sergipe, 

tendo a frente o grande líder estudantil Joaquim D‟Avila Melo [...] após a 

                                                                                                                                                                                     
Antônio Balbino (Ministro da Educação), instituições como a Escola Técnica de Comércio de Estância, América 

Futebol Clube, América Futebol Clube, Clube Regata Vasco da Gama (Rio de Janeiro), Seminário Metropolitano 

de Maceió, entre outros (Jornal “A Defesa” 07.1.1954, 28.1.1954). 
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recreação dos jogos de voleibol na quadra do Grupo Escolar João Fernandes 

de Britto, contando com a preciosa colaboração das colegas do Grêmio 

Nossa Senhora das Graças, rumamos para o Lagamar onde foi realizado um 

piquenique. A tarde foi realizado no gramado do Esporte Clube Propriá um 

animado jogo de futebol. À noite visitamos o Mons. José Soares Diretor do 

Ginásio falando nesta ocasião o estudante José Joaquim D‟Avila Melo e o 

Mons. José Soares. Dentro de um ambiente onde imperava o verdadeiro 

espírito de sã camaradagem o 12 Tênis Clube abriu as suas portas aos 

prezados colegas de Aracaju realizando um grande baile colocando assim o 

ponto final nas homenagens prestadas aos dignos visitantes (Jornal “A 

Defesa”, 24.3.1955, p. 04). 

 

 

 Os jornais que disponho não apresentaram, durante o restante do ano de 1955, mais 

nenhuma informação sobre o Grêmio e suas atividades. O relato de seus trabalhos somente 

reapareceu em abril de 1956, abordando as comemorações alusivas ao dia de Tiradentes e ao 

dia do Trabalho. Houve, porém, neste ano, importantes conquistas. Entre elas, a criação do 

Jornal “A Voz do Estudante”, recebido com grande satisfação pelo Mons. Soares: 

 

 

[...] estava sentado após o jantar pensando nos trabalhos do dia seguinte 

quando surge o Manoel Aragão, trazendo um jornal e dizendo: “aqui está 

Padre o órgão o Grêmio do Ginásio”. Não pude esquecer a minha alegria e 

comoção com aquela grande surpresa. Era “A Voz do Estudante”, muito bem 

feito e preparado. Sinto-me bem em fazer este comentário porque “A Voz do 

Estudante” é uma realização com moços do Ginásio; foram eles que 

idealizaram e prepararam o órgão do seu querido Grêmio. E nisto está a 

minha maior alegria, em sentir que as flores e os frutos do Ginásio lá estão 

ornando, alimentando e engrandecendo Propriá [...] (Jornal “A Defesa”, 

04.2.1956, p. 01). 

 

 

Foram localizados dois exemplares deste impresso; os artigos eram escritos pelos 

próprios estudantes e as edições tratavam de assuntos diversos como: poesia, comentários 

sobre geometria, gramática, história, geografia, reflexões acerca de Deus, incentivo aos 

estudos, e à frequência à escola, notícias locais, reflexões sobre datas comemorativas, 

charadas/desafios (Jornal “A Voz do Estudante”, maio de 1956)
84

.  

Souza (2010), ao pesquisar o “Correio do Colegial” 
85

, assinalou para a importância de 

se estudar os jornais escritos por estudantes, tendo em vista a gama de informações contidas 

nas linhas e entrelinhas de tais periódicos. Para esta autora: 
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 Ver Anexo L. 
85

“[...] O “Correio do Colegial” foi criado em 1938, pela direção do Educandário “Jackson de Figueiredo” e, 

seguindo os indícios dos nossos levantamentos, teria circulado até os anos de 1973 [...]” (SOUZA, 2010, p.04).  
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[...] é possível inferir que o impresso constitui uma fonte importante para o 

conhecimento do que ocorria tanto no âmbito interno do colégio “Jackson de 

Figueiredo”, quanto no que diz respeito à realização da prática pedagógica. 

Cabe destacar que o estudo acerca do jornal poderá esclarecer dúvidas e 

trazer respostas para as questões que envolvem a cultura escolar propiciada 

por aquela instituição de ensino, da rede particular de Sergipe [...] (SOUZA, 

2010, p.07). 

 

No que concerne ao Jornal “A Voz do Estudante”, este representava os valores, a 

disciplina, a doutrina Cristã Católica – características evidenciadas no cotidiano do Ginásio 

Diocesano de Propriá. Os exemplares encontrados datam de maio e junho de 1956, meses 

subsequentes o que, infelizmente, não demonstra se houve mudanças nessas produções, com 

as novas gerações. 

No mesmo ano, em que foi criado o Jornal estudantil, foi também inaugurada a 

Biblioteca, cuja informação foi noticiada da seguinte maneira: “[...] Amanhã o Grêmio Mons. 

José Soares comemorando o seu aniversário vai inaugurar a Biblioteca “Dr. Rodrigues Dória” 

[...]” (Jornal “A Defesa”, 09.9.1956, p. 01). A Biblioteca objetivava atender as pessoas em 

geral, não apenas aos estudantes do Ginásio Diocesano: “[...] Se feliz foi a ideia de se criar 

uma Biblioteca Pública em nossa terra não menos foi a escolha do nome que a batisaram: 

“Biblioteca Pública Dr. Rodrigues Dória
86

” [...] Propriá está de parabéns. De parabéns está o 

Grêmio Cultural e Literário Mons. José Soares [...]” (Jornal “A Defesa”, 16.9.1956, p. 01). 

Em relação ao Grêmio Cultural e Literário Mons. José Soares, localizei apenas mais 

uma notícia a respeito de seus trabalhos, em 1958, que registrou as narrativas das 

comemorações de aniversário do Grêmio (Jornal “A Defesa”, 21.9.1958, p. 01) e não mais 

foram encontradas fontes que informassem o ocorrido com essa associação.  

Durante a permanência de Mons. Soares no Ginásio Diocesano de Propriá, outras 

práticas foram notadas, além das já citadas, como algumas excursões para outras cidades, que 

foram pelo menos cinco – uma para Paulo Afonso na Bahia, chamada de “[...] Excursão 

Cultural a Paulo Afonso [...] O ônibus percorria a cidade e os alunos cantavam as suas 

despedidas; o alto-falante exaltava os encantos de Paulo Afonso e se despedia de Propriá. E 

partiu a caravana, levando os desejos de conhecer uma das mais belas obras da natureza [...]” 

(Jornal “A Defesa”, 15.10.1953, p. 01); a outra ocorreu em 1956, informado pelo Jornal que: 
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José Rodrigues da Costa Dória nasceu em Propriá em 25 de junho de 1859, estudou na Faculdade de Medicina 

da Bahia e diplomou-se em 1882. Foi professor, Deputado Federal e Presidente do Estado de Sergipe de 1911 a 

1913. Sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e correspondente em 1918 da Academia 

Nacional de Medicina do Rio de Janeiro (GUARANÁ, 1926, p. 342).  
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[...] excursionou ao povoado Santa Cruz, a garotada do curso primário
87

 do 

Ginásio Diocesano de Propriá. Foi um dia de alegria para os meninos do 

Ginásio e também um prêmio pelos seus esforços nos estudos e no 

comportamento. É pensamento do Revmo. Diretor do Ginásio promover de 

quando em vez esses passeios que mui acertadamente denominou de 

“acampamento mensal” [...] (Jornal “A Defesa”, 14.10.1956, p. 01). 

 

 

Observa-se que as excursões serviam também de recompensa pelo “bom 

comportamento” apresentado pelos alunos, ou seja, boas notas, disciplina, assiduidade, entre 

outras condutas exigidas naquele período. Outra excursão foi realizada para a cidade de 

Aquidabã e lá foi relatado que houve preparação dos estudantes locais para recepcionar os de 

Propriá, conforme mencionado em “A Defesa”: “[...] Queremos realçar a disciplina e ordem 

com que se apresentaram as escolas de Aquidabã. Podemos afirmar que lá há realmente 

cuidado e zêlo pela instrução [...]” (Jornal “A Defesa”, 02.05.1957, p. 01).  

Em 1958, houve uma excursão que levou os ginasianos para uma visita aos alunos do 

Ginásio Nossa Senhora do Bom Conselho, em Arapiraca-AL. Nesta localidade, foram 

realizadas atividades diversas, como: jogos e outras. A última excursão identificada ocorreu 

em 1959, pelo menos, a última transcrita no Jornal, que expôs: “[...] Um grupo de alunos 

viajou domingo último à cidade alagoana de Arapiraca em excursão [...]” (Jornal “A Defesa”, 

12.07.1959, p. 01).  

A primeira turma se formou no final de 1954, cujo Paraninfo foi Mons. Soares. Foi 

realizada uma grande solenidade para festejar a data: “[...] A solenidade de formatura da 

turma fundadora do Ginásio Diocesano de Propriá; realizada sábado, dia 11 do corrente, é um 

desses acontecimentos que pela sua grande significação, pela sua importância, muito poderá 

transformar os destinos dessa terra [...]” (Jornal “A Defesa”, 23.12.1954, p. 01). O Jornal 

transcreveu toda a cerimônia, os discursos, os nomes dos formandos, evidenciando 

significativamente o evento – o que não era de se estranhar, pois Mons. Soares era o diretor 

do Ginásio e, nesta fase, também o era do Jornal “A Defesa”.  

As atividades da instituição continuaram tendo espaço no Jornal da Paróquia, como 

ocorreu com a Páscoa do Ginásio Diocesano, caracterizada também como uma prática 

educativa: 
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A partir de 1955, o Jornal “A Defesa” expôs em suas páginas classificações de alunos que estariam cursando o 

curso primário, no entanto, não há nenhuma informação acerca do período preciso em que o Ginásio Diocesano 

de Propriá passou a trabalhar com o curso primário.  
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[...] Constituiu um espetáculo digno de nota, a Páscoa dos alunos do Ginásio 

Diocesano de Propriá. Mais de duas centenas de meninos e rapazes se 

aproximaram da Mêsa Sagrada, saciando-se do Pão da Eucaristia [...] sem 

dúvida é esta a maior obra do Mons. José Soares: a formação espiritual, 

intelectual e moral da nossa mocidade [...] (Jornal “A Defesa”, 23.06.1955, 

p. 01). 

 

 

Sendo o Ginásio uma iniciativa da Igreja Católica e possuindo um padre como diretor, 

as práticas religiosas incorporadas também estavam intrínsecas, como mencionado nesta 

reportagem; afinal, pretendia-se uma formação dentro dos ditames da Igreja Católica 

Apostólica Romana. 

Seguindo esse contexto, em 1957, o Mons. Soares abriu inscrições para oficinas para o 

ensino de arte geral no Ginásio e estas pretendiam favorecer os mais pobres daquela região. 

Para este empreendimento, ele contou com o apoio do Deputado Leite Neto, que conseguiu 

com o Ministério da Educação, uma quantia de duzentos mil cruzeiros para construir os 

galpões que serviram para as oficinas. O objetivo do Diretor do Ginásio era obter quatro 

oficinas, “[...] a fim de preparar os meninos para a realidade da vida [...]” (Jornal “A Defesa”, 

02.5.1957, p. 01). 

A cultura escolar disseminada no Ginásio Diocesano de Propriá oferecia então um 

caráter técnico e também de formação moral, com a necessidade de preparar “verdadeiros 

homens” para viver em sociedade, para progredir tanto em sua vida pessoal, como em sua 

vida em comunidade. Segundo Julia (2001), “[...] A cultura escolar é efetivamente uma 

cultura conforme, e seria necessário definir, a cada período, os limites que traçam a fronteira 

do possível e do impossível [...]” (JULIA, 2001, p.32). 

Monsenhor Soares incentivou de várias maneiras o envolvimento dos alunos nas 

atividades do Ginásio. O Grêmio e, com ele, o Jornal “A voz do Estudante”, a biblioteca, as 

excursões, as festividades, o Quadro de Honra, foram algumas ideias para estimular a 

participação dos estudantes no cotidiano escolar. Para João Fernandes de Freitas Britto, “[...] a 

contribuição do Ginásio Diocesano foi enorme para minha vida, eu sou de um tempo em que 

os alunos se reuniam para recitar poesia, para fazer concurso de poesia. Eu tenho o hábito de 

ler e esse hábito foi cultivado no Ginásio Diocesano [...]” (BRITTO, 2013).  

Para Tereza Britto Neto “[...] a semente que ele deixou aqui floresceu, o Ginásio 

passou a ser Colégio, a Escola Técnica cresceu, outros professores foram surgindo, formou 

muita gente e deixou muita saudade e sua coragem e seu exemplo de sacerdote, mas um 
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sacerdote que trabalhava para o social, mas um social para o bem de Propriá” (BRITTO 

NETO, 2013).  

A ex-professora Maria José Freitas Monteiro relatou: “Ele era um padre demais, não 

se aquietava não, mas tudo para o bem da paróquia, eu gostava muito dele, muito trabalhador. 

Em minha opinião Propriá deve muito a Padre Soares” (FREITAS, 2013). 

O ensino secundário para o sexo masculino modificou o cotidiano de muitos “moços” 

propriaenses. As práticas desenvolvidas no Ginásio Diocesano de Propriá despertaram nos 

alunos e na população esperanças de progresso – tanto financeiro quanto intelectual.  
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Considerações Finais 

 

 

Quando fiz parte do corpo discente do Ginásio Diocesano de Propriá, nos anos de 

1990, não tinha conhecimento de sua história, do caminho percorrido para sua criação e muito 

menos quem o tinha idealizado. Estava ali usufruindo de suas instalações originais, de seus 

bons professores, da fama que, ainda mantinha na cidade, de oferecer um ensino de qualidade, 

não mais como outrora, porém, ainda conservava um pouco de sua essência: ensinar/formar 

para a vida. Sem dúvida marcou minha vida. 

O tempo que permaneci no Ginásio Diocesano foi impulsionador para a decisão de me 

debruçar sobre sua história e conhecer seu criador: Monsenhor José Curvelo Soares. E 

ocorreram outras descobertas: o padre em questão não só criou o Ginásio Diocesano de 

Propriá, como também a Escola Técnica de Comércio, dessa forma, precisava também 

analisar sua trajetória na cidade de Propriá, e entender quais suas contribuições para aquele 

município.  

Monsenhor Soares se ordenou sacerdote em 1934 e já demonstrou que seria um padre 

comprometido com a igreja e disposto a trabalhar em benefício do reino de Deus. Reabriu o 

Seminário Menor em Aracaju e tornou-se seu reitor por um ano, em seguida foi empossado na 

paróquia São José, em Aracaju, ocupando mais tarde o posto de vigário, também na capital do 

Estado, da paróquia Nossa Senhora de Lourdes e dessa paróquia, em 1949, ele é nomeado 

para assumir a paróquia de Propriá. Lá ele encontrou uma cidade buscando o progresso 

econômico e social, ou seja, em pleno desenvolvimento. Ao assumir o posto de vigário passou 

a fazer articulações nos diversos níveis daquela sociedade, foi eleito presidente da Associação 

Beneficente, assumiu a diretoria do Jornal “A Defesa”, iniciando assim um processo de 

conhecimento das novas ovelhas.  

Um ano após sua chegada iniciou duas campanhas simultâneas: a reforma da igreja 

Matriz e a criação do Ginásio Diocesano de Propriá. A partir desse momento ele começou a 

mostrar seu empreendedorismo e a delimitar os objetivos que queria alcançar.  

As campanhas seguiram as mais diversas estratégias, como a visita da imagem de 

Santo Antônio às casas das famílias para arrecadar doações, foi proposto um plano Trienal 

para a manutenção de doações fixas e mensais, o livro das famílias, festas beneficentes, 

doações avulsas, poderia ser ofertado também um dia de trabalho (quem não pudesse 

contribuir com dinheiro) e havia uma constante convocação de novos contribuintes, sempre 
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com o discurso de que toda a obra por ele empreendida era em benefício do povo de Propriá e 

a população propriaense seria favorecida com as obras empreendidas. É importante relembrar 

que todos os benfeitores tinham seus nomes estampados no Jornal “A Defesa” para que 

servissem de exemplo a outros que pudessem doar. Esta atitude gerou desconforto em alguns, 

causando por um período, críticas a essas atitudes. As opiniões contrárias eram tratadas no 

jornal “Correio de Propriá” e “A Defesa” que por um período foram os palcos dos debates, 

nessa luta Monsenhor Soares consegue a vitória e é reconhecido como portador de um 

“capital simbólico” incontestável.  

Com o apoio dos propriaenses, Monsenhor Soares continuou com as campanhas e o 

Ginásio Diocesano de Propriá foi criado em 1951, a igreja somente terminou a reforma alguns 

anos depois. A criação de um Ginásio, que oferecia ensino secundário aos homens em 

Propriá, foi um feito inédito para aquele município. No entanto, não bastava a criação, havia a 

necessidade de construir um prédio próprio para o seu pleno funcionamento e a campanha 

continuou, o foco agora era, além de continuar a reforma da igreja, a construção do prédio do 

Ginásio Diocesano de Propriá. E não demorou muito ele adquiriu o terreno, a planta e 

principiou a construção.   

Não foi possível averiguar a data exata em que houve a mudança para o prédio 

próprio, acredito que esse fato só tenha ocorrido após a saída de Monsenhor Soares de 

Propriá, tendo em vista que, seria uma grande festa de inauguração, com toda pompa que o 

momento requereria se tivesse acontecido no período em que permaneceu na cidade. 

A criação da Escola Técnica de Comércio, também, foi projeto de Monsenhor Soares, 

fato este constado através das entrevistas e de algumas cartas escritas pelo mesmo, 

direcionadas ao Bispo Dom Fernando Gomes. É relevante frisar que mesmo não havendo 

documentos oficiais que comprovem tal acontecimento, o responsável pela efetivação desse 

empreendimento foi de fato Monsenhor Soares. O prédio da referida escola somente foi 

inaugurado em 1987, vinte e sete anos após sua saída de Propriá, talvez esta tenha sido a razão 

do desaparecimento dos documentos e de não terem exposto seu nome na placa de 

inauguração.  

Fazendo uma análise das estratégias empreendidas por ele, além das que já foram 

ressaltadas, vale notar também o fato do Monsenhor Soares sempre associar um evento, 

relacionado aos seus projetos, às datas festivas da igreja, como foi a solenidade da benção da 

primeira pedra do prédio do Ginásio que foi justamente no dia que se comemorava a festa do 

padroeiro, as visitas da imagem de Santo Antônio (padroeiro) nas casas dos fieis para assim 
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arrecadar fundos para as obras da Matriz, entre outras ações que apelavam para a religiosidade 

das pessoas.  

No que se refere ao Ginásio Diocesano, o Monsenhor Soares era uma figura constante 

no cotidiano desta escola, o que possibilitava o acompanhamento das aulas, dos alunos, de 

todo corpo administrativo. Foi unânime, nos depoimentos concedidos, o “dinamismo”, a 

disposição, a presença constante, a disponibilidade e o acolhimento por parte do padre. Com 

isso, as práticas ali desenvolvidas tinham o direcionamento do Monsenhor Soares, sempre 

com a preocupação de formar o cidadão para a vida em sociedade, passando por uma 

concepção moral, religiosa e escolar. As práticas ali desenvolvidas estimulavam à educação 

como fundamental ao crescimento e progresso individual, o amor à pátria e evidentemente o 

amor a Deus e a igreja, sendo este, uma instituição de ensino religioso.  

Dentre as práticas desenvolvidas no Ginásio, o Grêmio foi o ápice do envolvimento 

dos alunos, do qual gerou muitos frutos, como o jornal estudantil, o processo de arrecadação 

de livros e com ela a abertura da biblioteca que serviria aos alunos do Ginásio e a população 

em geral. O Grêmio exercia outras atividades como reuniões para a preparação dos eventos da 

igreja, os principais feriados nacionais, sessões sempre regadas a poesias e discursos, além de 

promover intercâmbio estudantil. O Grêmio foi, sem dúvida, a prática educativa de maior 

expressão ocorrida no Ginásio Diocesano de Propriá, pois através dele os alunos puderam 

exercer atividades diversas, evidenciando o comprometimento com o Ginásio e os 

ensinamentos ali difundidos.  

A permanência de Monsenhor Soares na cidade de Propriá representou uma mudança 

significativa na educação deste município, desde a criação do ensino secundário para o sexo 

masculino no Ginásio Diocesano à instituição da Escola Técnica de Comércio, o que 

propiciou uma geração com novas perspectivas de futuro, com novas oportunidades de 

mercado de trabalho. E até os dias atuais essa semente plantada continua a dar frutos e outras 

gerações veem sendo agraciados com esse amplo projeto que foi, principalmente, o Ginásio 

Diocesano de Propriá. Monsenhor Soares assim escreveu seu nome na história da cidade, 

como padre, reformador e intelectual, uma vez que pensou e lutou por uma educação 

acessível e integral, sendo um “mediador” da cultura naquele momento, dentro daquele 

contexto social.  

E, embora sua conduta tenha provocado algumas discordâncias e desagradado alguns, 

o fato é que o projeto a que se propôs teve êxito, dentro das limitações que se apresentava, e 

em Propriá Monsenhor Soares foi, sem dúvida, um dos seus grandes personagens, 

desempenhando um trabalho admirável e bem quisto pela sociedade propriaense.  
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Outra expectativa apontada pelos entrevistados foi à nomeação de Monsenhor Soares 

para ser o primeiro Bispo de Propriá. Fato este que não acorreu, mas segundo a maioria dos 

entrevistados ele merecia tal cargo. Os motivos que levaram a Igreja a não nomeá-lo são 

desconhecidos, uma vez que, seria necessário verificar os critérios utilizados naquele período. 

A respeito dele não foi possível observar nenhum indício dos seus sentimentos em referência 

a este assunto, no entanto, há de se convir que ele, deveria sim almejar está à frente daquela 

nova Diocese, levando em consideração todo o trabalho desenvolvido por ele naquela cidade, 

inclusive iniciando os preparativos para a nova Diocese.  

A pesquisa que ora se encerra chega ao “fim” suscitando outras vertentes de 

investigação para outros pesquisadores como a realização da biografia do Monsenhor José 

Curvelo Soares, homem, padre e intelectual que buscou promover a educação, a cultura, além 

de ser um reformador de igrejas, deixando sua marca por onde passou. Outras opções seriam 

averiguar o destino de alguns ex-alunos, tendo em vista um expressivo número de indivíduos 

que se destacaram no cenário municipal, estadual e nacional; O jornal “A Defesa”, fazendo 

um estudo do período em que ele esteve à frente desse semanário; O Grêmio Cultural e 

Literário Monsenhor Soares, também representa um objeto de pesquisa interessante a ser 

analisado, averiguando o trabalho desenvolvido por seus componentes durante o período em 

que atuou; A atuação dos professores no Ginásio Diocesano, analisando o perfil destes no 

cotidiano escolar seria outra investigação a ser realizada; Escola Técnica de Comércio e seu 

funcionamento inicial. Estes entre outros temas que a leitura do trabalho aqui apresentado 

poderá suscitar. 

Ao passo que fui ampliando a pesquisa acerca do problema e o período delimitado 

percebi o quanto desconhecia da cidade de Propriá e seus personagens. A relevância do 

trabalho que, temporariamente, está sendo finalizado é tornar público um pouco da História de 

Propriá e de um de seus indivíduos notáveis. As informações aqui contidas, espero, serviam 

de conhecimento e reconhecimento de pessoas, momentos, acontecimentos, ou seja, a 

elucidação de um período estabelecido, numa determinada sociedade.   
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_________.03 de dezembro de 1949. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 22 de janeiro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.26 de fevereiro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.12 de março de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 26 de março de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

A Defesa. 13 de agosto de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 
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________. 20 de agosto de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

________.  27 de agosto de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 29 de outubro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 05 de novembro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.  25 de novembro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 10 de janeiro de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 11 de fevereiro de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

  

_________. 15 de março de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 01 de abril de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 10 de abril de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.  

Acervo IHGS. 

 

________. 18 de abril de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 07 de junho de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 06 de setembro de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.20 de setembro de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 27 de janeiro de 1952. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 07 de fevereiro de 1952. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 
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A Defesa. 20 de março de 1952. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

________.   03 de maio de 1952. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 28 de junho de 1952. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 12 de junho de 1952. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

__________ 12 de fevereiro de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 12 de março de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 04 de junho de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 13 de junho de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

________. 25 de junho de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 15 de outubro de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 05 de novembro de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 12 de novembro de 1953. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 07 de janeiro de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 21 de janeiro de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 
 

_________. 28 de janeiro de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 13 de junho de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

A Defesa. 01 de julho de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 
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_________. 09 de setembro de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.  23 de dezembro de 1954. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 15 de março de 1955. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 24 de março de 1955. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 23 de junho de 1955. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 04 de fevereiro de 1956. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 09 de setembro de 1956. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.16 de setembro de 1956. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 14 de outubro de 1956. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 02 de maio de 1957. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 28 de julho de 1957. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 06 de dezembro de 1957. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 21 de setembro de 1958. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.12 de julho de 1959. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________. 30 de agosto de 1959. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

_________.11 de outubro de 1959. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

A Defesa.15 de abril de 1962. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Acervo 

IHGS. 
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A Voz do Estudante. Maio de 1956. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 

 

___________. Junho de 1956. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Acervo 

IHGS. 

 

Correio de Propriá. 03 de dezembro de 1949. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. Acervo IHGS. 

 

_____________. 26 de fevereiro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. Acervo IHGS. 

 

_____________. 04 de novembro de 1950. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. Acervo IHGS. 

 

_____________. 07 de janeiro de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe. Acervo IHGS. 

 

_____________. 05 de abril de 1951. Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

Acervo IHGS. 
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DIOCESE DE ARACAJU - SE. Livro de Tombo. Aracaju, 1949 (Manuscrito). 
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Durante as entrevistas foram citados alguns itens a serem tratados; no entanto, a 

pessoa entrevistada foi orientada a falar livremente sobre o período que conviveu com o 

Monsenhor José Curvelo Soares, como também sobre o cotidiano do Ginásio Diocesano de 

Propriá. 

 

1. Onde conheceu o Monsenhor Soares? 

2. Como foi a convivência com o Monsenhor Soares? 

3. Como era o comportamento dele no Ginásio Diocesano de Propriá? 

4. Como era a disciplina desenvolvida no Ginásio Diocesano de Propriá? 

5. Como era o cotidiano escolar? 

6. Fez parte do Grêmio Estudantil? 

7. Como eram as festas? 

8. Qual a contribuição do Ginásio Diocesano na sua formação? 

9. O que gostaria de acrescentar sobre a convivência com o Monsenhor José Curvelo  

            Soares e sobre suas vivências no Ginásio Diocesano de Propriá?  
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ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A – Primeira Testemunha 
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ANEXO B – Segunda Testemunha  
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ANEXO C – Terceira Testemunha  



117 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXO D – Proclamas referente à Ordenação Sacerdotal do Padre José Curvelo 
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Soares 
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ANEXO E – Compra da Tipografia própria 
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ANEXO F – Plano Trienal 
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ANEXO G – Caixa utilizada para aquisição das esmolas 
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ANEXO H – Carta confirmando a abertura da Escola Técnica de Comércio de Propriá 
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ANEXO I – Carta de Dom Fernando Gomes referente a abertura da Escola Técnica de 

Comércio de Propriá 
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ANEXO J – Publicação das homílias proferidas pelo Cônego José Curvelo Soares 
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ANEXO K – Comemoração aos Cinquenta anos de Ordenação Sacerdotal do 

Monsenhor José Curvelo Soares 
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ANEXO L – Cartas de solicitação para a abertura do Ginásio Diocesano de Propriá 
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ANEXO M – EXEMPLAR DO JORNAL “A VOZ DO ESTUDANTE” EDITADO 

PELO GRÊMIO 
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