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INTRODUÇÃO
Esse trabalho pretende contribuir acerca da História das Instituições Educativas em Sergipe, e a atuação de seus
agentes educativos. Observando o governo Episcopal de Dom José Thomas Gomes da Silva, e as diversas iniciativas
desse religioso em ampliar o campo de atuação da igreja católica no estado de Sergipe, através dos vários convites
realizados as congregações religiosas, encorajando a abertura de colégios voltados a princípio ao ensino feminino, tanto
em Aracaju e no interior do estado. Eleito no dia 12 de maio do ano de 1911, D. José Thomás Gomes da Silva, foi o
primeiro bispo do estado de Sergipe. Ao tomar posse recebeu todas as honrarias, não só pelo clero mais pelos políticos
locais e membros da sociedade.
Uma explicita demonstração de como seria a estadia do bispo no Estado. Desejoso em reestruturar a Igreja católica
local, Dom José Thomas Gomes, como era chamado. Valeu-se de diversas táticas no campo da comunicação e
educação consequentemente também da política. Fundando em 1918, o jornal “A Cruzada,” naquele período foi um dos
mais importantes e duradouros periódicos do estado na primeira metade do século XX. No campo da educação
ampliaram-se as instituições educativas de ensino feminino com a achegada de várias ordens religiosas de diversos
países. O Bispo agiu taticamente disseminando Os designos católicos, temeroso em virtude da ampliação do
protestantismo em Sergipe.
A nossa pesquisa é qualitativa documental, recorremos aos arquivos do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe
(IHGS) e o Arquivo Público de Sergipe, encontramos alguns artigos de periódicos e documentos oficias. Ao lermos
esses documentos, usamos as lentes do historiador Jacques Le Goff, para considerar que todo documento consiste em
rastros, resquícios, vestígios e, sobretudo, é fruto de uma construção social e, por isso, possui relações de poder.
Por certo, quando nossos olhos leram o que estava registrado nas páginas amareladas dos documentos, tivemos a
intencionados de despi-los de suas roupagens e da sua aparência enganadora. Ainda estudando as fontes a nossa
categoria de analise é fundamentada nos conceitos da História das Instituições de Magalhães (2002), por meio de tal
conceito podemos conjecturar que as instituições educativas estabelecem interações políticas e normativas em uma
estrutura educativa, estas podem estar inseridas na dimensão nacional ou internacional. Assim, as instituições por
serem vivas, do mesmo modo que as pessoas são possuidoras de memória. Outro conceito utilizado foi o de tática,
elaborado por Certeau (2000). Para melhor compreender o movimento da reforma católica no século XX no Brasil
recorremos a Azzi (2008).
Dom José Tomás Gomes da Silva e a educação sacerdotal
Ao descortinar os fundamentos, bem como os modelos escolares que dirigiram e orientaram a formação sacerdotal, no
Seminário Sagrado Coração de Jesus, criado em 1913 em Sergipe. O mentor intelectual do segundo personagem, Dom
José Tomás Gomes da Silva, primeiro bispo da Diocese de Aracaju, bem como bispo fundador do Seminário Episcopal
Sagrado Coração de Jesus. Por meio do método qualitativo documental, recorremos aos arquivos do Instituto Histórico
e Geográfico de Sergipe (IHGS) e o Arquivo Público de Sergipe, encontramos alguns artigos de periódicos e
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documentos  oficias investigamos as ações de Dom Adauto e Dom José, como ficaram conhecidos, revelando que o
modelo de formação dos seminários de  Aracaju constituiu não só sujeitos voltados para a catequização, ‘recrutamento
de fiéis e solidificação da fé’, ou seja, padres que atuaram no púlpito da igreja, mas também padres-professores,
padres-militantes, padres-jornalistas, padres-escritores, padres-políticos, enfim, intelectuais que atuaram dentro e fora
da Igreja Católica Apostólica Romana.
O estudo detalhado, profundo e complexo, realizado por Barreto (2011) em sua obra, produto da tese de doutoramento
intitulada A formação de padres no nordeste do Brasil (1894-1933) permite que o leitor adentre nos seminários,
convidando-o a conviver com os padres de Dom José. Barreto (2011) considera que a noção de intelectual pode ser
definida de duas formas. A primeira, mais ampla e sociocultural, envolve os criadores, sujeitos que participam da
‘concepção artística e literária ou do progresso’ e os mediadores, que contribuem na difusão e expansão do que foi
criado.  Já a definição mais estreita de intelectual refere-se aos engajadores, sujeitos que se unem a uma causa, sendo
conhecidos pela sociedade por se colocarem a serviço dela. A própria consideração da autora sobre as noções de
modelo escolar e intelectuais torna-se de grande relevância, pois, como assevera Barreto (2011),
[...] o modelo escolar aplicado nos Seminários brasileiros criados após a política de laicização tratou-se de um modelo
com uma matriz única (com formação em seminários e objetivos predispostos pela Santa Sé), embora adaptada, em
alguns pressupostos, à realidade local e que, por sua estrutura formativa (privilegiando não só o espiritual e o moral,
mas também o intelectual), foram responsáveis por gerações de “intelectuais” (professores, jornalistas, escritores, etc.)
que alavancaram a educação escolar no Brasil, nas três primeiras décadas da República, quando, na teoria, o Estado
era laico, ou dentre outros fatores, não mais contava com o auxílio da Igreja para o ensino público no país (BARRETO,
2011, p. 49).
Dom José Tomás Gomes da Silva atuou na construção de seus edifícios institucionais católicos. Barreto (2011) revela
os procedimentos de formação, implementados nos seminários, mostrando semelhanças e divergências entre os
modelos e organização escolar. Inicialmente, a autora explica a conjuntura pela qual passou a Igreja Católica,
acreditando que é da experiência que despontaram os alicerces para o melhor modelo de formação sacerdotal. Assim,
ela chama a atenção para o ano I da Era Cristã, da qual emergem as raízes da Igreja Católica Apostólica Romana,
iniciada por Cristo e dirigida por seus seguidores, em uma ordem que compreende os apóstolos como pioneiros, seus
sucessores, os ‘padres apóstolos’, e mais tarde os papas.
Entre os séculos II e V a igreja passou por um processo de expansão, tanto no que diz respeito à estrutura física quanto
pela propagação na Europa da doutrina cristã elaborada pelos padres da igreja, como também pelo caráter mais
intelectualizado dos seminaristas. Ao adentrar o período que compreende os séculos V ao XV, a autora destaca os
novos rumos que a Igreja Católica foi obrigada a tomar, acalorada por uma busca constante de poder, que começaria a
ser disputado com a recém-fundada igreja de Martinho Lutero (1483-1546), idealizador da Reforma Protestante. Barreto
ressalta que os intelectuais do Concílio de Trento estabeleceram uma reformulação no processo de formação de futuros
padres. A proposta, segundo ela, ao citar Pierrard (PIERRARD, 2002, p. 256 apud BARRETO, 2011, p. 75), seria “[...]
um ser isolado, embora colocado no coração do mundo, cuja perfeição deverá exceder a dos religiosos e cuja acção
terá de estar constantemente associada à de Cristo”. Para tanto, essa nova formação inicial aconteceria em um
seminário e seria complementada nas universidades, a exemplo do Colégio Romano, elevado à categoria de Academia
em 1556.
Assim, outra importante contribuição trazida pelo livro é, decerto, a atuação dos padres incumbidos do ministério do
ensino, em especial a Companhia de Jesus, que, atuando ao mesmo passo que outras ordens religiosas, intensificou a
presença da igreja na Europa, na Ásia, na África e na América a fim de (re)conquistar os fiéis num período que se
seguiu de grandes descobertas científicas, mudanças ideológicas, laicização e enfraquecimento/repartição da igreja.
Como destaca a autora, não obstante, o Brasil do início de século XX também passou por essas mudanças ideológicas,
políticas e religiosas, e, assim como no mundo, romanizado pela igreja, “[...] adere ao ultramontanismo e intensifica sua
reforma que tem como principal ponto de partida a (re) formação de seus quadros eclesiásticos” (BARRETO, 2011, p.
90).  Para liderar essa mudança, um novo perfil de padre deveria ser criado: ele deveria ser jovem, com competências
evidentes, advindas de famílias de prestígio, a maioria delas de origem rural.
 O Seminário Episcopal do Sagrado Coração de Jesus, em Aracaju, dirigidos, pelo bispo Dom José Tomás Gomes da
Silva, foi resultado desse processo de mudanças. Embora em tempos distantes, Barreto (2011) destaca que ambos
agiram como intelectuais criadores e engajadores, na medida em que operaram como estrategistas, disseminando os
fundamentos teológicos doutrinários e proporcionando, dessa maneira, estabilidade à igreja romanizada. Assim,
sustentados pelos referenciais religiosos da época, Dom José pintou os edifícios institucionais diocesanos com uma
organização administrativa composta por reitor, diretor espiritual, prefeito e vice-prefeito, padres-professores.
Da Colônia a República: As instituições educativas criadas no bispado de Dom José Tomás Gomes da Silva
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O período colonial do Brasil é, fundamentalmente, marcado pelo domínio da Igreja Católica que serviu de instrumento
para a legitimação da cultura portuguesa na nova terra. O início da história da educação do Brasil é marcado a partir do
ano de 1549. É neste ano que a Coroa portuguesa implanta, na colônia, o seu projeto administrativo, trazendo junto com
o primeiro governador geral, Tomé de Souza, os padres da Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus,
[...] se dispersava, no continente europeu, em missões de combate à heresia e, além dos mares, à propaganda da fé
entre os incrédulos, à difusão do Evangelho por todos o povos. Animados de uma ardente zelo apostólico e legado entre
se à Igreja Católica por uma rigorosa disciplina refletida e aceita, não tardaram os discípulos de Inácio de Loiola a
conquista uma junta preeminência na hierarquia das ordens religiosas e uma autoridade moral e imensa, selada pelo
martírio nos combates sem tréguas nem transigência a serviço da religião (AZEVEDO, 1996, p.501-502).
Assim que chegaram na nova terra, os padres Jesuítas trataram logo de instalar suas residências, para ali transmitirem
as primeiras letras e a fé cristã aos nativos. Adotando um tipo de ensino que veio atender a sociedade agrícola
escravocrata, eles foram os responsáveis pela gênese da educação brasileira.
[...] as missões jesuíticas que chegaram ao Brasil em 1549 e em 1553, estavam entre as primeiras legiões de
missionários que atravessaram os mares, para a catequese do gentio, em longes terras desconhecidas [...] o
compromisso essencial dos jesuítas com a Igreja, [...] criara desde a sua chegada aqui como por toda parte, essa
situação, clara e definida, em que a sua espantosa atividade missionária, política e educadora, se apresentava
subordinada inteiramente às exigências ecumênicas da Igreja e aos supremos interesses da religião [...] (AZEVEDO,
1996, p.502).
Inicialmente seus colégios foram pensados para os índios, mas ao longo de suas implantações foram direcionados para
atender os filhos de colonos e colonizadores, objetivando formar missionários e bacharéis. A educação Jesuítica
transmitida aos filhos de nativos, colonos e colonizadores não garantiu apenas o desenvolvimento da obra da
catequese, possibilitou, também, a transmissão da mesma fé, da mesma língua e dos mesmos costumes aos povos da
nova terra. Através de seus colégios os Jesuítas uniram os seus objetivos com os objetivos do Estado Português. De
acordo com Paiva:
[...] O colégio era sentido como o garante da normalidade, do estar bem, de estar tudo no lugar. Era esta a forma de se
pensar e viver à época; era esta a cultura. Os portugueses, do jeito que estava constituída sua sociedade, sentiam a
necessidade de confirmação pelos letrados das suas práticas e das suas crenças e, por isto, sentiam necessidade do
colégio, lugar de sua formação, penhor pois de que tudo continuaria firmemente no lugar certo, lugar certo. (PAIVA,
2004, p. 84).
Contudo, os Jesuítas não foram os únicos religiosos a marcarem a educação brasileira. Seu ensino tradicional focado
na doutrina católica foi transmitido para os padres seculares e para os frades Franciscanos e Carmelitas. Para Sangenis
(2004) os estudos em história da educação brasileira acabaram privilegiando a ação educativa dos Jesuítas e
silenciaram ou ignoraram a ação educativa dos Beneditinos, das Carmelitas e dos Franciscanos. Para ele:
A ação educacional e missionária dos franciscanos, resistindo a tantas intempéries, permeou quinhentos anos de
história ininterrupta. Seu esforço de educar os filhos da terra e os que aqui chegaram, através da catequese, da criação
de escolas nos seus diversos níveis, bem como sua dedicação às ciências e ás letras, foram marcados por uma forte
empatia com o povo, cujos interesses e aspirações comungaram. Indissociavelmente vinculado à formação das nossas
gentes, o franciscanismo é parte da alma do Brasil. (SANGENIS, 2004, p.105).
A presença de outras ordens religiosas católicas na educação brasileira pode ser vista também na historia da educação
de Sergipe. Segundo a historiadora Maria Thetis Nunes (1984) a presença das ordens católicas na educação de Sergipe
ocorreu na primeira tentativa de colonização do seu território. Foi no ano de 1575 que os Inacianos sob a direção do Pe.
Gaspar Lourenço e do irmão João Salonio fundaram a missão de São Tomé e São Paulo e começaram a ensinar a
doutrina católica a centenas de índios das regiões sergipanas. De acordo com Nunes:
Na historia da educação sergipana, como aconteceu em todo o Brasil, não pode esquecer a contribuição do padre
secular, no interior das casas-grandes e das fazendas, elemento marcante na sociedade patriarcal que ali floresceu.
Não existem estatística da sua atuação. Ela, porém foi considerável como elemento culto que eram os padres numa
sociedade inflacionaria onde o analfabetismo imperava [...] (NUNES, 1984, p. 34).
Ainda em Sergipe, nas aulas de primeiras letras instaladas em 1855 em Aracaju, então recente capital do Estado,
estavam presente a limitação ao aprender a ler, escrever e contar. Em visita a capital sergipana o Imperador D. Pedro II
visitou casas de Instrução e argüiu alunos, registrando em seu Diário que as aulas eram marcadas por um atraso no
ensino da gramática, da aritmética e doutrina cristã. Segundo Alves: Para o Imperador, ao que se faz notar eram esses
os principais conteúdos que se deviam ensinar, ou que pelo menos eram os mais importantes, chamando a sua
atenção: leitura, gramática, aritmética, e doutrina cristã [...] (ALVES, 2005, p.40).  A respeito da educação brasileira no
século XIX, Faria Filho (2000) indica que pairava sobre a atmosfera da sociedade imperial a idéia de instruir o povo para
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a construção da nação independente. Nesta atmosfera ainda mantinha-se o predomínio das ações das ordens religiosas
na educação, especialmente no ensino secundário. Azevedo afirma que:
[...] As origens eclesiásticas de educação no Brasil, a apresentação do mundo clerical e do mundo pedagógico, ainda
tão intíma que o próprio Colégio Pedro II teve, entre seus reitores, vice-diretores e professores, numerosos padres e
frades, desde Frei Antônio de Arrabida, Bispo de Anemúria, seu primeiro reitor (1838) e afinal o desenvolvimento que
adquiriu a colaboração das ordens religiosas na educação moças e rapazes, acentuaram o caráter religioso literário e
retórico do ensino secundário, cujos ginásios se inspiraram nos modelos europeus de tipo clássico (AZEVEDO, 1996. p.
576).
Com o advento da Proclamação da República brasileira em 1889 ocasionou grandes transformações no campo social,
político e religioso do país. Ocorreu, então, o fim do padroado, regime em que a Igreja Católica exercia um forte poder
de intervenção nas questões políticas e sociais do Brasil.
[...] A Igreja, livre de servidão ao governo brasileiro, sente a perda da supremacia mantida durante o período colonial e
monárquico. Isso principalmente no âmbito dos sistemas organizacionais de ensino, significou uma grande derrota
política que gerou no catolicismo brasileiro uma necessidade de reorganização e fortalecimento personificado pela
criação de dioceses. [...] (SANTANA, 2003, p.02).
A Igreja buscou agir através de seu projeto de expansionismo no Nordeste, “visando a constituição de um aparato
burocrático homogêneo capaz de destituir o capital religioso do laicato e a tentativa de monopolizar o controle do campo
pelos especialistas”. (Andrade JR, 2000, p.73). O poder eclesiástico montou uma estratégia para continuar exercendo
uma forte influência sobre a sociedade, bem como combater as outras “empresas de salvação” como o positivismo, o
protestantismo, o espiritismo e a maçonaria.
A estratégia católica estava fundamentada em duas medidas: a montagem e divulgação de uma imprensa católica e
uma rede de escolas que tivesse como objetivo principal a doutrina da Igreja Católica e inculcação desta na sociedade.
Através destas medidas a Igreja buscava exercer forte influência nas questões sociais, ideológicas e culturais.
O cenário da educação de Sergipe na primeira metade do século XX foi marcado pela criação de colégios confessionais
católicos. A criação destes colégios é compreendida como uma estratégia católica para conter o avanço do
protestantismo no Brasil, como também oferecer aos filhos das famílias de recursos uma educação católica.
Em Sergipe a criação da diocese de Aracaju em 3 de janeiro de 1910, sendo o seu primeiro bispo D. José Thomaz
Gomes da Silva, permitiu a execução desta estratégia católica que objetivava montar um aparato burocrático para
conter o avanço das empresas de salvação e o catolicismo popular. A divulgação de uma imprensa e a instalação de
uma rede de escolas católicas buscava a formação do espírito do povo dentro dos preceitos cristão ditados pela Igreja.
Segundo Andrade (2000) neste processo, a elite eclesiástica brasileira buscava resguardar posições num dos terrenos
de concorrências mais acirrados entre o catolicismo popular e o catolicismo renovado, e as outras “empresas de
salvação” (o positivismo, o protestantismo, o espiritismo e a maçonaria).
No tocante a divulgação de uma imprensa católica no Estado de Sergipe, esta só ocorreu inicialmente em 1912 com a
criação de um boletim, “A Diocese de Aracaju-Orgam Official”, que tinha como objetivo defender os sagrados interesses
da religião Católica e inculcar o amor à virtude.
Outra medida, ainda no âmbito da divulgação da imprensa católica em território sergipano foi a criação do jornal “A
Cruzada” fundado em 1918 e circulando até no ano de 1925.
Conforme o discurso da Igreja, tal jornal estaria completamente voltada para a defesa dos interesses da religião, da
pátria e também de maneira mais específica do estado de Sergipe. Segundo D. José A Cruzada contaria além do
ampara e da proteção de Deus com as “almas generosas” católicas sensíveis ao chamado para atender a necessidade
urgente da causa da “boa imprensa”. (SOUZA, 2005, p.45).
No campo educacional sergipano a Igreja em nome da propagação da fé católica, da formação do seu povo e do amor à
virtude, criou os colégios católicos. Para Souza:
A partir de então, o bispado liderado por Dom José Tomás parecia tomar cada vez mais consciência do seu poder de
mando procurando, aos poucos, exercer em toda plenitude seu papel jesuítico de controle mental das almas através de
mecanismos como a fundação do Seminário Diocesano ou o incentivo para o estabelecimento de instituições de ensino
católico predominantemente voltada para o público feminino, o Ginásio Nossa Senhora das Graças, o Colégio
Imaculada Conceição, Colégio Sagrada Coração de Jesus, Ginásio Patrocínio de São José, o Orfanato Nossa Senhora
das Graças e a Associação Santa Zita [...] (SOUZA, 2005, p.39-40).
A criação de uma rede de escolas confessionais católicas foi possível pelo movimento de recursos financeiros e
humanos e deslocação de congregações religiosas da Europa para o Brasil. (cf. SOUZA, 2005). A Igreja buscava assim
reassumir a sua posição dentro da educação brasileira, presente desde os tempos coloniais se colocando como a única
instituição possuidora do direito e do dever de controlar a educação do Brasil, pois através da educação ela inculcava
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valores morais e formava o povo conforme a doutrina católica.
Na educação dos colégios católicos é presente o ideal de civilizar o homem. De acordo com Norbert Elias, que analisou
a França no final do século XIX,
O processo civilizador, refere-se a uma grande variedade de fatos: ao nível da tecnologia, aos tipos de maneiras, ao
desenvolvimento dos conceitos científicos, ás idéias religiosas e os costumes. Pode-se referir ao tipo de habitação ou
maneira como os homens e mulheres vivem juntos, á forma de punição determinada pelo sistema judiciário ou ao modo
como são preparados os alimentos. (ELIAS, 1994, p. 23).
Desta forma, o projeto de expansão do catolicismo via a criação de uma rede de escolas confessionais como um
mecanismo de civilizar o povo em nome da fé cristã, pois permitiria o afastamento das outras “empresas de salvação”.
Este projeto é evidente no cenário educacional de Sergipe na primeira metade do século XX que foi marcado
expressivamente pela criação de colégios confessionais católicos. A criação destes colégios é compreendida como um
estratagema católico para conter o avanço de outras “empresas de salvação”, dentre elas o protestantismo. Buscava-se
através destas instituições educativas primar pela moral cristã dentro dos preceitos da doutrina católica.
Dentre as instituições de ensino católicas criadas em Sergipe a partir da primeira metade do século XX podemos
destacar nove instituições que foram erguidas em diferentes municípios sergipanos, como mostra o quadro a seguir.
Quadro das Instituições de Ensino Católicas do Estado de Sergipe
 
Instituição Ano de Fundação Município
Colégio Nossa Senhora de
Lourdes 1903 Aracaju

Colégio Salesiano Nossa
Senhora Auxiliadora 1909 Aracaju

 
Seminário Diocesano 1913 Aracaju
Ginásio Nossa Senhora das
Graças 1915 Propriá

 
Colégio Imaculada Conceição 1929 Capela
Colégio Sagrado Coração de
Jesus 1936 Estância

 
Ginásio Patrocínio de São José 1940 Aracaju
Colégio Nossa Senhora da
Piedade 1947 Lagarto

 

Colégio Santa Teresinha 1947 Boquim
 

Fonte: Quadro elaborado com base nos livros Tombos da Cúria Diocesano de Aracaju (1949) e da Igreja Nossa
Senhora Santana de Boquim (1946).
 
No universo da criação destas instituições de ensino apenas o Colégio Nossa Senhora de Lourdes e o Colégio
Salesiano Nossa Senhora Auxiliadora não foram criados durante o  bispado de D. José Thomaz Gomes da Silva.
É importante destacar que o projeto católico de criação de instituições educativas estava dividido em dois tipos de
instituições que atenderam alunados distintos. Ou seja, a Igreja Católica ao montar uma rede de escolas confessionais
criou escolas que atendiam os filhos das famílias abastadas de Sergipe e escolas de cunho assistencialistas que
atendiam as crianças órfãs e de pouco recursos financeiros.
Entre as instituições educativas católicas de cunho assistencialistas criadas durante a primeira metade do século XX
estão: o Orfanato da Imaculada Conceição, a Casa dos Pobres do Bom Pastor, o Orfanato Nossa Senhora das Graças
e Associação Santa Zita. Desta forma a Igreja se fazia presente nos mais diferentes níveis sociais elevando sempre o
nome da sua doutrina.
 
Considerações finais
 
Ao adentrarmos no universo da história da educação do Estado de Sergipe é perceptível a presença marcante das
ações da Igreja Católica durante as primeiras décadas do século XX. Ao longo desse período foram erguidas
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instituições de ensino que primaram pela formação de um povo cristão e pelo o amor à virtude.
A criação das instituições de ensino confessional católico faz parte das ações desenvolvidas pelo primeiro bispo de
Aracaju, D. José Thomáz Gomes da Silva, que durante o seu bispado trabalhou no combate a outras “empresas de
salvação” e do catolicismo popular.
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