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Resumo

O programa de ações socioeducacionais empreendido por Dom José de Medeiros 

Delgado, primeiro Bispo da Diocese da cidade de Caicó-RN, no período de 1941 a 1951, é, nesta 

dissertação, analisado numa perspectiva histórica, com base no referencial da cultura escolar. Por 

meio desse referencial, tratou-se de apreender a cultura escolar geral e peculiar dos 

estabelecimentos de ensino católico fundados por Dom Delgado, quais sejam: o Ginásio 

Diocesano Seridoense (1942), a Escola Doméstica Popular “Darci Vargas” (1943), a Escola 

Prevocacional de Caicó (1944) e o Seminário Santo Cura d’Ars (1946). As ações 

socioeducacionais do Bispo Dom Delgado ainda se estenderam para sete cidades circunvizinhas 

a Caicó, localidades onde fundou escolas católicas cognominadas de “Escola do Pobre”. Na luta 

por escolas para todos segmentos sociais citadinos e campesinos, Dom Delgado fundou ainda 

quatro escolas rurais nos arredores dos municípios de Serra Negra do Norte, São João do Sabugi, 

Jardim do Seridó e Lagoa Nova. Também é parte de seu trabalho benfeitor a criação de 

cooperativas rurais para os pais das crianças alunas dessas escolas católicas.

Palavras-Chave: Igreja Católica, Educação Católica, Cultura Escolar 



Abstract

    The socioeducational program of actions developed by Dom José de Medeiros 

Delgado, first Bishop of Diocese of Caicó city in Rio Grande do Norte, from 1941 to 1951, is 

analyzed by the present work in a historical perspective, based upon the school culture 

refecence.Through this reference point, the general and peculiar school culture proper of  

catholic schools  founded by Dom Delgado was learned.The schools are: the “Ginásio Diocesano 

Seridoense” (1942), the “Escola Doméstica Popular Darci Vargas”(1943, the “Prevocacional 

School of Caicó” (1944) and the “Santo Cura d’ars” Seminar (1946). The socioeducational 

actions of Dom Delgado Bishop affected seven other towns surrounding Caicó. Places where 

catholic schools were founded and named after “Escola do Pobre”. In fight for schools for all 

social segments of city and rural natures, Dom Delgado founded four rural schools in the 

surroundings of Serra Negra, São João do Sabugi, Jardim do Seridó e Lagoa Nova. It is also part 

of his beneficial work the creation of rural cooperatives for the parents of the students from such 

schools.

Key words: Catholic Church, Catholic Education, School Culture 
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Capítulo 1 

Referências para o estudo do programa de ações socioeducacionais 
de Dom José de Medeiros Delgado em Caicó-RN (1941-1951)

Dom Delgado, fiel a seus ideais dos primeiros 
encontros com os homens, sempre foi – antes de tudo 
– um homem para os homens [...]. Não recusou, é fato, 
na hora essencial, o fardo do governo e o cajado de 
Pastor e tudo deu de si neste afã; todavia, nunca se 
esqueceu de que sua verdadeira vocação se realizava 
no contato direto
com os homens (NIVALDO MONTE, 1978).

As razões para a escolha do tema desta investigação – Igreja Católica e educação – estão 

associadas, por um lado, à minha formação acadêmica de historiadora, que se deu no período de 

1979 a 1981, no Centro Regional de Ensino Superior do Seridó – Campus de Caicó, da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); por outro lado, remetem ao período de 

1996 a 1998, quando da realização do Curso de Especialização em Cultura e Arte Barroca 

oferecido pela Universidade Federal de Ouro Preto (MG), que resultou no trabalho monográfico 

intitulado Aspectos da Arquitetura Religiosa do Seridó: subsídios para a história da catedral de 

Sant’Ana, em Caicó (BRITO, 1998). 

Na referida Monografia, fez-se uma leitura dos elementos arquitetônicos existentes na 

Catedral de Sant’Ana, constatando-se a presença, ainda que singela, de vários estilos. Souza, 

referindo-se à arquitetura das Igrejas do Rio Grande do Norte, diz que 

Os templos caracterizam-se pela singeleza de suas fachadas, de um tipo austero, 
com o seu frontão, ostentando poucos ornatos, quase sempre com uma torre 
única. Um ou outro apresenta influência barroca. Deve-se considerar que foram 
construídos para os que necessitam de recolhimento à oração (SOUZA, 1981,
p. 161-162).

Nesse trabalho monográfico, mostraram-se ainda as fases da organização administrativa 

da Igreja Católica no Seridó. A primeira fase diz respeito à criação da Freguesia da Senhora 

Sant’Ana do Seridó, em 1748, quando desmembrada da Freguesia de Nossa Senhora do Bom 

Sucesso do Piancó (Pombal-PB). Já a segunda fase refere-se ao ato de fundação da Diocese de 



Caicó, em 1939, por meio da Bula E Diecesibus, assinada pelo Papa Pio XII. E, por fim, tem-se, 

em 1941, a instalação solene da Diocese de Caicó, com a posse de Dom José de Medeiros 

Delgado, o primeiro bispo diocesano.

A definição pelo tema, no entanto, liga-se a um fato bem curioso: no ano de 1998, numa 

missa celebrada por Monsenhor Ausônio Tércio de Araújo, na Matriz de São José, em Caicó 

(templo construído por Dom Delgado), a Prof.a Dr.a Marta Maria de Araújo, ao ouvir o sermão, 

que tratava justamente sobre o alcance socioeducacional das ações implementadas, em Caicó, 

pelo Bispo Dom José de Medeiros Delgado, percebeu a relevância de uma investigação histórica 

desse programa de ações consideradas fundamentais para o progresso da região. 

Em 1998, por ocasião da minha entrada na Base de Pesquisa Estudos Histórico-

Educacionais da UFRN, coordenada pela referida professora, comecei a inteirar-me do ideário 

socioeducacional de Dom Delgado, em que perpassa a visão de um poder da Igreja Católica na 

esfera educacional, até como mecanismo promocional. 

Verifica-se que desde os primeiros tempos do seu magistério de ação social católica, 

entre 1930 e 1940, ainda em Campina Grande (PB), esse Bispo tinha a convicta idealização de 

um trabalho educacional como base de uma ação social autêntica católica. A par dessa visão, 

integrou-se ao Movimento da Ação Católica Brasileira (ACB), substituto da Confederação 

Católica, criada por Dom Sebastião Leme, no Rio de Janeiro. A ACB “e as mudanças 

introduzidas com seu ‘apostolado da ação’ em lugar de um exclusivo ‘apostolado da oração’ ” 

(PAIVA, 1997, p. 111), antecessor do Concílio Vaticano II, dariam a largada na materialização 

de uma orientação renovadora para a Igreja Católica, tornando-se, assim, uma poderosa corrente 

divulgadora das bases da Ação Social da Igreja Católica, tendo em Dom Delgado um ativo 

implementador e difusor dessa concepção na Região Nordeste do Brasil. 

Ao lado das leituras do ideário de Dom Delgado, que será abordado no decorrer desta 

dissertação, iniciamos o levantamento de fontes bibliográficas que tratam da temática Igreja 

Católica e educação, no Rio Grande do Norte e no Brasil. É perceptível que as análises 

metodológicas adotadas por Ferrari (1968), Bruneau (1974), Silva (1982), Souza (1988), Pinto 

(1989), Gê (1991), Oliveira (1992) e Rodrigues (2000) sugerem o predomínio de certos 

referenciais teóricos em algumas épocas, por exemplo, o marxismo e a perspectiva gramsciana 

de 1970 a 1990, bem como a História Cultural, a partir do ano 2000. Mesmo assim, vale lembrar 

que a primeira dissertação defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação, da UFRN, 

levou em consideração os estudos de Lucien Febvre e Marc Bloch, como fundamentação teórico-

metodológica. 

A partir da temática Igreja, Desenvolvimento e Educação, Ferrari (1968, p. 10 e 21) 

centra a sua análise no chamado Movimento de Natal, para verificar “o impacto da religião sobre 



o fenômeno do desenvolvimento”, no período compreendido entre a década de 1940 e 1960. A 

análise “não constitui mais do que uma tentativa de interpretação sociológica de um caso e de 

abertura para ulteriores verificações em um campo ainda pouco explorado empiricamente em 

sede da Sociologia do Desenvolvimento”. Na fronteira entre Sociologia da Religião e Sociologia 

do Desenvolvimento, o autor circunscreve esse seu estudo “a um determinado grupo religioso 

[no caso a Igreja Católica de Natal] que, num determinado momento e numa determinada região 

subdesenvolvida, se tenha lançado ao campo sócio-econômico”, no caso, por meio do Movimento

de Natal, sob a liderança do então Padre Eugênio de Araújo Sales, dos quadros da Diocese 

natalense.

Esclarece ainda, esse mesmo autor, que o Movimento de Natal representou uma 

experiência conjugada de evangelização e de ação social. Vale ressaltar que essa experiência foi 

pensada e praticada em conjunto com o Movimento da Ação Católica Brasileira (ACB). Para 

Ferrari, a denominação Movimento de Natal foi uma decorrência do título de um artigo do Padre 

austríaco Tiago G. Cloin, publicado na Revista da Conferência dos Religiosos do Brasil, em 

julho de 1962, para fazer referência ao desenvolvimento das primeiras ações socioeducacionais 

do então chamado Movimento de Ponta Negra ou Movimento Rural, de onde partiria o seu 

reconhecimento nacional e internacional. Nesse artigo, o padre austríaco, Cloin, assim 

caracterizou o Movimento de Natal

[...] uma ação conjugada de evangelização e de ação social, de grande 
envergadura em extensão e em profundidade. É um movimento cristão integral, 
abrangendo no setor da evangelização os movimentos catequético e de ensino 
religioso, bíblico, litúrgico, de renovação do ministério sacerdotal, de vocações 
sacerdotais e religiosas; no setor da ação social, os movimentos de educação de 
base através de escolas radiofônicas, de ensino médio, sindicalização, 
colonização, artesanato, cooperativismo, treinamento de líderes, maternidades, 
centros sociais, clubes agrícolas, migração interna, imprensa e rádio. É um 
movimento conjugado de Bispos, de Sacerdotes de ambos os cleros, de 
Religiosas, de leigos e leigas, em cujo planejamento das atividades todos se 
fizeram representar. [...] Na base do ‘Movimento’ está o sistema de educação de 
grupos e de comunidade, uma transposição de técnica da moderna ação social 
para o campo da evangelização. Já é ponto incontroverso que não apenas para o 
comportamento social mas também para a vida religioso-moral vale o princípio: 
o indivíduo em geral não resiste à influência, quer construtiva quer destrutiva, 
do ambiente da família; e a família, por sua vez, não resiste, via de regra, à do 
ambiente do grupo ou comunidade. A educação cristã dos indivíduos reclama 
indispensavelmente uma educação cristã de grupos ou de comunidade (CLOIN, 
1962, p. 449).



Ferrari (1968, p. 55) faz referência ao programa de ações socioeducacionais de Dom 

Delgado, em Caicó, afirmando que “como primeiro Bispo de Caicó [contou], na parte 

assistencial, com a cooperação da LBA” [Legião Brasileira de Assistência Social] e do SERAS 

[Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social]. E “nos seus primeiros três anos do seu 

governo (1941-1943), dotou a Diocese de Caicó com 1 Ginásio, inaugurado em 1942, 12 Escolas 

Primárias, 1 Escola Doméstica, 4 ambulatórios e serviços de distribuição de alimentos e 

vestuário”. E ainda, segundo esse autor,  “não resta dúvida, porém, que, até por volta de 1950, o 

‘Movimento’ de que se falava era o de Caicó e não o de Natal”. Sublinha ainda o autor que: 

Não é fácil determinar se e até que ponto o trabalho desenvolvido por Dom 
Delgado no Seridó teve influência na gênese do Movimento de Natal. Dentre os 
mais estreitos colaboradores de Dom Eugênio, alguns, talvez porque, 
provenientes do Seridó, haviam sorvido as idéias de Dom Delgado, [e] afirmam 
tal influência, enquanto outros são mais cautelosos em admiti-la. Provavelmente 
uns e outros têm, em parte, razão. O exemplo de Dom Delgado despertou em 
outros o desejo de fazer ‘alguma coisa’. Sua pregação da justiça social, seu ideal 
cooperativista, seu conceito de caridade, passaram as fronteiras do Seridó. 
Quanto ao modo e tipo de trabalho desenvolvido, trata-se de experiências 
inteiramente diversas. A semelhança que apresentam, sob alguns aspectos, o 
trabalho de Caicó e o Movimento de Natal em sua fase urbana deve-se, a nosso 
ver, a influência da L B A e do SERAS em ambos os casos (FERRARI, 1968,
p. 55).

Se o Movimento de Caicó, como mostra Ferrari (1968), foi ou não a gênese do 

Movimento de Natal, é uma questão que ainda não chegou a ser desvelada pelos estudiosos desse 

Movimento da Igreja Católica de Natal. Mas, pode-se dizer que a gênese do Movimento de Caicó

se encontra em grande parte no programa evangelizador e socioeducacional inovador, executado 

por Dom Delgado, quando do seu sacerdócio em Campina Grande, de 1930 a 1940. Assim é que 

o Movimento de Caicó – dada a sua relevância capital na renovação das práticas culturais da 

Igreja no Rio Grande do Norte e no Brasil, e aqui nomeado como sendo o programa de ações 

socioeducativas de Dom Delgado, em Caicó – vem a ser o objeto do presente estudo. 

Numa reconstituição do referencial bibliográfico em que se fez ancoragem neste 

trabalho, apresentamos a dissertação de Silva (1982), o primeiro texto versando sobre História da 

Educação a ser apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGEd) da UFRN, o 

qual se fundamentou no posicionamento teórico de pesquisa histórica, de acordo com a escola 

francesa dos ‘Annales’, especialmente os estudos de Lucien Febvre e Mac Bloch. A autora 



enfoca a temática Igreja e educação e estuda os programas de educação de adultos desenvolvidos 

pela Igreja de Natal, objetivando “analisar os fatores que levaram a Igreja de Natal a adotar 

programas de educação de adultos, no período de 1935 a 1953”. Trata-se de um estudo 

bibliográfico-documental, com base sobretudo, no  Jornal A Ordem.

[...] por ter sido um jornal ligado à cúpula da igreja local, vivenciando os 
princípios que norteavam a ação da mesma, naturalmente, divulgaria os 
programas de educação de adultos adotados pela igreja durante o referido 
período. Aproveitou-se o potencial da fonte, remontando-se ao ano de 1935, 
data da fundação da ORDEM, para que se pudesse acompanhar o trajeto 
percorrido pela Igreja local até o ano de 1953, data em que o jornal, 
provisoriamente saiu de circulação (SILVA, 1982, p. 10-11).

Por outro lado, Souza (1988), em sua dissertação de temática Igreja e educação, detém-

se no papel das Lideranças Comunitárias nos Movimentos de Educação Popular, em áreas rurais 

do Brasil, objetivando 

[...] compreender as razões pelas quais as lideranças comunitárias se constituem 
estratégias indispensáveis ao desenvolvimento dos movimentos de Educação 
Popular no meio rural, situando a sua utilização no contexto da luta de classes e 
partindo do pressuposto de que o conteúdo atual dessa luta diz respeito à 
questão política de tomada de poder, pela classe revolucionária deste momento 
histórico (SOUZA, 1988, p. 18).

Este projeto da Diocese foi realizado nos anos de 1963 e 1977, período em que o autor 

desenvolveu suas atividades profissionais na Juventude Agrária Católica (JAC) e no Movimento 

de Educação de Base (MEB), no Rio Grande do Norte. Ao retomar suas experiências como 

objeto de estudo, o autor considera a Igreja Católica 

[...] como uma instituição social que desenvolve uma ação, especificamente, no 
âmbito da ideologia. Assim entendida em cada momento histórico do 
desenvolvimento da humanidade, ela desempenha funções determinadas, ou 
seja, ela direciona a sua ação sempre de acordo com as determinações da base 
material de produção, naquele momento histórico (SOUZA, 1988, p. 25-26).

Para investigar a participação de Lideranças Comunitárias nesses Movimentos de 

Educação Popular em áreas rurais, o autor realizou uma ampla pesquisa com base na 

documentação da Igreja Católica no Brasil e apoiou-se no referencial teórico-metodológico da 



ciência histórica para analisá-la. A par dele, Souza (1988, p. 11) afirma que “as denominadas 

lideranças comunitárias são uma desfiguração das verdadeiras lideranças do proletariado e, 

conseqüentemente, os movimentos de Educação Popular têm caráter essencialmente 

reacionário”. Isso se justifica porque o referencial marxista adotado não permitiu compreender os 

objetivos e finalidades da ação social da Igreja de Natal, mas uma possível essência desses 

Movimentos de Educação Popular.

Convém ressaltar, desde logo, que a implantação dos primeiros núcleos da Juventude 

Agrária Católica no Brasil ocorreu no lugarejo seridoense chamado de Timbaúba dos Batistas, no 

Rio Grande do Norte, levado a cabo justamente pelo primeiro Bispo da Diocese de Caicó, Dom 

José de Medeiros Delgado. Em um documento da Igreja, há o registro de que, em 1948, tinha-se 

no Brasil apenas tentativas isoladas de instalação dos referidos núcleos. “Além de Dom José 

Delgado, muito poucas pessoas no Brasil acreditavam na possibilidade de uma JAC com 

elementos representativos do próprio meio” (SOUZA, 1988, p. 90-91). A partir do trabalho de 

Souza, pode-se constatar que a implantação da JAC também fez parte do programa das ações 

socioeducacionais de Dom Delgado. 

O trabalho de Pinto (1989) é uma pesquisa que também tematiza a Igreja e a educação 

para estudar a introdução de escolas radiofônicas no Rio Grande do Norte, consideradas como 

um dos marcos do Movimento de Natal. A autora procurou enfatizar que a Arquidiocese de Natal 

fez uso intensivo de recursos tecnológicos educacionais, para alfabetizar adultos e adolescentes 

oriundos da classe trabalhadora da zona rural, dos arredores das cidades de São Paulo do Potengi, 

Macaíba, São José de Mipibu, São Gonçalo, Ceará-Mirim e Touros.  

A pretensão da referida autora era discutir o seu objeto de estudo segundo o referencial 

teórico-metodológico que entende a educação “não do ponto de vista simplesmente pedagógico, 

mas como uma prática social, que se relaciona com outras práticas no mesmo âmbito” (PINTO,

1989, p. 16), ou seja, que estabeleceu relações com práticas culturais diversas, como as sindicais, 

as religiosas, as artísticas, numa compreensão de  que qualquer que seja a prática social ela é 

sempre pedagógica. 

Com relação às escolas radiofônicas implementadas pela Arquidiocese de Natal, no 

período compreendido entre 1956 a 1961, a autora mostra que Dom Eugênio Sales definiu-as 

como sendo: 

[...] uma obra admirável, podendo servirem de orientação a todas as 
comunidades rurais, na grande missão da Igreja junto ao trabalhador do campo. 
O rádio era visto então como um instrumento de grande poder de comunicação 



das massas, e que favorecia à ampliação do raio de ação da Igreja Católica junto 
às bases populares (PINTO, 1989, p. 108).

Recursos tecnológicos como o rádio foram largamente utilizados pela Igreja de Natal, 

na implantação dos programas de alfabetização em massa destinados a adultos e adolescentes do 

meio rural. Pinto (1989, p. 139) concluiu o seu estudo dizendo que  

A Igreja Católica está ligada a um sistema de dominação política, econômica e 
social, e que exerce o papel de mediadora entre ‘Deus e a humanidade’, 
estendendo essa missão às classes populares e às classes dominantes. E para 
realizá-la, a Igreja Católica, como instituição universal, tem assumido 
posicionamentos de acordo com o contexto histórico. 

Soma-se a esses estudos a dissertação de Gê (1991), que delineia como objeto de 

investigação a utilização da tecnologia radiofônica no Projeto de Educação de Base da Igreja 

Católica, buscando depreender os motivos pelos quais a Igreja fez uso do rádio, para o 

desenvolvimento do projeto educativo, 

[...] partindo do entendimento de que as transformações que ocorreram na base 
material da sociedade provocam a transformação da superestrutura e, por esse 
motivo, a sua atuação no que diz respeito à questão em pauta, deve ser estudada 
situando-a no contexto histórico correspondente (GÊ, 1991, p. 18).

O estudo centraliza sua análise no projeto de comunicação social da Igreja Católica e 

nas escolas radiofônicas da microrregião Oeste do Rio Grande do Norte, particularmente as da 

Diocese de Mossoró, procurando mostrar os efeitos da tecnologia radiofônica empregada nos 

anos 60 e 70, para o incremento de projetos educativos da Igreja Católica. Com esse fim, a autora 

lançou mão do referencial do materialismo histórico dialético. 

Por esse referencial teórico, mostrou que as razões que levaram a Igreja Católica, no Rio 

Grande do Norte, a utilizar o rádio como recurso tecnológico para alfabetização de adultos em 

massa são justificadas segundo a premente necessidade de catequizar e de evangelizar a 

população campesina. Em virtude disso, a autora afirma que as “Escolas Radiofônicas se 

constituíram, então, estratégia da Igreja para garantir o seu poder e seu status na sociedade 

capitalista, atuando subsidiariamente ao governo, com o qual mantém aliança” (GÊ, 1991, p. 10). 



Outro estudo que tematiza a relação Igreja e educação é o de Oliveira (1992), o qual 

circunscreve como objeto de estudo a ação educativa da Igreja Católica, no Rio Grande do Norte, 

no âmbito do Movimento de Natal, entre o final dos anos de 1940 e os primeiros da década de 

1960. O Movimento de Natal surgido no final da década de 1940, na Diocese de Natal e, 

portanto, anterior à criação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), criada em 

1952, é caracterizado por Oliveira como sendo precursor dentre os projetos de renovação e 

mudança da Igreja Católica no Brasil. Esse afã por mudanças no seio da Igreja Católica, no 

Brasil, acentuou-se e ampliou-se a partir dos anos 50, com o projeto nacional-

desenvolvimentista, 

[...] iniciado após a 2ª Guerra, através do qual essa instituição eclesiástica 
introduziu mudanças em sua prática social, passando de ação clericalizada para 
uma atuação mais voltada para suas bases sociais, contando com a participação 
efetiva dos leigos da Ação Católica Brasileira (ACB) (OLIVEIRA, 1992, p. 
12).

O objeto de estudo ação educativa da Igreja Católica no RN foi analisado à luz da 

perspectiva gramsciana, que “direciona esta pesquisa ao estudo de hegemonia, uma vez que esta 

comporta em seu significado uma dupla perspectiva: dominação e direção, força e consenso” 

(OLIVEIRA, 1992, p. 13). 

A Igreja católica é analisada como uma organização cultural que age na sociedade civil 

pela esfera dos seus intelectuais orgânicos. Por essa ótica, a autora, em outro estudo, procurou 

evidenciar que a Igreja e a ACB, por meio de seus intelectuais, exerceram uma “ação católica

em diferentes frentes, como a educacional, a sindical e a assistência social, no sentido 

organizativo e renovador, com a introdução de mudanças em seu ‘apostolado da ação’, em lugar 

de um exclusivo ‘apostolado da oração’ ” (PAIVA, 1997, p. 111). 

O Movimento de Natal é compreendido como um programa de ação socioeducacional 

voltado para a criação de escolas, de orfanatos, de centro de recuperação de menores, do Serviço 

de Assistência Rural (SAR), dos centros de treinamento de líderes rurais, dos centros sociais de 

comunidade, clubes de mães e de jovens. No final da década de 50 e início da de 60, o programa 

de ação socioeducacional do referido Movimento ampliou suas experiências com a introdução de 

escolas radiofônicas e o Movimento de Educação de Base (MEB) e, por fim, com o incentivo ao 

sindicalismo rural no Rio Grande do Norte. 

Por último, com base na temática Igreja e educação, tem-se a dissertação de Rodrigues 

(2000), que estuda as práticas educativas e religiosas da Arquidiocese de Natal nos anos 50, para 



reconstituir a história das Missões Rurais no Rio Grande do Norte, segundo o conceito de prática 

de Chartier (1990), configuração de Elias (1969) e estratégia de Certeau (1994), para analisar seu 

objeto de estudo. 

As Missões Rurais com as suas ações inovadoras fizeram parte de um projeto 

desenvolvido nacionalmente, envolvendo a Igreja e o Estado brasileiro. A autora explica que o 

“termo Missão Rural foi usado no Brasil e, particularmente no Estado do Rio Grande do Norte, 

nos anos 50, para delinear um conjunto de atividades de cunho socioeducativas, empreendidas no 

cotidiano rural pela Arquidiocese de Natal” (RODRIGUES, 2000, p. 88).

A Arquidiocese de Natal privilegiou o meio rural para pôr em prática as suas estratégias 

de ação, tanto no sentido da disseminação de um discurso doutrinário e evangelizador quanto na 

perspectiva de dar a largada em projetos, nos planos religioso, social, educacional e econômico, 

para as comunidades rurais do RN, nesse período de mudanças do pós-guerra. 

Estudando as mudanças estruturais da Igreja católica no Brasil, no contexto da Colônia, 

do Império e da República, Bruneau (1974, p. 117) ressalta que, no Pós-Guerra, “setores da 

Igreja atuaram numa perspectiva mais ampla e trabalharam politicamente para provocar mudança 

estrutural na sociedade, através de um novo conjunto de doutrinas e mecanismos”. Mostra esse 

estudioso da Igreja Católica brasileira que foi no Nordeste onde surgiram as primeiras 

manifestações de mudanças no seio das práticas eclesiásticas, com as experiências de sacerdotes 

do Rio Grande do Norte (Natal) e da Paraíba (Campina Grande), no entanto, sem nomear o Pe. 

Delgado, como artífice dessas mudanças na cidade de Campina Grande, e sem mencionar o 

Movimento de Caicó, que antecedeu o de Natal. 

Por sua vez, ressalta Bruneau (1974, p. 144) “bispos do Nordeste observaram que o 

homem é corpo e alma; que as estruturas da sociedade eram injustas; que a Igreja devia participar 

na mudança das estruturas existentes”. Pode-se dizer que esse pensamento nucleava o ideário de 

Dom Delgado expresso, sobretudo, em suas Cartas Pastorais de 1941 a 1971, posteriormente 

citadas.

A partir dessa compreensão, e de acordo com a bibliografia pesquisada, considera-se 

que a história da educação no Seridó, e especialmente em Caicó, confunde-se, de alguma forma, 

com a história das iniciativas da própria Igreja Católica, instituição fundadora de uma tradição 

representada pela Escola de Gramática Latina, criada entre 1803 e 1805, pelo Padre Francisco de 

Brito Guerra, a qual funcionou até o fim do regime imperial.  

Mas, também, há registros da instalação de uma escola noturna na matriz de Sant’Ana, 

aberta provavelmente na última década do século XIX, sob a responsabilidade do professor 



primário Pedro Gurgel, freqüentada já, à época, por moças e rapazes, cuja experiência pioneira 

certamente motivou o Governador Alberto Maranhão (1908-1913), a nomear, em 1909, esse 

educador como o primeiro Diretor do Grupo Escolar Senador Guerra, que funcionou no prédio 

da Intendência Municipal (FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO, 1982; GURGEL, [19- -]). Segue-se a 

iniciativa da fundação do Ginásio Santa Teresinha do Menino Jesus, em 1925, durante o governo 

de José Augusto Bezerra de Medeiros, destinado ao ensino da juventude feminina, ficando sua 

direção a cargo das Filhas do Amor Divino, congregação religiosa de origem austríaca. 

Por essas iniciativas, percebe-se que a Igreja Católica, em Caicó (promotora da 

educação de muitas gerações sertanejas), foi alicerçada nos preceitos de uma doutrina moral 

cristã renovada, articulada a uma tradição humanista. A esse respeito, o pesquisador seridoense 

Santa Rosa (1979), debruçando-se sobre a cultura seridoense, ressalta, desde a chegada dos 

primeiros colonizadores, o apreço de seu povo pelas coisas do saber escolar, inegavelmente uma 

herança obtida graças à forte participação da Igreja Católica na região, por meio de seus clérigos.  

Da parte de Dom Delgado (1978), a intenção era, por meio de um programa de ação 

socioeducacional diversificado, dotar os jovens sertanejos de uma formação educacional 

humanista e católica, baseada na fé e no amor ao próximo, firmada numa unidade entre o 

biológico, o existencial e o sobrenatural. 

Como administrador da Diocese de Caicó (1941-1951), Dom Delgado implementou um 

programa socioeducacional com ênfase nas iniciativas de criação do Ginásio Diocesano 

Seridoense (1942), da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”(1943), da Escola do Pobre São 

José (1943), da Escola Prevocacional de Caicó (1944) e do Seminário Santo Cura d’Ars (1946). 

Foi também o referido bispo que incentivou a fundação de Cooperativas e Círculos Operários na 

região, do Abrigo Dispensário Prof. Pedro Gurgel (1949) e do Departamento Diocesano de Ação 

Social (1950). 

Admite-se que houve um movimento de renovação das ações culturais da Igreja 

Católica no Brasil, no período iniciado durante a Segunda Guerra Mundial, reconhecendo-se, 

para fins deste estudo, que tal movimento renovador, no Rio Grande do Norte, despontou pela 

cidade de Caicó, cujo principal artífice foi o Bispo Dom Delgado, lançando mão do pensamento 

de intelectuais católicos, a exemplo de Alceu Amoroso Lima, e do pensamento renovador social 

cristão da Igreja de Roma, expresso em documentos pontifícios, como as Encíclicas Rerum

Novarum (1891), de Leão XIII, a Quadragezimo Anno (1931), Caritate Christi Compulsi e Ubi



Arcano Dei (1922), Divini illius Magristri (1929), de Pio XI e a Divino Afflante Spiritu (1943),

Mediator Dei (1947), de Pio XII, principalmente. 

Nesse ímpeto de renovação das práticas culturais da Igreja Católica no Brasil, ocorreu 

uma ampla divulgação da literatura escolanovista, representada pelas coleções das obras dos 

Pioneiros da Educação Nova, de autoria de Manuel Bergstrom Lourenço Filho, de Antônio 

Carneiro Leão, de Fernando de Azevedo e de Anísio Teixeira, dentre outras. Nesse contexto de 

renovações, a Associação dos Professores Católicos – posteriormente Confederação Católica 

Brasileira de Educação, fundada em 1935, pelo grupo católico que abandonou a Associação 

Brasileira de Educação (ABE), criada por educadores profissionais, no Rio de Janeiro, em 1924 – 

empenhou-se intensamente na divulgação de uma literatura escolanovista em conformidade com 

uma moral cristã, a qual competia com a do grupo que se auto-denominou como “Pioneiros da 

Educação Nova”. Embora, uma década antes, segundo lembra Marta Carvalho “[...] algumas 

lideranças católicas defendessem o combate sem tréguas à nova pedagogia”. Ainda assim, 

“predominou a tendência a incorporá-la, depurando-a de tudo o que contrariasse os preceitos 

católicos” (CARVALHO, 1994, p. 44, grifos do autor). 

Nesse processo progressivo de investigações referentes à temática Igreja Católica e 

educação, inscreve-se o presente estudo, que analisa o programa de ações socioeducacionais de 

Dom Delgado, de conformidade com o parâmetro analítico da cultura escolar, segundo as 

reflexões de Carvalho (1998), Faria Filho (1999), Veiga (2000), Camargo (2000), Viñao Frago 

(2001) e de Julia (2001), para elucidar as finalidades, as disciplinas escolares, o tempo, o espaço 

e os saberes escolares, os artefatos pedagógicos, os dispositivos de normalização e os modos de 

sociabilidades dos estabelecimentos católicos criados por Dom Delgado de 1941 a 1951.  

Para pôr em evidência uma história cultural dos saberes escolares, Carvalho (1998) 

sugere compreender a escola como uma construção histórica resultante da interação entre 

dispositivos de normatividade pedagógica e de práticas docentes. Nesse sentido, a noção de 

cultura escolar permite colocar em foco “[...] as práticas constitutivas de sociabilidade escolar e 

de um modo, também escolar, de transmissão escolar, mas também os dispositivos de 

organização do tempo e do espaço escolar; dispositivo de normativização dos saberes a ensinar e 

das condutas a inculcar” (CARVALHO, 1998, p. 33). 

No que concerne à relação entre a escola e a cidade, Faria Filho (1999) traz uma 

discussão acerca das formas de construção da cultura escolar e da escolarização dos 

conhecimentos nas escolas mineiras, entre o final do século XIX e os primeiros anos do século 



XX. A construção da escola e de sua cultura está intimamente associada à construção física e 

simbólica da cidade de Belo Horizonte e das reformulações das idéias republicanas. Assim 

sendo, o processo de escolarização de saberes ou de conhecimentos na escola pública 

belorizontina está associado à inserção da escola no mundo urbano e, por meio dela, à 

modificação da cultura da população, notadamente as classes trabalhadoras pobres. A cultura 

escolar paulatinamente posta em prática, nesse contexto mineiro, 

[...] não é uma cultura escolar que se articula em torno do conhecimento, do 
saber, mas da possibilidade de construção de uma instituição ordenadora do 
social e, portanto, produtora de novas sensibilidades, sentimentos, valores, 
comportamentos e, também, de novas formas de perceber, conhecer e 
transformar o mundo (FARIA FILHO, 1999, p. 131).

Empreendendo uma investigação sobre a cultura material escolar presente na instrução 

elementar em Minas Gerais, no século XIX, Veiga (2000, p. 3) destaca que a noção de cultura 

material escolar é por ela tomada por cultura escolar, “para buscar numa coletividade os fatos 

que se repetem suficientemente para serem interpretados como hábitos; tradições reveladoras da 

cultura que se observa”. Essa coletividade deve envolver os sujeitos relacionados com a escola, 

sejam alunos e/ou professores, bem como os procedimentos pedagógicos, além de toda a sorte de 

material escolar e ainda o entorno da escola. Como observa, muito pertinentemente, Veiga (2000, 

p. 4), “reconstituir as quatro paredes da educação e as condições materiais do ensino é uma das 

possibilidades de darmos visibilidade àquilo que é parte e expressão da própria cultura”. 

O estudo de Camargo (2000) detém-se no perfil institucional do “Instituto Joaquim 

Ribeiro”, da cidade de Rio Claro-SP, no período de 1930 a 1950. Tem como objeto de análise 

uma profusão de documentos que Camargo (2000, p. 11) chama coisas velhas, tomando-os 

“como sobras de práticas passadas e dando-lhes um sentido não coincidente com aquele que [...] 

lhes emprestara no passado, como ex-aluna do ‘Ribeiro’ ”. Ao imiscuir-se entre essas coisas

velhas do Instituto Joaquim Ribeiro, tais como livros, cadernos, desenhos, pinturas, fotografias, 

álbuns de memória e de recordação, jornais escolares, bordados, procura descortinar a cultura 

escolar desse estabelecimento de ensino, que, na época do estudo, estava centrada numa 

formação humanística, científica e disciplinadora, complementada pelos ensinamentos morais, 

cívicos e higiênicos, ministrados no âmbito de disciplinas como Sociologia, Filosofia da 

Educação, Ciências e História.



O historiador da educação espanhola Viñao Frago (2001) faz uso das noções de cultura 

e de gramática escolar para explicar a interseção entre reformas e inovações educacionais. A 

primeira é mais utilizada no contexto da história da educação européia, a outra é matriz do 

contexto estadunidense. Numa caracterização conjunta, a cultura escolar e a gramática escolar 

estariam constituídas, numa primeira aproximação, por um conjunto de teorias, idéias, princípios, 

normas, pautas, rituais – além de maneiras de fazer e pensar, mentalidades e comportamentos 

sedimentados ao longo do tempo, segundo tradições e regularidades que são compartilhadas por 

instituições educativas e docentes. Em síntese, para Viñao Frago (2001, p. 29), a cultura escolar e 

a gramática escolar tendem a perdurar no tempo; “algo que las sucessivas reformas no logran 

más que arañar superficialmente, que sobrevive a ellas, y que constituye um sedimento formado 

a lo largo del tiempo”. Adverte ainda o autor que cada estabelecimento de ensino tem a sua 

própria cultura escolar ou gramática escolar, com características peculiares. 

A cultura escolar como objeto histórico é por onde envereda o artigo do historiador 

francês Julia, que a descreve como sendo 

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 conhecimentos; normas e práticas 
coordenadas a finalidades que podem variar segundo as épocas (JULIA, 2001,
p. 10).

Para esse historiador, qualquer conjunto de normas e práticas requer uma análise que 

leve em conta os docentes responsáveis pela aplicação destas e suas finalidades últimas.

A presente dissertação tem como objeto de estudo o programa de ações 

socioeducacionais implementado por Dom José Delgado, quando Bispo da Diocese de Caicó, no 

período compreendido entre 1941 e 1951. Objetiva-se proceder a um estudo de caráter histórico 

do programa de ações socioeducacionais, alicerçado no referencial acumulado da cultura escolar 

ou culturas escolares, realçando as congruências entre proposições e atividades de sociabilidade 

escolar, tempo e espaço escolares, dispositivos normativos, processos de transmissão e aquisição 

de saberes culturais. 

Para investigar a cultura escolar do Ginásio Diocesano Seridoense, da Escola Doméstica 

Popular Darcy Vargas, da Escola Prevocacional de Caicó e do Seminário Santo Cura d’Ars, 

levantamos um número expressivo de fontes documentais, como as produções intelectuais e 

cartas pastorais de Dom Delgado, livros de tombo da Igreja, correspondências, discursos, 



revistas, jornais, mensagens, decretos, constituições, regimentos, estatutos, históricos, atas, 

relatórios, matrículas, orações, hinos, dados biográficos e depoimentos escritos de ex-alunos. 

Especialmente, para colher os depoimentos dos ex-alunos da Escola Prevocacional de Caicó, 

elaboramos uma nota convocando-os pela Emissora Rural de Caicó, pela Rádio Caicó e pela 

página da internet www. seol.com.br. 

Em 1941, quando Dom Delgado assumiu a direção da Diocese de Caicó, o Brasil 

vivenciava o período ditatorial do Governo Getúlio Dornelles Vargas, o chamado Estado Novo 

(1937-1945), e participava, ao lado das forças aliadas, do segundo conflito mundial. Nesse 

cenário de guerra, Dallari esclarece que havia 

[...] expressivo desenvolvimento da indústria brasileira, nas regiões Sul e 
Centro-Sul. Com isso, muitas cidades tiveram significativamente aumentada sua 
população, tornando-se imperiosa a necessidade de participação mais ampla e 
intensa do Estado na vida social, para prestação de serviços essenciais. 
Paralelamente, o Estado começou a participar do planejamento da economia, ao 
mesmo tempo que surgiam movimentos internos sustentando que o Brasil 
deveria deixar de ser apenas um submisso fornecedor de matéria-prima para os 
países industrializados. Nesse período e nos anos subseqüentes aprofundaram-se 
os desníveis regionais e sociais, aumentando-se também a distância entre o setor 
agrário e o industrial (DALLARI, 2000, p. 471).

É verdade que houve um expressivo desenvolvimento industrial nas regiões Sul e 

Centro-Sul do Brasil, da mesma forma que se aprofundaram os desníveis entre essas regiões 

centrais e as regiões Norte e Nordeste. Ao lado disso, a população brasileira elevou-se de 30 

milhões de habitantes para 41 milhões, em 1940. 

No ano de 1940, o Rio Grande do Norte possuía uma população de 773.681 habitantes, 

sendo 166.138, correspondentes à população urbana e 607.543 referentes à população da zona 

rural, portanto, esta bem superior àquela (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1952). 

Nessa mesma década de 1940, a população do município de Caicó era de 25.233 

habitantes. De conformidade com os dados do IBGE (1952), a população urbana era apenas de 

4.636 habitantes e a rural de 20.597. Na referida década, a cifra de analfabetos no município de 

Caicó era igual a 12.895. Destes, 6.242 eram homens e 6.652 eram mulheres. Como mostra 

Morais (1999, p. 70-71), “Esses dados são reveladores do quanto o modo de vida rural, inclusive 

no que se refere à moradia e trabalho, ainda era predominante, tanto em termos de realidade do 

Estado como em nível local”. 



No início da década de 40, a economia do Estado do Rio Grande do Norte provinha, 

principalmente, da produção do algodão, do sal e da cera de carnaúba. Enquanto que na região 

seridoense, por exemplo, a década de 1940, 

[...] constitui um divisor de águas no processo de crescimento e 
desenvolvimento da cidade de Caicó, assim como o período de 1940 a 1970 
pode ser considerado como o momento de maior expressividade da cidade e do 
Seridó, no cenário econômico do Rio Grande do Norte, em decorrência da 
produção e beneficiamento do algodão (MORAIS, 1999, p. 87).

Nos anos de 1940 e 1950, em Caicó, funcionavam usinas de beneficiamento de algodão 

enquanto a cotonicultura 

[...] estava fortalecida e as primeiras indústrias de beneficiamento, que já se 
encontravam funcionando, indicavam a prosperidade do setor. A economia 
alicerçada no binômio algodão-gado, acenava com boas perspectivas ao 
desenvolvimento do município. A cidade tornava-se atraente pelas expectativas 
criadas a partir do fortalecimento da cotonicultura e da modernização de seu setor 
de beneficiamento, que elegeu o espaço urbano como locus para a instalação das 
usinas (MORAIS, 1999, p. 90).

Nesses anos de 1940 a 1950, o Rio Grande do Norte foi governado pelos interventores 

Rafael Fernandes Gurjão (1937 a 1943), Antônio Fernandes Dantas (1943 a 1945) e por José 

Georgino Alves Avelino (1945). Após a deposição de Getúlio Vargas, governaram o Estado 

Miguel Seabra Fagundes (1945 a 1946), Ubaldo Bezerra de Melo (1946 a 1947), Oreste da 

Rocha Lima (1947), José Augusto Varela (1947 a 1951). 

É nesse contexto da economia local, alicerçada no incremento da produção de algodão 

mocó para indústria nacional e de governos estaduais indicados pelo Presidente Getúlio Vargas, 

que Dom Delgado é nomeado, pelo Papa Pio XII, para Bispo Diocesano de Caicó. No período 

em que dirigiu a diocese de Caicó, a cidade foi administrada por Inácio de Medeiros Dias (1938 a 

1943), Aldo Medeiros (1943 a 1945); José Gurgel de Araújo (janeiro de 1945 a abril de 1945), 

Abílio Medeiros (abril de 1945 a outubro de 1945), Tenente Celso Pinheiro (outubro de 1945 a 

janeiro de 1946), Manoel Vicente de Araújo (fevereiro de 1946 a março de 1946), José Torres de 

Araújo (março de 1946 a agosto de 1947), Francisco Medeiros (agosto de 1947 a abril de 1948), 

Aldo Medeiros (1948 a 1951) e Salviano Santos (1951 a 1953) (FUNDAÇÃO JOSÉ AUGUSTO,

1982).



No plano socioeducacional, a cidade de Caicó contava com as seguintes escolas: 

Externato São Luís, com os cursos infantil (jardim de infância) e primário, de propriedade da 

professora Maria Leonor Cavalcanti, criado em 1926; a Escola Paroquial, instalada nas 

dependências do Educandário Santa Teresinha, fundada em 1927;  a Creche “Dr. José Américo 

de Almeida”, instalada nas dependências do Colégio Santa Teresinha, em 1932;  a Escola 

Noturna das Crianças Pobres, que funcionava também naquele educandário, no ano de 1933; o 

Grupo Escolar Senador Guerra, fundado em 1909, o Colégio Santa Terezinha, escola da rede de 

ensino privado, fundada em 1925, administrado pela Congregação das Filhas do Amor Divina e a 

Escola Isolada General Antônio Fernandes Dantas, escola municipal, criada em 1948. No plano 

sociocultural, contava-se com a Biblioteca Municipal Olegário Vale, criada em 1919, e com um 

cinema – o Cine Pax.  

Os serviços de infra-estrutura eram por demais precários, em Caicó, como em outros 

lugares. Apesar de o açude Itans ter sido inaugurado, em 02 de fevereiro de 1936, pelo 

governador Rafael Fernandes, a cidade continuava com o abastecimento d’água sendo feito pelo 

uso de animais, principalmente do jumento, meio de “transporte” para se carregar barris d’água 

do Poço de Sant’Ana ou de cacimbas localizadas no leito do rio Seridó. Quanto à iluminação 

pública, a cidade contava com um motor gerador de energia, que funcionava das sete horas da 

manhã até às vinte e uma horas.   

Esse quadro social contribuiu de algum modo para Dom Delgado levar a efeito a 

fundação do Ginásio Diocesano, da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, da Escola do 

Pobre São José, da Prevocacional de Caicó e do Seminário Santo Cura d’Ars. Dom Delgado não 

deixou de levar em consideração a política educacional encetada pelo então Ministério da 

Educação e Saúde Pública (MES) e, ao mesmo tempo, as orientações pedagógicas da Igreja 

Católica, difundidas por meio dos órgãos de comunicação da Confederação Católica Brasileira 

de Educação, com sede no Rio de Janeiro. 

Nos anos de 1940, uma série de reformas foram promulgadas pelo Ministro Gustavo 

Capanema, como as do Ensino Secundário (1942), do Ensino Industrial (1942) e do Ensino 

Comercial (1943). Na concepção do ministro Capanema, a educação escolar: 

[...] deveria servir ao desenvolvimento das habilidades e mentalidades de acordo 
com os diversos papéis atribuídos às diversas classes ou categorias sociais [...] 
A educação deveria estar, antes de tudo, a serviço da nação, ‘realidade moral, 
política e econômica’ a ser constituída (SCHWARTZMAN; BOMENY; 
COSTA; 2000, p. 205).



Por fim, a presente dissertação está estruturada em seis capítulos. No primeiro capítulo 

Referências para o estudo do programa de ações socioeducacionais de Dom José de Medeiros 

Delgado em Caicó-RN (1941-1951), apresentaram-se os elementos constitutivos do trabalho 

científico. No segundo capítulo, A formação eclesiástica de José de Medeiros Delgado e suas 

ações episcopais no Nordeste brasileiro, faz-se uma incursão pela vida estudantil, profissional e 

sacerdotal de Dom Delgado; no terceiro capítulo, O Ginásio Católico Diocesano Seridoense de 

Caicó (1942-1951), discutem-se os componentes pedagógicos gerais e peculiares da cultura 

escolar desse estabelecimento de ensino católico; no quarto capítulo, Escola Doméstica Popular 

“Darci Vargas” de vocação feminina profissional (1943-1951), refletiu-se sobre a cultura 

escolar transmitida e socializada por essa escola feminina; no quinto capítulo, Ensinar e instruir 

no tempo da Escola Prevocacional de Caicó (1944-1951), examina-se a distribuição do tempo de 

aulas teóricas e práticas dessa escola prevocacional; e no sexto capítulo, Educar pela tradição e 

pela renovação os presbíteros do Seminário Santo Cura d’Ars de Caicó (1946-1951), reflete-se 

acerca das permanências e das inovações da cultura escolar exercitada nesse Seminário. Por fim, 

tecem-se as Considerações Finais, em que se apresenta um posicionamento da cultura escolar 

adotada nos estabelecimentos católicos estudados. 



Capítulo 2 

A formação eclesiástica de José de Medeiros Delgado e suas ações episcopais no Nordeste 
brasileiro

D. José de Medeiros Delgado tem o gesto largo, a 
risada clara, a simpatia espontânea com que se 
disfarça o seu carisma. É um homem de ação e de 
presença, desdenhoso de exterioridades, ousado – 
daquela ousadia tranqüila de quem conhece e aceita 
os seus limites. Tem predileção especial pelo 
underdog, o desamparado; mas não faz demagogia 
religiosa. Para ele o importante é a condição 
humana, pois sabe e ensina que todo ser humano é 
filho de Deus (RAQUEL DE QUEIROZ, 1986).

Perscrutar a vida de um educador supõe, outrossim, procurar saber a cultura escolar dos 

locais de ensino freqüentados por esse Bispo. No presente capítulo, faremos uma incursão pela 

vida estudantil, profissional e sacerdotal de Dom Delgado, entrecruzada com a caracterização de 

cada escola em que ele estudou, para enfatizar as absorções de uma cultura escolar. 

Dom José de Medeiros Delgado nasceu na Fazenda Timbaúba, no povoado de Malta-

PB, em 28 de julho de 1905. Era filho de Manoel Porfírio Delgado e de Francisca de Medeiros 

Delgado. A sua infância foi vivida na Fazenda Timbaúba, de propriedade de seus pais, e na 

Fazenda Barra do Caimbra, dos avós maternos, Joaquim Honorato de Medeiros e Rosa Mariz de 

Medeiros, localizada no município potiguar de Serra Negra do Norte, na região do Seridó. É 

ilustrativo citar Ribeiro (1995, p. 340), para trazer a sua caracterização de sertão brasileiro: “um 

vastíssimo mediterrâneo de vegetação rala [...] predominando as cactáceas, os espinhos e as 

xerófilas”. Digamos que foi em um lugar, assim, desse mediterrâneo sertanejo, na Fazenda 

Timbaúba, que Dom Delgado nasceu e iniciou a escolarização primária. 

Pode-se dizer que Dom Delgado foi uma criança ativa e trelosa, em meio à vegetação da 

Fazenda Timbaúba e da Fazenda Barra do Caimbra, como assim o descreve em sua carta a 

sobrinha Iracema Persivo (2003, p. 1), a mim endereçada, em janeiro de 2003. Nessa carta, há a 

descrição de que “antigamente as crianças eram alfabetizadas em casa, não cursavam escolas 

principalmente as que moravam no campo. José foi alfabetizado pela Tia Cecília, irmã do Pai, e 

foi também essa tia quem ensinou o catecismo para a Primeira Comunhão”. Com relação à 

primeira comunhão, as Constituições Eclesiásticas desse período recomendavam aos párocos: 



[...] influir para que os pais e parentes dos meninos tomem parte nessa festa, 
aproximando-se com eles da sagrada mesa. Este fato deverá ficar perpetuamente 
gravado na memória dos meninos como um incentivo que os há de estimular 
para perseverarem na prática da virtude e das boas obras (CONSTITUIÇÕES 
ECLESIÁSTICAS DO BRASIL, 1950, p. 71). 

Menino matuto ou não, as experiências religiosas familiares já incutiam no seu 

imaginário infantil o desejo de quando “crescer haver de ser padre”, conforme registro de suas 

memórias (DELGADO, 1978, p. 15). 

Na época em que Dom Delgado iniciou a escolarização primária, com mais ou menos 

seis anos de idade, o ensino de Primeiras Letras, como assim era chamado nesse momento, 

compreendia a aprendizagem da leitura, da escrita, da aritmética, da religião e, por vezes, da 

geografia e da história, cujo aprofundamento de cada matéria aumentava no decorrer dos quatro 

ou cinco anos da duração dessa etapa de ensino. O método para aprendizagem de cada matéria de 

estudo estava de acordo com as orientações da pedagogia tradicional: aprender de cor ou 

memorizar as lições recebidas de professores fundamentalmente autoritários. Por essa pedagogia 

tradicional, o ditado, a cópia e a caligrafia, ao mesmo tempo, funcionavam como tarefa de 

reforço para o exercício da memorização. 

A leitura da obra Velhos Costumes do Meu Sertão, de Juvenal Lamartine (1966), 

fornece-nos alguns elementos indicativos de traços da cultura escolar desse período da 

escolarização primária de Dom Delgado. Relata Lamartine que o ensino primário geralmente 

funcionava nas casas de fazendas e era ministrado por mestres-escolas, contratados pelos 

fazendeiros, pois as escolas públicas, além de insuficientes, estavam sediadas nas vilas e cidades 

distantes das fazendas. 

Mostra ainda Lamartine (1966) que o ano escolar tinha início em 15 de janeiro e 

terminava a 15 de novembro, geralmente sem interrupção. Nas escolas das fazendas, o ano 

escolar ficava a critério dos proprietários – o tempo necessário para desasnar os alunos. O horário 

de funcionamento das aulas começava às 10 horas, após o almoço, indo até às 14 horas. Na 

primeira fase, como assim era chamada, estudava-se a tabuada e a carta de A B C de Laudelino 

Rocha, para aprender as quatro operações, aprender a ler, a soletrar, a escrever as letras do 

alfabeto, juntar sílabas e estruturar frases curtas. Na segunda fase, era a vez de estudar 

Aritmética, de Trajano e a Gramática da Língua Portuguesa, de Abílio César Borges – o Barão de 

Macaúbas.



O material escolar constava de um caderno pautado, feito de folhas de papel almaço, 

cortadas e costuradas à mão ou à máquina, lápis com borracha, penas de aço comum, tinteiro, 

caneta e mata-borrão. Segundo Lamartine (1966, p. 37), como não podia deixar de ser, naquela 

época, cada escola tinha uma palmatória “de madeira pesada, angico, pau-d’arco, para castigo 

dos alunos que não sabiam as lições, não apresentavam a escrita com boa caligrafia, limpa de 

nódoa ou de tinta ou erravam nos exercícios de tabuada”. 

Em reforço a esse dizer, colhi depoimentos de familiares que nasceram por volta de 

1907, e que freqüentaram a escola rural. A minha avó materna, Guilhermina da Silva Araújo, 

atualmente com 96 anos de idade, fez o seguinte pronunciamento: 

[...] a escola em que estudei na Fazenda Umarizeiro, então município de Caicó, 
funcionava na casa grande da fazenda de meus pais Silvestre e Honorata. Tinha 
início as aulas por volta das 13h30min e terminava às 17h. As meninas 
estudavam em um dos quartos da casa. A professora das meninas era minha 
irmã mais velha, Ana, enquanto que os meninos estudavam na sala da casa 
grande da fazenda; o professor era o meu irmão mais velho, Joaquim. A escola 
era freqüentada pelos meus irmãos e pelas minhas irmãs e ainda por 4 netos e 
uma neta do meu pai, que moravam no Sítio Riacho da Roça, município de 
Caicó. Os Professores Ana e Joaquim exigiam que todos nós decorássemos as 
letras do alfabeto, para, a partir daí, começar a juntar as letras para formar 
sílabas, depois palavras e frases. Após essa fase introdutória da alfabetização, 
passava-se para aprendizagem da leitura, que era feita em voz alta. Ainda, nessa 
fase, aprendia-se de cor a tabuada para os exercícios das operações de cálculo. 
Aos sábados, era a vez dos meninos e meninas se reunirem para o argumento 
que consistia basicamente no treinamento de soletração e da verificação da 
tabuada. O aluno que não soubesse soletrar as palavras e a responder a tabuada 
recebia um “bolo” de palmatória. O material da escola era a carta de A B C, a 
tabuada, o caderno e a caneta. O meu pai tinha muito cuidado para que não 
faltasse o material escolar (ARAÚJO, 2002).

Como se pode constatar, essa era uma instituição de ensino que não tinha nenhuma 

vinculação com órgãos públicos; era particular e mantida pelo meu bisavô. Conforme se pode 

depreender do relato acima, o ensino de primeiras letras no meio rural era ministrado por 

professores leigos, com base na memorização auditiva e visual. A avaliação da aprendizagem 

estava estruturada na demonstração das habilidades de ler bem, escrever as letras do alfabeto, 

formar sílabas e palavras, escrever frases, saber de cor a tabuada e memorizar nomes. Os alunos 

que porventura não demonstrassem essas competências eram punidos com castigos físicos pelos 

professores.



Prosseguindo a entrevista, a minha avó Guilhermina Araújo (2002) revela que o

“catecismo era ministrado, à noite, por outro irmão, Pedro, que ensinava orações, geralmente 

aquelas rezadas por toda família, antes do almoço, da ceia e de dormir”. Constava ainda nos 

ensinamentos do catecismo a memorização de noções básicas da doutrina católica, indicadas 

pelos párocos. Por meio do catecismo e das práticas devocionais da família, a criança sertaneja 

começava a ser introduzida nos valores do mundo rural: o respeito e a obediência à autoridade 

constituída, a veneração aos santos protetores do grupo familiar (protetores dos males das secas, 

das epidemias e da violência do banditismo), a valorização do trabalho e o repúdio ao ócio e à 

preguiça.

Por esse depoimento da minha avó Guilhermina, pode-se dizer que a cultura escolar 

absorvia e reproduzia a cultura rural, seus costumes, suas hierarquias, tradições, crenças, rotina 

diária e permanências do mundo rural. A escola, funcionando em uma das dependências da casa 

grande da fazenda, espécie de uma unidade educacional, correspondia a uma iniciativa particular 

do fazendeiro e não uma iniciativa do poder público municipal ou estadual. 

De todo modo, a partir dessa educação escolar oferecida, o Estado tinha um certo 

conhecimento da sociedade local, por meio do controle dos fazendeiros da região, também chefes

políticos.  Não obstante, a educação escolar ressentia-se de qualquer procedimento inovador 

quanto à didática, aos livros, ao material escolar e aos professores. 

Para dar continuidade aos estudos, no ano de 1918, o menino sertanejo José de Medeiros 

Delgado, aos 13 anos de idade, ingressou no Seminário Menor da Paraíba. A fundação do 

Seminário e do Colégio Diocesano de Nossa Senhora da Conceição, onde o menino José de 

Medeiros Delgado fora estudar, ocorreu em 04 de março de 1894, por iniciativa de Dom Adaucto 

Aurélio de Miranda Henriques, então Bispo daquela Diocese paraibana. Dos entendimentos com 

o Pontífice Leão XIII, Papa de 1879 a 1903, resultou a aquisição do Convento Franciscano de 

Santo Antônio, para funcionamento do Seminário e do Colégio, respectivamente. 

Antes do ingresso no Seminário Menor, o menino José, a mando de seu pai, Manoel 

Porfírio, teve que “trabalhar durante seis meses para preparar o primeiro enxoval com que 

deveria entrar no Seminário”. (DELGADO, 1973, p. 108). O trabalho exercido para a compra 

desse enxoval, segundo a sua sobrinha Iracema Persivo (2003), constituiu-se do corte e da venda 

de lenha, com o auxílio de um burrinho, servindo também para que seu pai pudesse averigüar sua 

vocação para o sacerdócio.



As condições para a admissão no Seminário Menor da Paraíba, em correspondência com 

“uma rigorosa formação do sacerdote” (BENCOSTA, 2000, p. 91), compreendia: 

1. demonstrar inclinação para o estudo ecclesiastico; 2. ter boa índole e bom 
procedimento, provados com attestado do respectivo Parocho, e ter intelligencia 
pelo menos medíocre; 3. ser filho legitimo de paes catholicos, honrados e 
virtuosos; 4. ser natural desta Archidiocese ou ter nella domicilio; 5. não ter 
defeito phisico nem molestia contagiosa. E a comprovação da certidão de 
batismo e atestado de vacina (ESTATUTOS..., 1927, p. 6-7).

Não é de admirar que diante de uma cultura educativa alicerçada nos fundamentos da 

doutrina católica de tradição tridentina, visando, dentre outras diretrizes, ao isolamento do 

seminarista da convivência familiar, um rol de pertences pessoais fosse solicitado, conforme se 

registra:

2 Batinas romanas, 1 Chapéo ecclesiastico, 2 Pescocinhos, 1 Barrete, 1 Capa 
Romana, 1 Guarda-chuva, 12 Voltinhas lizas, 1 Par de botinas preta para aula, 
recreio e capella, nos dias uteis, 1 Par de sapatos com elasticos, 1 Par de 
chinelos para banho, 8 Camisas para o diario, 3 ditas para dormir, 6 Ceroulas, 3 
Cobertas, 2 Lençóes, 2 Sobrepellizes simples, 12 Lenços brancos, 4 
Guardanapos grandes, 6 Pares de meias pretas, 4 Toalhas de rosto, 2 Toalhas de 
banho, 4 Fronhas simples, 2 Saccos para roupa servida, 1 Travesseiro – (0,m 
45x0,m 55), Escovas para roupa, para dentes, para botinas, um cópo, um pente 
fino, uma tesorinha e um pequeno espelho (ESTATUTOS..., 1927, p. 43).

No livro de matrículas do Seminário Episcopal da Paraíba [1894-1934], há o registro de 

que o noviço José de Medeiros Delgado ingressou no Seminário Arquiepiscopal de Nossa 

Senhora da Conceição da Paraíba do Norte, no dia 04 de março de 1918, com matrícula no curso 

primário, possivelmente na quinta ou sexta série desse nível de ensino. Nesse mesmo livro, 

encontram-se registradas as disciplinas escolares cursadas pelo aluno noviço José de Medeiros 

Delgado, a exemplo de Português, Aritmética, Geografia, História do Brasil, Música e 

Catecismo, destinadas à preparação básica para o ingresso no curso secundário. 

Cumprida com bom aproveitamento essa etapa escolar, no ano seguinte, em 1919, o 

seminarista José de Medeiros Delgado matricular-se-ia no Curso Preparatório e freqüentaria, 

paralelamente, o Seminário Menor. A educação secundária e eclesiástica tinha como objetivo 

estrito a formação do ser espiritual, do ser moral e do ser intelectual dos pretendentes à vida 



sacerdotal (ESTATUTOS..., 1927), permeada por aquela proposição de uma educação integral, já 

defendida pela pedagogia escolanovista.

Nesse sentido, o Curso Preparatório ou Secundário do Colégio Diocesano estava 

organizado em quatro anos, com as disciplinas escolares distribuídas na forma de seriação. Na 

primeira série, o aluno cursava Português, Latim, Francês, Aritmética, Geografia Música e 

Catecismo. Na segunda série, Português, Latim, Francês, Aritmética, Geografia e Chorografia do 

Brasil, Música e Catecismo. Na terceira série, História Sagrada, História do Brasil, Português, 

Latim, Francês, Álgebra e Música. No quarto e último ano, Português, Latim, Geografia, História 

Sagrada, História Universal, História Natural e Música (ESTATUTOS..., 1927). Em 1908, o 

colégio era equiparado ao Ginásio Nacional ou Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, assumindo a 

missão de formar jovens padres e, ainda, de preparar alunos para seguirem carreiras liberais 

(KULESZA, 2002). 

O Colégio Diocesano e o Seminário Arquiepiscopal de Nossa Senhora da Conceição da 

Paraíba, de igual cultura pedagógica clássica e literária, regidos pelas disposições tridentinas no 

Brasil, estavam incumbidos de oferecer uma rigorosa e disciplinar formação espiritual, moral e 

intelectual aos aspirantes ao sacerdócio. 

A formação espiritual – a principal delas – estava tanto articulada ao Curso Preparatório 

do agora Pio X1 quanto ao âmbito do Seminário Menor. No Curso Preparatório ou Secundário, 

essa formação estava prevista pelo ensino e aprendizagem de matérias como Catecismo, Música 

e História Sagrada. No Seminário Menor, com fins de uma vida sacerdotal perfeita, os 

seminaristas eram diuturnamente assistidos por um diretor espiritual. Na época do seminarista 

José de Medeiros Delgado, respondia por essa função o Cônego José Tibúrcio de Souza Miranda, 

cujas atribuições consistiam em: 

[...] dar-lhes todos os conselhos que [julgasse] oportuno, sobretudo no que diz 
respeito à vocação sacerdotal; formá-los na prática da meditação, [...] Vigiar os 
alunos nos exercícios de piedade e nas funções litúrgicas; designar os livros que 
deverão ser lidos na capela [...] Fazer o horário dos retiros, quer sejam gerais 
quer parciais (ESTATUTOS..., 1927, p.13-14).

A formação intelectual e moral estava articulada ao Curso Preparatório por meio dos 

ensinamentos de todas as matérias de ensino respaldadas nos conhecimentos culturais clássicos e 

1 Em 1911, o Colégio Diocesano passou a chamar-se Pio X, permanecendo como um tradicional colégio 
da capital paraibana. Em 1927, a gestão do Pio X era dos Irmãos Maristas (KULESZA, 2002). 



literários, enfim, propedêuticos, visando à desenvolução de competências cognitivas e morais 

cristãs, compatíveis com o exercício do sacerdócio, no cumprimento de suas obrigações 

eclesiásticas.

Em vista dessa formação intelectual e moral, caberia, em cada aula, ao professor, 

começar pela invocação de “Veni, Senete Spiritus, com uma Ave Maria e o Versículo Sedes

Sapientice, terminando-as com o Agimus tibi gratias”. Já no interior do Seminário Menor, a 

formação intelectual e moral deveria ser exercitada pela “devoção a São José, exemplo admirável 

de castidade e guarda consagrado desta encantadora virtude; a Santo Thomás de Aquino e Santo 

Antonio, mestres da ciência christã; a São Luís de Gonzaga e a São João Berchamans, modelos 

attrahentes do estudante eclesiástico”. A formação intelectual e moral articulada com a espiritual, 

compreendia a prática sistemática da meditação dos “mysterios christãos”, a leitura dos “Livros 

Santos e as obras asceticas”, a presença do seminarista na missa aos sábados, domingos, dias 

santos e festivos, na primeira sexta-feira de cada mês, na visita diária ao Santíssimo Sacramento 

e na confissão a cada oito dias (ESTATUTOS..., 1927, p. 18 e 20). 

Com relação à formação disciplinar do seminarista, esta abrangia o vestuário, o asseio 

pessoal, as amizades e as escolhas de livros de leitura não escolar. Quanto ao vestuário, caberia 

usar dentro do Seminário “batina preta de forma romana, cabeção da mesma côr com voltinha 

lisa ou collarinho ecclesiástico, botinas ou sapatos pretos” (ESTATUTOS..., 1927, p. 37). Deveria, 

ainda, portar-se com asseio, mas sem exagerar na elegância, sendo proibido o uso de perfumes, 

anéis, sapato de verniz, voltinhas bordadas, faixa ou lenço de seda e qualquer outro ornamento 

que indicasse qualquer vaidade em pessoas aspirantes ao sacerdócio. 

Por outro lado, também era proibida a leitura de romances, de almanaques, de poesias, 

de assinar ou ler jornais e revistas, ainda que científicos ou católicos, sem a expressa licença da 

direção do Seminário. Tratava-se, sim, de imprimir uma formação interior disciplinada “da 

vontade para o cumprimento do dever e a prática das virtudes. Nada como os alunos terem um 

grande apreço à disciplina do Seminário, persuadindo-se de que, mais tarde, serão Sacerdotes tão 

exemplares quão diligentes tenham sido em seguir a boa ordem e disciplina nos tempos 

escolares” (ESTATUTOS..., 1927, p. 32). 

O Curso Preparatório ou Secundário do Colégio Pio X, que o noviço José de Medeiros 

Delgado freqüentou, correspondia a uma cultura escolar de fundamentos clássicos, literários e 

litúrgicos. Por sua vez, os saberes clássicos seguiam as orientações escolanovistas do Ginásio 

Nacional ou Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. 



O Seminário Arquiepiscopal da Paraíba, comandado por Dom Adaucto, estava 

assentado numa cultura escolar também fundamentada nos preceitos do Concílio de Trento e nas 

recomendações do “Concílio Vaticano I, realizado de 1869 a 1870, marco da institucionalização 

oficial do movimento reformador da Igreja universal” (SOUZA, 2000, p. 80), e no próprio ideário 

desse estabelecimento religioso, materializado nos dispositivos do Estatuto do Seminário, 

incumbido de oferecer aos seus seminaristas uma formação educacional e disciplinar de caráter 

integral. Tratava-se de uma cultura escolar compatível com uma conduta urbana e com boas 

maneiras sacerdotais, para que “aprendam aquellas regras de cortezia e de bom proceder que as 

Sagradas Escripturas tanto recommendam aos homens, e são essenciais à educação e ao viver 

social com superiores, iguaes e inferiores, e requeridas pelo estilo ecclesiastico” (ESTATUTOS...,

1927, p. 29). 

A formação eclesiástica ainda primava para que as condutas e as boas maneiras 

sacerdotais ensinadas fizessem do futuro sacerdote “[...] um bom exemplo de uma piedade 

fervorosa, de uma integridade de costumes a toda prova, de urbanidade verdadeiramente 

ecclesiastica, de modestia, de recato, de bom senso, de caridade, de operosidade e de compostura 

em tudo” (ESTATUTOS..., 1927, p. 32). 

Faz-se evidente que a cultura escolar do Curso Preparatório ou Secundário do Colégio 

Pio X e do Seminário Arquiepiscopal da Paraíba, comandados por Dom Adaucto, caracterizava-

se por uma ordem educativa e disciplinar presente nos ensinamentos envolvendo saberes 

culturais, literários, científicos e católicos, incluindo os ensinamentos de condutas urbanas e de 

boas maneiras sacerdotais. Em vista disso, tornava-se essencial a distribuição das disciplinas por 

série, o procedimento de um ritual repetitivo de cânticos, de rezas, de provas orais e escritas, das 

formas de vestir, do ler e do saber comportar-se socialmente. Enfim, a formação do ser espiritual, 

do ser moral, do ser intelectual e do ser físico dos aspirantes ao sacerdócio compreendia um 

disciplinamento integral dos futuros padres. 

O Seminarista José de Medeiros Delgado, após ter concluído o Curso Preparatório no 

Seminário Menor da Paraíba, ingressou, no ano de 1923, no Curso de Filosofia do Seminário 

Maior da mesma Diocese, segundo o livro de matrícula do Seminário Episcopal da Paraíba 

[1894-1934], numa turma de 61 alunos. 

O Curso de Filosofia, com a duração de dois anos, compreendia, no primeiro ano, 

Filosofia, História Eclesiástica, Curso de Religião, Física e Química, e Canto Gregoriano. No 

segundo ano, Filosofia, História Eclesiástica, Curso de Religião, Eloqüência Sagrada e Canto 

Gregoriano (ESTATUTOS..., 1927). A formação espiritual estava profundamente articulada com a 



científica e a clássica. Nesse momento, e em vista do aprofundamento da vocação sacerdotal, 

cabia ainda ao Diretor acompanhar e vigiar as 

[...] instruções espirituaes, de todos os Seminaristas na Capella, e das classes de 
aulas. Os alumnos do Curso Superior, como mais próximos ao sacerdócio, e 
capazes de maior aproveitamento, devem merecer-lhe especial cuidado; Vigiar 
os alumnos nos exercícios de piedade e nas funções litúrgicas; designar os livros 
que deverão ser lidos na Capella (ESTATUTOS..., 1927, p. 13).

Ainda no que se refere à formação espiritual ministrada no Curso de Filosofia, esta 

correspondia a uma ação conjunta dos professores para “guiar, com consciência e competência, 

seus alunnos na acquisição das matérias que devem ensinar, lembrando-se da advertência de S. 

Ambrosio: ‘Primus dicend ardor nobilitas est magistri’ ” (ESTATUTOS..., 1927, p. 16). 

Recomendavam as Constituições Eclesiásticas que os sacerdotes, professores e alunos 

deveriam dominar bem o latim, língua oficial da Igreja Católica e que as aulas de filosofia, 

teologia e direito canônico fossem ministradas por essa língua clássica, assim como os diálogos 

mantidos com os seminaristas. 

 Referindo-se à formação espiritual, intelectual e disciplinar recebida no Seminário da 

Paraíba, posteriormente, Dom Delgado assim lembrava que 

Dom Adauto, tão enérgico, mas tão acessível, Monsenhores José Tibúrcio e 
Antonio Afonso, diretor espiritual e professor de filosofia e latim 
respectivamente, apesar da rigidez do primeiro e do retraimento do segundo, 
ambos tão dedicados, tive a felicidade de ser muito compreendido e estimulado 
(DELGADO, 1978, p. 69).

O seminarista José de Medeiros Delgado, concluindo o curso de Filosofia, em 1924, foi 

um dos escolhidos por Dom Adaucto para estudar Teologia em Roma, na Pontifícia Universidade 

Gregoriana, permanecendo de julho de 1925 a outubro de 1927. Nessa Universidade, acredita-se 

ter estudado Teologia Fundamental e Introdução à Sagrada Escritura, Teologia Moral, Código do 

Direito Canônico I, História da Igreja I, Patrologia, Arqueologia Cristã e Língua Hebraica I. Em 

1927, no segundo ano, provavelmente estudou Teologia Dogmática, Teologia Moral e Código do 



Direito Canônico II, matérias que constaram no currículo do Mons. Ausônio Tércio, que também 

estudou Filosofia na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, no período de 1953 a 1956. 

Em Roma, Dom Delgado, não se adaptando ao clima e à alimentação, foi aconselhado 

pelo médico, Dr. Schiboni, a voltar para o Brasil. 

Suas forças se esgotaram. O clima e a alimentação, muito diferentes daquilo que 
conheceu em sua pátria, e na vida do campo em que nasceu, estão a reclamar 
pelo menos dois anos de repouso, se quiser concluir a teologia em Roma. Se 
voltar ao Brasil, dentro de três ou quatro meses estará em condições de voltar 
aos estudos (SCHIBONI apud DELGADO, 1978, p. 20).

Acostumado com a cozinha do sertão, rica em proteínas e carboidratos, cujos pratos 

predominantes derivam da carne e do leite do gado e de produtos colhidos nos roçados e 

vazantes, o jovem seminarista estranhou e rejeitou hábitos alimentares europeus. 

Com todas essas dificuldades de adaptação, o seminarista retornou ao Seminário da 

Paraíba, para concluir o curso de Teologia. Em 1928, matriculou-se no terceiro ano desse curso, 

no Seminário da Paraíba, estudando Teologia Dogmática, Teologia Moral, Escritura Sagrada, 

Direito Canônico, Liturgia e Canto Gregoriano e, no último ano, Teologia Dogmática, Teologia 

Pastoral, Direito Canônico, Liturgia e Canto Gregoriano. 

Era procedimento estatutário do Seminário que os estudantes do curso de Teologia, uma 

vez por semana, resolvessem “um caso ora de Moral, ora de Direito Canônico, ora de Liturgia”.

Enquanto que os alunos inscritos nas disciplinas Teologia Dogmática, Escritura Sagrada e 

Filosofia, “uma vez por mês, se exercitarão em dissertações alternadas, na defesa das principais 

theses destas importantes matérias, podendo assisti-las os Professores do Seminário e o Clero” 

(ESTATUTOS..., 1927, p. 28). Por esses procedimentos estatutários, é possível dizer que a 

formação do sacerdote José de Medeiros Delgado foi humanista, complexa, rigorosa e 

dogmática.  

Torna-se perceptível que a cultura escolar do Curso de Teologia primava por uma 

formação intelectual superior, de caráter integral, do futuro sacerdote, sem dispensar o 

conhecimento das regras e etiquetas de cortesia, boas maneiras e do viver social urbano. No 

cotidiano do Seminário, e na vida familiar, exigia-se destes “bom exemplo de uma piedade 

fervorosa, de uma integridade de costumes a toda prova, de urbanidade verdadeiramente 

ecclesiastica, de modestia, de recato, de bom senso, de caridade, de operosidade e de compostura 

em tudo” (ESTATUTOS..., 1927, p. 32). 



O período em que Dom Delgado freqüentou os bancos escolares do Seminário da 

Paraíba e da Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma foi decisivo na sua formação 

sacerdotal, moral e pastoral, enriquecida pela orientação espiritual do Bispo Dom Adaucto 

Aurélio de Miranda Henriques, e pelos 

[...] escritos do cardeal Mercier, La Vie Interieure; do Padre Artur Vermeerch, 
professor de moral, sociologia e mística nos cursos maior e menor da 
Universidade Gregoriana; do Padre Van Laach, professor de teologia 
fundamental; do Padre Mateo, através de Vers le Roi d’ Amour; Dom Emílio 
Guerry, com Vers le Pére, livro que me serviu de meditação quando me 
preparava para a ordenação episcopal em 1941 [...], a história de uma alma, de 
Santa Terezinha; M. J. Scheeben, mistérios do cristianismo e de Moehler, La 
symbolique (DELGADO, 1978, p. 69).

Para o aprofundamento da formação de ordens espiritual, intelectual e moral, cita ainda 

os escritos literários, filosóficos e religiosos de Alceu Amoroso Lima (Tristão de Atayde), como 

sendo referências intelectuais de toda a sua geração estudantil seminarista e a de padres e bispos, 

dos anos de 1930 a 1950, referindo-se à sua propagação por meio do Movimento da Ação 

Católica Brasileira (ACB), substituto da Confederação Católica, criada por D. Sebastião Leme. O 

Movimento da Ação Católica Brasileira – antecessor do Concílio Vaticano II, e responsável por 

uma orientação renovadora para a Igreja Católica – transformar-se-ia, portanto, numa importante 

corrente divulgadora das bases da Ação Social da Igreja Católica, que teve em Dom Delgado um 

ativo partícipe por meio de seu magistério de ação social (ARAÚJO; BRITO, 2002). 

O presbítero José de Medeiros Delgado, tendo cumprido todas as etapas do processo 

formativo da vida sacerdotal, iniciou o rito de admissão, em seguida, as ordenações, que, 

conforme as normas adotadas pelo Seminário, observavam a seguinte seqüência: 

A Tonsura Clerical será conferida no início do primeiro anno de Theologia; as 
duas primeiras Ordens Menores, no fim do mesmo anno; as duas ultimas 
Menores, no fim do segundo anno de Theologia; o Subdiaconato, no fim do 
terceiro anno de Theologia; o Diaconato, em meio ao quarto anno de Theologia; 
e o Presbyterato, no fim do mesmo anno (ESTATUTOS..., 1927, p. 29).

Dom Delgado, após ter concluído os estudos teológicos no Seminário da Paraíba foi 

ordenado sacerdote pelo Bispo Dom Adaucto Aurélio de Miranda Henriques, no dia 02 de junho 

de 1929, com apenas 24 anos de idade. Em suas Memórias da Graça Divina (1978) apresentou-



se como tendo nascido no pontificado de Pio X, freqüentado o Seminário no de Bento XV, 

estudado em Roma e se ordenado padre, sob a bênção do Papa Pio XI. 

Já ordenado padre, foi nomeado Capelão do Colégio das Irmãs Dorotéias, em 

Bananeiras-PB, lá ficando apenas seis meses, tendo, em 02 de fevereiro de 1931, tomado posse 

como vigário da Matriz de Nossa Senhora da Conceição de Campina Grande-PB, onde 

permaneceu, nessa função, até o ano de 1941. Permaneceu 10 anos nessa cidade, o que o levou a 

adquirir “um pouco de experiência da vida em comum com alguns que tanto o auxiliaram a ser 

padre verdadeiro” (DELGADO, 1973, p. 23). Essa experiência exigiu-lhe o exercício do diálogo 

com todos os segmentos sociais, segundo suas confissões em Pedaços de Mim Mesmo (1973). 

Com efeito, fundou vários estabelecimentos de ensino na cidade de Campina Grande, 

logo após ter constatado a precariedade de escolas destinadas ao ensino secundário. Desde aquela 

época, sua maior preocupação foi proporcionar aos jovens meios adequados para a instrução e 

educação convenientes, com a finalidade de assegurar às crianças e aos jovens uma formação 

educacional católica. Diante dessas preocupações, foi levado a inaugurar, em 28 de fevereiro de 

1931, o Colégio da Imaculada Conceição, destinado à educação da juventude feminina de 

Campina Grande. O vigário Delgado ainda fundou, em 7 de abril de 1931, uma escola masculina 

– o Externato Pio XI, em preparação ao futuro Colégio Diocesano Pio XI, inaugurado 

solenemente, em 22 de fevereiro de 1932. Admitiu-se, nessa época, o curso secundário 

equiparado ao colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, conforme o relato de Uchôa: 

A 6 de fevereiro de 1934, o Colégio Diocesano Pio XI foi equiparado ao 
Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro. Foi Sua Exa Revma. Senhor Dom Adauto 
Henriques que, secundado pela cooperação do ilustre paraibano Dr. Alcides 
Carneiro junto à Divisão do Ensino Secundário, que a conseguiu. Nessa época, 
foi nomeado, também, Primeiro Inspetor Federal do referido Colégio Pio XI, o 
Padre José de Medeiros Delgado (UCHÔA, 1964, p. 385).

Para o desenvolvimento da renovação das práticas do catolicismo, Dom Delgado, em 

Campina Grande, como educador e, no momento, como inspetor federal decidiu – tal como 

aconteceu com Platão e antes com Sócrates (JAEGER, 1995) – recorrer a uma pedagogia do 

diálogo para o seu magistério de ação social católica. Como cenário para esse magistério, 

escolheu o Colégio Diocesano Pio XI, o Colégio da Imaculada Conceição e a Paróquia de Nossa 

Senhora da Conceição. Como vigário dessa Paróquia, descentralizou as suas atividades 

religiosas, construindo várias capelas que funcionariam como “comunidades organizativas de 



fiéis”. A edificação das capelas, representando espaços devocionais e de diálogo, objetivava o 

desenvolvimento de uma cultura religiosa atuante nos meios populares, marcada pela adesão às 

virtudes humanas, expressas na fé, no aprender, no bem, no amor e na caridade. Nesse 

magistério, Dom Delgado (1973, p. 33) apresentava o homem como sendo um “projeto 

comunitário, aberto ao próximo, encontrando na comunhão social e divina, sua globalização, sua 

realização plena e efetiva”.

A sua atuação incluiu, ainda, a expansão de escolas rurais e um núcleo de “ação católica de 

caráter experimental” (LOUREIRO, 1978, p. 153), visando à participação de leigos nos quadros 

evangelizador e social do Círculo Operário (CO) e da Juventude Operária Católica (JOC), o que 

foi positivamente reconhecido pela Santa Sé. Face a esse reconhecimento, a 15 de março de 

1941, o Papa Pio XII designava Dom Delgado para ser o primeiro Bispo da Diocese de Caicó-

RN, criada em 25 de novembro de 1939. Recebido com uma solenidade pública (Figura 01), em

26 de julho de 1941, durante a Festa de Sant’Ana de Caicó, tomou posse como Bispo Diocesano 

dessa cidade, com apenas 36 anos de idade, considerado, à época, um dos mais jovens bispos do 

Brasil.

Figura 01 – Solenidade por ocasião da chegada de Dom Delgado em Caicó

   Fonte – Acervo de Joaquim Martiniano Neto

Ao assumir a Diocese, elegeu a expressão latina Ita, Pater (Sim, Pai), como lema do

seu brasão eclesial (Figura 02). Desse modo, Dom Delgado, consciente da responsabilidade 

assumida, expressou o seu compromisso com a Igreja do Seridó, apresentando 

simbolicamente, no seu brasão, a marca de suas ações evangelizadoras, espirituais, 

educacionais e sociais. Assim sendo, explica, em sua Primeira Carta Pastoral – Vida Cristã, 



Paróquia e Ação Católica, o sentido do emblema heráldico adotado para simbolizar as suas 

idéias:

Nossas armas descobrem ser este o ideal de nosso episcopado. [Vida Cristã, 
Paróquia e Ação Católica] Se ouvirmos Jesus Cristo, parece-nos não ter tido 
outra cousa a fazer na sua vinda ao mundo. É o que se conclui, por exemplo,
destas passagens: ‘Eu vim para que elas (as ovelhas) tenham a vida e a tenham
abundante’. [...] O lema completa o expressivo simbolismo litúrgico das armas,
recordando, de maneira incisiva e prática, que a obediência é problema de 
máxima importância na vida cristã. ITA, PATER – SIM, PAI (DELGADO, 1941,

p. 5 e 6, grifo do autor). 

Figura 02 – Brasão de Armas de Dom Delgado
Fonte – Arquivo do Seminário Santo Cura d’Ars 

A primeira Carta Pastoral de Dom Delgado constitui autêntica plataforma episcopal. 

Assim, a recém-criada Diocese caicoense, administrada com esse ideal de vida cristã, pelo jovem

bispo, confirma a expansão da escolarização primária popular e da secundária seletiva, 

concomitante a uma ação social católica, no território da região do Seridó. Conjugar o 

desenvolvimento das luzes do saber escolar e religioso com o diálogo constante com as 

comunidades de fiéis foi a meta traçada por Dom Delgado, por meio das coordenadas da Ação 

Católica Brasileira, para o seu governo na Diocese de Caicó. Apresentado por Lima (1978) como

representante da ala renovadora da Igreja Católica, Dom Delgado (1973, p. 52) jamais escondeu 

a sua posição de que “ninguém espere pela conversão da Igreja em democracia popular, pois isso 

jamais sucederá”. Mas também reconhecia o poder que a Igreja dispunha no campo do 

desenvolvimento da ação socioeducacional, até como mecanismo promocional.



Consciente dessas duas faces bem distintas da Igreja Católica no Brasil, Dom Delgado, 

no seu magistério de ação católica no Seridó, quis torná-las vivamente unidas, senão indivisíveis. 

Para tanto, considerou a “ação educacional como base de toda a ação social autêntica 

desenvolvimentista” e, assim, em 24 de maio de 1942, dia de Pentecostes, decretava a instalação 

da Ação Católica Brasileira na Diocese de Caicó, com “o ideal de desdobrar o Divino 

Apostolado, pela admissão de leigos na execução das suas sublimes tarefas [...] mas, como 

instituição nenhuma, vem ela desempenhando tão importante papel religioso e social nos tempos 

modernos” (DIOCESE DE CAICÓ, 1941a, p. 13-14). Com a consolidação da Diocese de Caicó, 

administrada por Dom Delgado, assiste-se à expansão da educação escolar, da evangelização, da 

assistência social nos sertões seridoenses, urbanos e rurais.

Assim sendo, o primeiro desafio de Dom Delgado foi o de fundar o Ginásio Diocesano 

Seridoense (GDS – 1942), para os jovens do sexo masculino da região do Seridó e de outras 

cidades de Estados vizinhos. O GDS significava, para Dom Delgado, apenas a primeira obra de 

um complexo educacional que pretendia edificar. 

Em 15 de março de 1943, era a vez de fundar, com o apoio das Caritas e da Legião 

Brasileira de Assistência (LBA), por meio do Serviço Estadual de Reeducação e Assistência 

Social (SERAS) – coordenado no Estado, nesse período, por Aluízio Alves – a “Casa do Pobre” 

da Diocese de Caicó (órgão de direção dos serviços sociais da igreja, nessa cidade episcopal) e 

“filiais nas cidades paroquiais e nas suas capelas, dentro dos municípios da Diocese” 

(ESTATUTOS..., 1943, p. 7). Essa instituição fundou escolas primárias masculinas, femininas ou 

mistas em 12 cidades da região do Seridó. 

Logo em seguida, a partir da iniciativa da Legião Brasileira de Assistência (LBA) e 

do Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social (SERAS) de ensaiar um programa de 

preparação profissional para moças foi que Dom Delgado, a 16 de outubro do ano de 1943, 

instalou a Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, de Caicó, entregando a sua 

administração às religiosas do Colégio Santa Teresinha. 

Pensando, precisamente, na profissionalização das crianças em idade escolar, de 

setores populares de Caicó, a 18 de outubro de 1944, Dom Delgado transformou a “Escola do 

Pobre São José” na Escola Prevocacional de Caicó.

Da edificação da escola primária ao ginásio diocesano, integrando todo um complexo 

educacional de formação escolar e católica diferenciada, segundo as classes sociais, partiu Dom 

Delgado para fomentar uma instituição formadora de quadros intelectuais e dirigentes clericais 

para exercer o apostolado da ação católica. É com esse intuito que inaugura solenemente o 



Seminário Santo Cura d’Ars, em Caicó, a 26 de julho de 1946, na mesma data em que foi 

consagrado Bispo Diocesano. 

A atuação de Dom Delgado, em Caicó, igualmente “aos guerreiros de outrora, que 

mudavam os cursos dos rios [...] veio mudar o curso da história de Caicó, da Igreja do Seridó, 

não demolindo, mas renovando a Cidade de Deus”, exortou Dantas (1978, p. 162). Nesse 

período, Dom Delgado publicou suas primeiras cartas pastorais, intituladas Primeira Carta

Pastoral – vida cristã, paróquia, ação católica (Rio de Janeiro, 1941); Segunda Carta Pastoral – 

mistério da vida cristã (Salvador, 1943) e Terceira Carta Pastoral – o amor fraterno (Salvador, 

1949).

Após 10 anos em Caicó, o Sumo Pontífice Pio XII transferiu Dom Delgado, a 04 de 

setembro de 1951, para São Luís-MA, como Arcebispo daquela Arquidiocese, assumindo Dom 

José Adelino Dantas o seu lugar. O fato de ter sido um dos pioneiros na pregação da Doutrina 

Social da Igreja Católica levou-o a inserir, progressivamente, nas suas reflexões, o tema da 

democracia social. Dele vinha o insistente esclarecimento de que a 

Igreja, porém, não é democracia popular. Ela possui uma teologia e um estilo de 
agir que não anulam as pessoas investidas de autoridade. Mesmo na época do 
diálogo, com a graça divina e a paciência humana, com caridade e mansidão, 
esperança e persistência, é possível as maiores vitórias (DELGADO, 1973, p. 
108).

Assim pensando, investido da autoridade de Arcebispo da Arquidiocese de São Luís, e 

imbuído da vivência de um magistério de ação social católica, traçou para o governo da 

Arquidiocese de São Luís um programa de melhoria do nível social, educacional e cultural para a 

população maranhense, sob uma tríplice base, envolvendo a ação católica especializada, o 

cooperativismo e a formação de quadros intelectuais de nível superior. A partir da expansão da 

ação católica especializada, Dom Delgado implementou a Juventude Operária Católica (JOC) e a 

Juventude Agrária Católica (JAC), como atividades organizativas e educacionais para os 

segmentos de trabalhadores urbanos e rurais, respaldadas nas práticas renovadoras do 

catolicismo, que, nesses anos de 1950 e início de 1960, se valeram, sobretudo, do temário da 

questão agrária para mobilizar o segmento rural para o cooperativismo e para uma experiência de 

reforma agrária, com lavradores residentes no Vale do Mearim, que viviam em condições de 

pobreza absoluta (MOHANA, 1978). 

Em conexão com as políticas desenvolvimentistas do Governo Federal, Dom 

Delgado organizou uma rede de Cooperativas de Produtores e fundou a Cooperativa Banco 



Rural, ambas voltadas para a melhoria da vida da população maranhense do campo, que, nessa 

época, era mais de 70% em relação ao Estado. A criação da Rádio Educadora do Maranhão 

Rural (REMAR), para levar escola ao povo do campo, o Movimento de Educação de Base 

(MEB), bem como a reativação do Jornal do Maranhão (Semanário de Orientação Católica), a 

promoção da Missão Intermunicipal Rural Arquidiocesana (MIRA) e das Semanas Ruralistas 

representaram a outra parte do seu plano de melhoria social e educativa da população 

trabalhadora rural. A MIRA, por exemplo, teve o claro objetivo de reorientar a população 

campesina para a convivência com o mundo do trabalho moderno. 

Partindo dessas iniciativas, tratou, ainda, Dom Delgado, de buscar meios para fundar 

uma Universidade no Maranhão. Em agosto de 1959, recorreu ao Vaticano onde foi recebido 

pelo Monsenhor Angelo Giuseppe Roncalli, futuro Papa João XXIII, em nome do Papa Pio 

XII. Antes, em 1956, perseguindo esse objetivo, fundou a Sociedade Maranhense de Cultura 

Superior (SOMACS), com a explícita intenção de implementar o desenvolvimento do ensino 

superior no Maranhão e colaborar com a sua manutenção. 

Finalmente, a 25 de agosto de 1961, dia dedicado a São Luís de França, padroeiro da 

capital maranhense, era instalada em meio à notícia de renúncia do Presidente Jânio Quadros, 

a Universidade do Maranhão, congregando as já existentes Faculdade de Filosofia (1948), a 

Escola de Enfermagem (1948), a Escola de Serviço Social (1953) e a Faculdade de Ciências 

Médicas (1958). Posteriormente, seria a ela anexada a Faculdade de Direito (1945), a Escola 

de Farmácia e Odontologia (1945) e a Faculdade de Ciências Econômicas (1965). Em 1966, a 

Universidade do Maranhão foi oficialmente designada Fundação Universidade do Maranhão 

(FUM), hoje Universidade Federal do Maranhão. 

Dom Delgado, na qualidade de primeiro Chanceler da Universidade do Maranhão, 

que era de fato uma instituição católica, posicionou-se dizendo de sua profunda preocupação, 

desde o primeiro momento em que ali chegou, de 

[...] dotar o Maranhão de um instrumento apto a preparar lideranças 
competentes para deflagrar no estado a criação de um homem maranhense 
desenvolvido em todos os níveis de vida, desde o biológico, natural, até o 
espiritual sobrenatural. Por isso eu me preocupei desde o início, 
simultaneamente, com a Faculdade de Medicina, entre outras, e com a 
Faculdade de Teologia. Creio que incluir também uma unidade destinada ao 
ensino de Teologia numa Universidade, não é querê-la confessional e sim 
integral. A concepção integral de educação não esfacela o homem (MOHANA, 
1978, p. 198). 



Por fim, a instalação da Universidade do Maranhão completava o programa de Dom 

Delgado quanto à melhoria do nível cultural, por meio da formação de quadros intelectuais, 

dotados de compromisso com a reconstrução espiritual e material da vida do maranhense. 

Com a renúncia do Arcebispo de Fortaleza-CE, D. Antonio de Almeida Lustosa, o Papa 

João XXIII nomeava, a 10 de maio de 1963, Dom Delgado para substituí-lo. Permaneceu no 

Governo da Arquidiocese de São Luís por quase 12 anos, período em que publicou a Quarta

Carta Pastoral – igreja e os sacramentos, em Salvador, 1952; a Quinta Carta Pastoral – Maria, 

sacerdócio e eucaristia, em Belo Horizonte, 1954; e O homem e a comunidade, espécie de Sexta 

Carta Pastoral, no Rio de Janeiro, 1956, retratando, assim como fez nas primeiras cartas, a Igreja 

Católica como uma sociedade de fiéis, enquanto tal, instrumento de reforma moral, social e de 

conversão de seus fiéis, com base no apostolado da Ação Católica. Desde 1952, na condição de 

presidente do Secretariado Nacional da Ação Social da recém-criada Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil, não somente promoveu a propagação, em todo o Brasil, das bases da Ação 

Social Católica, dessa vez centrada no bem-estar rural, mas, ao mesmo tempo, as aplicava no 

solo em que exercia o seu magistério sacerdotal. Em virtude desse engajamento, fez publicar 

Evangelho, fé e concílio, em Fortaleza, 1968; Igreja, fé e pastoral, em Fortaleza, 1969; O cristão, 

a vocação e a prática do amor, em Fortaleza, 1969; Igreja, liberdade e mundo moderno, em 

Fortaleza, 1970, e Pastoral: missão de amor, em Fortaleza, 1971.

A ação social foi uma constante no magistério sacerdotal desse Bispo educador, de visão 

renovadora da Igreja Católica. Na Arquidiocese de Fortaleza, face à doutrina do Concílio 

Vaticano II, que definiu a “Igreja como mistério de Comunhão” (DELGADO, 1973, p. 29), 

constituiu, na Arquidiocese, uma nova organização segundo o seu Programa de Ação Social, 

incidindo em várias frentes, presumindo uma aproximação entre a Igreja e a população em geral. 

Para tanto, em primeiro lugar, tratou de desenvolver uma experiência agropecuária às 

margens dos rios Escudeiro e Melanciais, no Município de Russas-CE, com créditos do Banco 

Popular de Fortaleza S/A, pertencente à Igreja, e vitalizado por Dom Delgado para ser um 

instrumento efetivo de promoção social desenvolvimentista, segundo a proposição de que a 

Igreja tem o dever de, em forma subsidiária [...], colocar-se ao lado das forças 
econômicas nordestinas e ao lado de seus governos esclarecidos, com a 
finalidade de colaborar na autonomia dos brasileiros nordestinos que, para o 
bem solidário da Pátria, não querem ser marginalizados economicamente 
(DELGADO, 1973, p. 94).



Mereceu, também, toda a atenção desse Arcebispo, da mesma forma como aconteceu no 

Maranhão, o Movimento de Educação de Base, a serviço do qual usou a Rádio Assunção, da 

Arquidiocese, as Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e o cooperativismo associado com o 

sindicalismo rural e com a reforma agrária. Devido à implementação dessas experiências, 

idealizou a Fundação João XXIII, com finalidade de 

[...] promover integralmente o homem da cidade e do campo nas suas dimensões 
física, intelectual, técnica, econômica, moral, social e política. Cabia à Fundação 
difundir a pequena propriedade, para cujo objetivo comprará, receberá doações 
e dividirá terras, ora vendendo-as a longo prazo, ora dando-as quando receber 
por doações (BRANDÃO, 1999, p. 31).

Desde a primeira hora, a Ação Católica especializada, representada principalmente pela 

Juventude Operária Católica (JOC), teve o seu apoio irrestrito, ampliando-se para outros lugares 

suburbanos e dentro das fábricas, alcançando, pelo procedimento do ver, do julgar e do agir, 

além de operários, as domésticas, os comerciários e os desempregados. Chegou a tornar-se “uma 

apoteose nos meios populares”, apesar das limitações impostas pelo Golpe Militar, de março de 

1964, diz Brandão (1999, p. 19), um dos seus assistentes nessa frente de atuação. 

A partir do impacto do Concílio Ecumênico Vaticano II, para a Igreja Católica, 

estudioso assíduo das encíclicas e sempre estimulando a renovação da Igreja Católica, Dom 

Delgado procurou implementar a renovação da formação do clero, das religiosas e do laicato, 

mediada pela idéia de unidade de todas as forças católicas em torno de um bem comum e em 

virtude dos desafios dos novos tempos. Nesse sentido, em lugar do Seminário Provincial de 

Fortaleza, mais conhecido como Seminário da Prainha, Dom Delgado fundava, a 02 de fevereiro 

de 1967, o Instituto Superior de Cultura Religiosa, englobando os Departamentos de Teologia, de 

Antropologia, de Pastoral, de História da Igreja e de Pesquisa, posteriormente transformando este 

Instituto em Faculdade de Filosofia. 

O Programa de Ação Social de Dom Delgado, que tratou de alterar a cultura religiosa da 

Igreja cearense, concorreu, segundo Brandão (1999, p. 43), para o descontentamento de setores 

conservadores, “que, por fidelidade a um conceito de Igreja e de Padre, não conseguiram 

assimilá-las e, no mínimo, tinham dúvidas da competência e segurança do Arcebispo e se 

colocavam numa linha de descontentamento e oposição mais velada”. O clima de tensão assim 

manifestado levou Dom Delgado a enviar uma carta ao Papa Paulo VI, informando-lhe seu 



afastamento do cargo de Arcebispado de Fortaleza, alegando a sua idade avançada, por seus 68 

anos, momento de ceder o seu lugar a um substituto mais jovem e hábil. 

Dom Delgado, como um homem de ação e de presença marcante em cada solo em que 

praticava o seu magistério de ação social católica, “desdenhoso de exterioridades, ousado – 

daquela ousadia tranqüila de quem conhece e aceita os seus limites” (QUEIROZ, 1986, p. 5), no

juízo da escritora Rachel de Queiroz, apresentou a sua renúncia, em 04 de abril de 1973, após 10 

anos no governo da Arquidiocese de Fortaleza, devidamente consciente de que deixava uma obra 

social e religiosa inconclusa para o povo cearense. 

Sua predileção especial por aqueles sem direitos sociais, e sua defesa da redistribuição 

do bem-estar social para todos levaram-no a engajar-se no Movimento da Ação Católica 

Brasileira, fazendo deste o seu magistério de intervenções sociais, educacionais e religiosas. 

Lançou mão de uma pedagogia do diálogo, vislumbrando uma organização educativa das 

comunidades de fiéis por meio dos movimentos eclesiais de base, do cooperativismo e das 

instituições educacionais católicas. A todos, e, em particular, às instituições educacionais 

católicas, caberia ministrar uma preparação ou uma formação física, moral, artística, religiosa, 

assim como conhecimentos de ordem profissional. 

A realização plena e integral do ser humano era a finalidade precípua e última que 

movia cada obra educativa de Dom Delgado, em seu apostolado de ação católica, em Campina 

Grande, Caicó, São Luís e Fortaleza. Em face desse desejo, para ele espiritual, teceu em suas 

Cartas Pastorais, entre outros escritos, uma concepção integral de homem, contra o homem 

esfacelado, cindido, explorado. 

Dom José de Medeiros Delgado faleceu em Recife-PE (no dia 09 de março de 1988, 

com 83 anos de idade) onde residia desde que renunciou ao cargo de Arcebispo de Fortaleza, 

dedicando-se à propagação da Doutrina Social da Igreja Católica. Face à sua imensa gratidão ao 

povo seridoense, requereu aos familiares que fosse sepultado em Caicó, solo do seu primeiro 

bispado. E o povo de Caicó, prestando um tributo ao Bispo educador que quis oferecer educação 

para todos, sepultou-o no altar-mor da Matriz de São José, que ele construiu no centro do 

complexo educacional, formado pelo Ginásio Diocesano, o Seminário Santo Cura d’Ars, e a 

Escola Prevocacional, símbolos de um magistério de ação social, religioso e de respeito humano, 

de que trataremos a seguir. 



Capítulo 3 

O Ginásio Católico Diocesano Seridoense de Caicó (1942-1951)

Um GDS de livros, livros 
e emoções livres pairava sobre 

todos nós... 
Os anos 50 passavam 

passavam 
e o GDS era o nosso nordeste 

o nosso norte o nosso leste 
(MOACY CIRNE, 1998).

Em 1º de março de 1962, o padre Itan Pereira da Silva, então diretor do Ginásio 

Diocesano Seridoense – GDS, abre o livro de tombo com o seguinte registro, que me serve de 

incentivo primordial para a escrita deste capítulo.  

Depois de 19 anos de existência quase nada estava escrito sobre o Ginásio 
Diocesano. Tendo em vista a idéia que levantamos juntos aos antigos alunos do 
Ginásio para se comemorar todo ano a festa do ex-aluno, começando em 1962, 
quando o Ginásio completa 20 anos de vida, e pela boa receptividade que teve a 
sugestão, pensamos em reconstituir esta história para lembrá-la aos ex-alunos, 
com a intenção também de que sirvam estes dados para o futuro a quem queira 
escrever uma HISTÓRIA DO GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE DE 
CAICÓ (SILVA, 1962, p. 5, grifos nossos). 

O capítulo ora em curso pretende discutir os componentes pedagógicos gerais e 

peculiares da cultura escolar do Ginásio Diocesano Seridoense, no período de 1942 a 1951, 

instituição de ensino secundário concebida com fins de “proporcionar educação humana cristã à 

juventude masculina do Seridó” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 3). 

Os primeiros colégios secundários no Brasil foram criados pelos Padres da Companhia 

de Jesus. Com a expulsão dos jesuítas, em 1759, pelo Marquês de Pombal, assumiram outras 

ordens religiosas, como os franciscanos, carmelitas e beneditinos. 

No Rio Grande do Norte, a primeira Cadeira de Latim foi criada, em Natal, a 21 de 

julho de 1731. Em Caicó, então Vila Nova do Príncipe, entre 1803 e 1805, o Padre Francisco de 

Brito Guerra, cura da Freguesia da Senhora Sant’Ana do Seridó, criou a cadeira de Gramática 

Latina. Durante o regime imperial, o Presidente Basílio Quaresma Torreão, que governou o Rio 

Grande do Norte, entre 1833 a 1836, propôs a reunião das Aulas de Humanidades, em 



funcionamento desde 1827 – Filosofia, Retórica, Geometria, Latim e Francês, num Colégio, com 

o nome de Atheneu, instalado em Natal, capital da Província, a 02 de fevereiro de 1835. 

No século XX, a partir da criação, em 1924, da Associação Brasileira de Educação, 

realizaram-se várias Conferências para discutir propostas de reformulação do ensino secundário. 

A principal preocupação dos educadores integrantes da Seção do Ensino Secundário do 

Departamento carioca da ABE – principal instância de articulação de renovação educacional no 

país – era mesmo a reformulação do ensino secundário, em novas bases conceituais e legais.  

Após a Revolução de 1930, as transformações que se processavam no Brasil exigiu a 

implantação de órgãos administrativos adequados à realidade industrial do País. Dessa forma, em 

14 de novembro de 1930, foi criado o Ministério da Educação e Saúde, tendo como titular da 

pasta Francisco Campos, que reformulou o ensino secundário de acordo com o Decreto n0

19.851, de 11 de abril de 1931, traçando uma nova política educacional para o País. Na visão de 

Maria Thétis Nunes, estudiosa do ensino secundário,

Essa reforma vinha à tona justamente em momento de grande 
efervescência doutrinária, no setor educacional, entre os líderes católicos 
e não católicos. O Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova 
apresentado ao povo e ao governo, publicado em 1932 e assinado pelos 
eminentes educadores nacionais, procurou condensar as aspirações do 
momento e adaptar a educação às transformações que aqui se 
processavam (NUNES, 1999, p. 96). 

Para as propostas de reforma do ensino secundário, nos anos de 1939 e 1940, o Ministro 

Gustavo Capanema designou comissões para tal fim. A proposta da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, elaborada por uma dessas comissões, definiu uma formação geral acentuada nas 

humanidades clássicas, moral e religiosa para a juventude brasileira.

Com base, sobretudo, na Lei Orgânica do Ensino Secundário, de 1942, o Ginásio 

Diocesano Seridoense (GDS) foi fundado, em 1º de março de 1942, por iniciativa do primeiro 

Bispo da Diocese de Caicó, Dom José de Medeiros Delgado. Como padroeiro do GDS e patrono 

dos estudantes secundaristas, escolheu-se São Luís Gonzaga. O GDS foi, pois, o primeiro 

empreendimento da ação educacional de Dom Delgado. 

Na solenidade de inauguração das primeiras salas erguidas do GDS, compareceram 

autoridades políticas, representadas pelo prefeito de Caicó, Inácio de Medeiros Dias, eclesiásticas 

e civis da região do Seridó, que “vieram dizer pessoalmente sua satisfação e confirmar a adesão 



moral e material das paróquias, dos municípios e das classes que representam a nobre causa da 

educação secundária do Seridó” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 1). 

Em 2 de agosto de 1942, finalmente foi inaugurado o prédio do GDS, momento em que 

o intelectual e advogado caicoense, Renato Dantas, discursou, em nome dos conterrâneos, 

sublinhando, na linha de seu pronunciamento, que 

[...] constituiu um verdadeiro milagre a realização de tão alto 
empreendimento, benemérita iniciativa de D. José de Medeiros Delgado, 
o enviado da Providência para unir e abençoar a família seridoense. Foi 
esse abnegado pastor, jovem ainda, mas já experimentado legionário do 
Bem quem tirou do nada este edifício, construindo-o desde os alicerces, 
com os recursos que os seridoenses dignos não lhe negaram (DANTAS, 
1943, p. 30). 

O envolvimento da sociedade local por meio de doações financeiras e materiais foi 

notável desde o primeiro instante da construção do edifício escolar do GDS e das obras 

diocesanas2. Para erguê-lo, Dom Delgado adquiriu o “Sítio Soledade” (ainda no ano de 1941, do 

proprietário Ambrósio Pereira e sua esposa Alice Dantas Pereira), medindo “105 braças de terra 

de largura [...] com três casas de tijolo, um barreiro, roçados, cercados e demais benfeitorias, no 

valor de dez contos de réis - 10:000 $ 000” (CAICÓ, 1956, p. 72-73), localizado nos arrabaldes 

de Caicó, onde 

2 “Ficou proverbial o seu sistema de angariar garrotes para esta construção entre os fazendeiros da região 
que temiam o Bispo pela facilidade com que arrancava os garrotes dos currais mais obstinados. Muitos 
não acreditavam na obra, pelo seu vulto. Ainda hoje os velhos comentam esta particularidade e muitos 
dizem: o ginásio foi feito à custa de garrotes” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 4, 
grifos do autor). É comentário de domínio público que, certa vez, o Bispo foi a uma fazenda seridoense 
pedir um garrote, mas, nessa ocasião, o fazendeiro demonstrou reticências em fazer a doação, sugerindo 
a oferta de um carneiro. Insatisfeito, Dom Delgado, dispensou o seu motorista particular, afirmando que 
só sairia dali quando o proprietário da fazenda liberasse o garrote. Após tamanha insistência, o 
fazendeiro deixou-se convencer e autorizou o Bispo a escolher o animal de sua preferência no rebanho 
do curral. O jornal “A Ordem” divulgou a colaboração de segmentos da sociedade seridoense para a 
construção do Ginásio Diocesano Seridoense. “Para levar avante esse notável empreendimento contou o 
zeloso pastor com a boa vontade do seu querido rebanho, salientando-se a generosidade dos auxílios do 
industrial Dinarte Mariz, que também tem dado provas a este jornal de seu grande coração (GINÁSIO 
DIOCESANO SERIDOENSE, 1943, p. 1). Prosseguindo com a divulgação dos resultados da 
campanha para a construção do GDS, o jornal A Ordem registra que “O Sr. Francisco Pergentino, filhos 
e genros, donos da mina Quixaba Paraíba, vendedor a Dimariz e Cia., ofereceram meia tonelada de 
chelita, equivalente a Cr$ 12.000,00. José Ginani deu Cr$ 10.000,00 [...]. Em João Pessoa, prof. Abílio 
Dantas e dr. José Frutuoso Dantas subscreveram também Cr$ 5.000,00, Cr$ 10.000,00 o governo 
estadual mandou pagar em junho a subvenção com que dotou anualmente este educandário, Cr$ 
20.000,00, de modo que o governo diocesano satisfará nestes dois meses a metade dos compromissos da 
construção” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE..., 1943, p. 1).



[...] em seu entorno tinha uma ocupação apenas pontual. O que marcava o 
cenário era a vegetação nativa e o riacho das Salinas, que corria livre à frente do 
colégio. [...] Um pouco atrás do imponente prédio do ginásio está o rio Barra 
Nova, que já não possui as águas tão límpidas de outrora (MORAIS, 1999, p. 
88).

O ex-aluno, Manoel Dias, quando das comemorações do aniversário de 50 anos do GDS, 

numa crônica, quis mostrar o lugar distante e acidental em que foi construído esse 

estabelecimento católico

À época, atravessava-se a cidade, sendo edificado nas entranhas de uma 
propriedade rural, depois de adentrar um pequeno deserto, tendo uma barragem 
como passarela de quem o procurava. E lá estava ele, aguardando o reencontro 
do outro dia, sempre mais alegre. Seu idealizador foi célebre, climatizando 
situação, meio e função; recuou-o da cidade para a devida concentração do 
aluno; tirou-o do Centro, porque sabia que, mais tarde, ela, Caicó, seria 
turbulenta como as outras cidades (DIAS, 1993, p. 59).

O ex-aluno Bianor Medeiros, por outro lado, menciona que na época da fundação do 

GDS, Caicó era praticamente uma cidade sem diversão, não chegando a ter sequer um clube para 

a realização dos bailes. Estes eram organizados 

[...] no Salão nobre da Prefeitura Municipal. Havia, apenas, o velho cinema 
PAX, localizado numa das esquinas da Praça da Liberdade. Ainda me lembro de 
quando, aos sábados e domingos (dias que os internos podiam freqüentá-lo), a 
sirena alarmava, por três vezes, em espaços de quinze minutos, anunciando o 
início do filme (MEDEIROS, 1976, p. 55).

Por tudo isso, o caicoense e também ex-aluno do GDS, Joaquim Martiniano Neto, hoje 

estudioso da história do esporte em Caicó, ao referir-se à fundação do GDS, equipara-a a 

abertura de um movimento cultural de suma importância para Caicó e para o Seridó. 

A instalação do Ginásio Diocesano Seridoense (atual Colégio 
Diocesano Seridoense), no ano de 1942, marcou, não só para nós como 
também para toda região seridoense, a concretização de uma das mais 
antigas aspirações do nosso povo: dar a juventude um estabelecimento 
de ensino para mais aprimorada educação. Foi, longe de qualquer 



dúvida, a abertura de um movimento cultural de muita importância para 
o Seridó (MARTINIANO NETO, 1987, p. 55).

Abertura para um movimento cultural e movimento urbano na cidade, o certo é que não 

medindo esforços para alcançar os objetivos educacionais, doutrinários e culturais do GDS, Dom

Delgado mostrou-se extremamente persistente na execução desse plano diocesano, visando ao 

alcance de seus meios e fins pensados. 

Com direção e obstinação, o seu intento era fazê-lo funcionar legalmente e 

doutrinariamente, para enchê-lo de jovens alunos, como aqui se faz notar em suas palavras: 

Quando iniciamos as obras do Ginásio Diocesano Seridoense, sabíamos,
perfeitamente, que o mais fácil, mesmo construindo-o entre duas secas, era
concluí-las. Fazer funcionar o estabelecimento, ter quem o dirigisse a nosso
contento e ao dos pais, vê-lo freqüentado, obter-lhe equiparação, dentro do 
período curtíssimo de existência, isto sim, nos parecia quase desanimador
(DIOCESE DE CAICÓ, 1941b, f. 21).

A planta do edifício do prédio do GDS foi projetada pelo engenheiro João Borba 

Carvalho Filho, e sua construção foi acompanhada por Dom Delgado conjuntamente com o então 

Cônego Walfredo Dantas Gurgel3, envolvendo todo um complexo escolar formado pelo próprio 

GDS, a Escola Prevocacional de Caicó e o Seminário Santo Cura d’Ars (Figura 03). No centro 

desse complexo escolar, seria erguida a Capela São José, atualmente Igreja Matriz de São José. 

 Figura 03 – Planta do complexo escolar projetada pelo engenheiro João Borba Carvalho Filho 
 Fonte – Arquivo do Colégio Diocesano Seridoense 

3 O Cônego Walfredo Gurgel dirigiu o GDS, de 1942 a 1946 e de 1955 a 1961. De 1947 a 1954, o 
Monsenhor Walfredo Gurgel foi Deputado Federal pelo Rio Grande do Norte. Após esse mandato,
respondeu pelo cargo de Vice-Governador do RN, no governo de Aluízio Alves, de 1961 a 1965,
renunciando a esse cargo, para assumir uma vaga no Senado da República, que exerceu, de 1962 a 
1965. De 1966 a 1971, governou o Estado do Rio Grande do Norte. 



A Capela São José tem forma de uma cruz com uma nave larga central arrematada pela 

capela-mor ou altar. O frontispício apresenta um frontão encimado no vértice por um nicho com 

a imagem de São José. O acesso à nave central é dado por três portas; os vãos possuem arcos de 

meia circunferência e cercaduras de massa. Na fachada lateral (esquerda e direita), apresenta 

cinco janelas e, nos braços da cruz (direita e esquerda), uma porta central, ladeada por duas 

janelas. A Capela foi inaugurada em 1944, tendo Dom Delgado elegido São José4 como 

padroeiro, por sua representação como líder popular (DELGADO, 1978).

Por sua vez, o projeto dos prédios escolares foi traçado numa disposição arquitetônica 

simples e funcional, em decorrência da exigüidade de recursos econômicos. Mesmo assim, vê-se 

que a edificação desse complexo escolar representou um novo marco na paisagem urbana de 

Caicó e, mais ainda, na vida cultural da pacata cidade. O Colégio Santa Teresinha do Menino de 

Jesus, estabelecimento privado, feminino e católico, serviu de alguma forma de modelo 

pedagógico para a organização do GDS. Um e outro mantinham regime de externato, semi-

internato e internato. Em ambos os estabelecimentos de ensino católico, as salas de aula estavam 

distribuídas ao redor de um pátio central, um tipo de arquitetura, que, segundo Viñao Frago 

(1998, p.100), “se pode encontrar em alguns colégios de ordens ou congregações religiosas, 

construídos nos anos finais do século XIX e nas primeiras décadas do século XX”. Nesse tipo de 

arquitetura escolar, que também diz respeito a uma cultura escolar, como não pode deixar de 

acontecer, os espaços de convivência social são paulatinamente construídos para viabilizar ao 

corpo administrativo – diretor, professores e inspetores – um controle integral dos alunos. 

No caso específico do GDS, faziam parte dos espaços de convivência social o campo de 

futebol, que se destinava às atividades futebolísticas e à prática da educação física dos alunos; a 

Capela São José, destinada à assistência religiosa aos estudantes e à comunidade de fiéis do 

Bairro Paraíba; o salão de estudos e o dormitório reservado aos estudantes internos. 

Essa arquitetura majestosa ou funcional do GDS, no imaginário de alguns alunos de 

então, a exemplo de Manoel Dias, até parecia um palácio diferente...

Confesso, não sei como devo chamá-lo: Palácio da Cultura, Berço Educativo, 
Alicerce de Doutorado, Templo do Saber, Embaixada do Aprendiz, ou até 
mesmo Monumento ao Ex-Aluno. Decidi, vou denominá-lo: ‘Um Palácio 
Diferente’ [...]. No seu interior não havia luxo; a figura do vassalo inexistia, seu 
universo era sério e sem corrupção, não tinha propina nem extorsão, seu 
ministério exibia coerência, para alcançar um só objetivo: APRENDER E 

4 A festa em homenagem a São José é celebrada pela Igreja Católica, no dia 19 de março de cada ano, 
segundo determinação do Papa Gregório XV, editada em 1621. 



ENSINAR, daí a razão de ser ‘Um Palácio Diferente’, com identidade própria 
de característica sui generis (DIAS, 1993, p. 59).

Muito acertadamente pensado como um Templo do Saber, o GDS teve como primeiro

Diretor Geral, designado por Dom Delgado, o Cônego Walfredo Dantas Gurgel (Figura 04), 

graduado em Filosofia e Teologia pela Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, com

doutorado em Direito Canônico pela mesma Universidade. O corpo administrativo era composto

pelo Pe. Manoel da Costa5 (Vice Diretor – Figura 05), Pe. Aderbal Leitão Vilar (Secretário), Pe. 

Mário Damasceno (Tesoureiro), Pe. Milton Medeiros (Diretor Espiritual), Dr. Abílio de 

Medeiros (Médico), sendo o Inspetor Federal o dentista e educador Dr. Joffre Ariston de Araújo. 

Figura 04 – Cônego Walfredo Dantas Gurgel Figura 05 – Pe. Manoel da Costa
Fonte – Acervo de Aliete Batista de Araújo Fonte – Arquivo do Colégio Diocesano Seridoense

O Cônego Walfredo Gurgel logo empenhou-se em regulamentar o GDS, que se 

estruturou de conformidade com os preceitos da Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, os 

princípios da pedagogia da Escola Nova e o ideário da Encíclica Divini illius Magistri, do Papa 

Pio XI, datada de 1929, que assim teorizava sobre a educação cristã da juventude: 

5 O padre Manoel da Costa foi o segundo diretor do GDS, de 1946 a 1950. Quando faleceu, em março de 
1950, para o seu lugar foi designado o Pe. Sinval Laurentino de Medeiros, que ficou à frente da direção,
de 1950 a 1952. Antes de Dom Delgado ser transferido para a Arquidiocese do Maranhão, designou o
Pe. José Celestino Galvão como novo diretor do GDS, o qual permaneceu, de 1952 a 1955. 



[...] o verdadeiro cristão, em vez de renunciar às obras da vida terrena ou 
diminuir as suas faculdades naturais, antes as desenvolve e aperfeiçoa, 
coordenando-as com a vida sobrenatural, de modo a enobrecer a mesma vida 
natural, e a procurar-lhe utilidade mais eficaz, não só de ordem espiritual e 
eterna, mas também material e temporal. São estes os frutos benéficos sob todos 
os aspectos da educação cristã, precisamente pela vida e virtude sobrenatural em 
Cristo que ela desenvolve e forma no homem; pois que Jesus Cristo, Nosso 
Senhor, Mestre Divino, é igualmente fonte e doador de tal vida e virtude, e ao 
mesmo tempo modelo universal e acessível a todas as condições do gênero 
humano, com o seu exemplo, particularmente à juventude, no período da sua 
vida oculta, laboriosa, obediente, aureolada de todas as virtudes individuais, 
domésticas e sociais, diante de Deus e dos homens (ARAÚJO, 1992, p. 2).

Dispor um corpo docente de acordo com as exigências acadêmicas do Ministério da 

Educação e Saúde (MES) foi outro grande empenho desse Diretor que 

[...] apelou para as poucas pessoas, na época, em Caicó, com curso superior, 
uma das condições necessárias para o exercício do magistério. Houve 
dificuldade, pois os padres eram em número reduzido e os leigos teriam que 
diminuir seus afazeres para assumir a nova missão (ARAÚJO, 1993, p. 24).

Assim, com empenho e determinação, convidou para exercer a docência nesse 

estabelecimento de ensino católico, sacerdotes baluartes da educação seridoense e profissionais 

liberais de referências exemplares na cidade. E desde o primeiro exame de admissão, realizado 

em 1942, que selecionou a primeira turma do GDS, com a presença do inspetor do MES, 

Euclides Gurjão, passaram a integrar o quadro docente, com registro no Departamento Nacional 

de Ensino do MES, o Padre Aderbal Leitão Vilar (Canto Orfeônico), o Cônego Manoel da Costa 

(Religião e Civilidade), o Cônego Walfredo Gurgel (Português, Latim e Francês), o juiz de 

Direito Hilarino Amâncio Pereira (Matemática e História Geral), o dentista Joaquim Dionísio dos 

Santos (Geografia Geral), o coletor federal Francisco de Medeiros Vale (Trabalhos Manuais) e o 

dentista Joffre Ariston de Araújo (Desenho e Educação Física).

No ano de 1944, fizeram parte do quadro de docentes do GDS, o farmacêutico José 

Gurgel de Araújo (História Geral) e a diretora do Ginásio Santa Teresinha, Elizabeth Ur 

(Matemática). Em 1945, o Pe. Aloísio Rocha Barreto (Ciências Naturais). Em 1946, o Pe. João 

Agripino Dantas (Matemática), Luiz Ferreira de Andrade (Português e Latim), o Pe. Sinval 

Laurentino de Medeiros (Religião e Civilidade), o Pe. Eymard L’E. Monteiro (Ciências Naturais 

e Inglês) e o médico João Perboyre de Brito (Ciências Naturais).  



Já em 1947, integraram o quadro de professores do GDS, o seminarista Geraldo de 

Azevedo (Matemática e Francês). Em 1948, Eduardo Gurgel de Araújo Filho (Matemática), 

Genival Santos Medeiros (Geografia Geral e Geografia do Brasil), Levi de Assis Dantas 

(Trabalhos Manuais e Desenho) e Joaquim Pereira Filho (Inglês). Em 1949, Clementino Mariz 

de Faria (Geografia Geral e Geografia do Brasil) e José Gurgel Guará (Inglês). Em 1950, Manuel 

Arteiro da Silveira Vidal (Português, Latim e Religião) e Arnaldo Arsênio de Azevedo (Francês). 

Em 1951, Pe. José Celestino Galvão (História Geral, Geografia Geral, Geografia do Brasil e 

Religião).

Um quadro docente constituído por sacerdotes e profissionais liberais de referências 

exemplares denota o investimento cultural na “educação humana e cristã da juventude masculina 

do Seridó” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 3). Quase todos os professores do 

GDS tinham uma formação de nível superior para atender à legislação educacional, cuja 

recomendação era de que “cursos secundários deveriam ser ministrados por professores 

catedráticos, escolhidos por concursos rigorosos de títulos e provas” (SCHWARTZMAN;

BOMENY; COSTA, 2000, p. 201). 

De conformidade com o perfil do corpo docente do GDS, o aluno que lá ingressava bem 

sabia das exigências a enfrentar e os obstáculos a transpor, conforme relembra o próprio Manoel 

Dias:

É bem verdade que, para se chegar lá, exigiam-se méritos, começando por uma 
seleção de admissão ao Ginásio e concorrência com vários ‘cobras’ que 
conheciam profundamente [...] o livro de português de Aída Costa ao grande 
matemático Carlos Galante, cujos conteúdos eram devorados e apresentados nas 
sabatinas como parâmetro de aprendizado e sabor de vitória através das 
rigorosas notas. Por ser diferente, esse palácio, fascinava o Mestre, inspirava o 
aluno e aos pais, certos de que os filhos nele matriculados, tornar-se-iam, no 
mínimo, profissionais competentes, com um futuro próspero, estribado nos 
alicerces do saber ministrado pelo Colégio Diocesano Seridoense (DIAS, 1993,
p. 59).

Consoante sua cultura escolar respaldada pela legislação do Ministério da Educação e 

Saúde (especificamente a Lei Orgânica do Ensino Secundário), pelos preceitos da Igreja Católica 

(por meio da enciclíca Divini illius Magistri) e, até certo ponto, pelos princípios da Escola Nova 

(segundo o entendimento de uma educação integral e disciplinar), o GDS começou a funcionar, 

em 1942, com um curso primário e exame de admissão.  

O curso primário do GDS teve início a 1º de maio de 1942, com uma turma 

aproximadamente de 30 alunos do sexo masculino, entre eles Geraldo Benévolo Xavier, Geraldo 



Rufino, Manoel Etelvino da Cunha Neto, George de Brito Dantas, Nehemias Gurgel e Ivo 

Trindade. Com o nome Escola “São Luís de Gonzaga”, o curso primário do GDS funcionou 

primeiramente no horário vespertino, das 13h às 17h (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE,

1942), nas mesmas classes de aula do curso ginasial, com funcionamento no turno matutino. 

Tratava-se de uma escola primária particular, mas aos alunos de famílias com baixo poder 

aquisitivo, segundo o ex-aluno Ivo Trindade (2004), o Bispo Dom Delgado dispensava o 

pagamento de mensalidades. 

Sem a obrigatoriedade de fardamento, o curso primário estava estruturado em quatro 

séries e oferecia as disciplinas de Português, Aritmética, História do Brasil, Geografia e 

Educação Física, “porém com grau de complexidade crescente de ano para ano” (TRINDADE,

2004). Às aulas de Educação Física, duas vezes por semana, o aluno tinha que comparecer, 

esportivamente uniformizado às 5h da manhã. Essas aulas, inicialmente, foram ministradas por 

Dr. Jofre Ariston; depois, por Vicente Modesto. 

Entre os livros adotados, destacavam-se O Pequeno Escolar para leitura, Gramática 

(Eduardo Pereira), Aritmética (Antônio Trajano), Geografia Elementar (Aroldo de Azevedo). 

Fazia parte do material escolar exigido a tabuada, o caderno de caligrafia e o caderno de 

matemática em formato quadrangular. A aula tinha início após a entrada do professor na classe, 

ocasião em que todos os alunos ficavam de pé, procedimento adotado quando entrava na sala 

alguma pessoa de destaque. Antes do começo da aula propriamente dita, rezava-se em nome do 

pai, do filho e do espírito santo. No decorrer do turno vespertino, havia um intervalo de trinta 

minutos para o lanche e descanso.  

O corpo docente do curso primário do GDS esteve constituído por alunos do ginasial 

que se destacaram na aprendizagem e comportamento. O aluno ginasiano Bianor Medeiros, por 

exemplo, foi o escolhido pelo diretor Monsenhor Wlafredo Gurgel para ministrar o ensino da 

primeira série; Omar Pimenta, o ensino da segunda série; José Geraldo Moura da Fonseca, da 

terceira série. Na quarta série (1946), o professor foi o então diretor do GDS, Pe. Manuel da 

Costa, que ensinava dialogando com a turma. De comportamento austero e rigoroso, o Padre 

Costa

[...] tinha como rotina pedagógica a incumbência de dar tarefas aos 
alunos como dever de casa. Marcava as lições para o aluno na aula 
seguinte ser sabatinado. As vezes, alguns faltavam à aula com receio 
de ser repreendido pela lição mal preparada. [...] Numa aula de 
Aritmética, o Padre demonstrava no quadro-negro a maneira prática de 
se enunciar a leitura de um número composto de vários algarismos. [...] 
Depois das explicações e demonstrações, apagava o número 
exemplificado e tornava a apresentar outro cada vez mais extenso. 
Chamava um aluno ao quadro-negro para qualificar a série numérica. O 



escolhido adotava os passos ensinados e em seguida lia em voz alta os 
bilhões, milhões, centenas etc. Esse teste foi repetido por outros alunos 
até a questão alcançar a compreensão (TRINDADE, 2004, p. 3).

Respeitado pelos alunos do nível primário e ginasial, por seus conhecimentos clássicos, 

especialmente de latim, erudito latinista, o Padre Costa ensinava revelando a origem etimológica 

das palavras. Para esse Padre erudito, a quarta série era de fundamental importância na formação 

básica do aluno do nível primário. Cabia ao aluno quartanista, “desenvolver contínuo esforço da 

aprendizagem das matérias de estudo” (TRINDADE, 2004, p. 3). 

 No ano de 1943, “apresentaram-se para o exame de admissão 54 alunos, tendo sido 

aprovados 51 alunos. O aluno classificado em 1º lugar foi Joaquim Pereira Filho, com a média 

9,5, e em 2º lugar Bianor Medeiros, com a média 9,3” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE,

1942, p. 6). Em 1943, 51 alunos ingressaram, após o exame de admissão, na primeira série do 

curso ginasial do GDS. 

O Jornal O Ex-Aluno, órgão da Associação dos Ex-Alunos do CDS6, informa que os 

estudantes matriculados na primeira série ginasial eram provenientes das cidades de Caicó, Natal, 

Ceará-Mirim, Currais Novos, Santa Cruz, Caraúbas, Junco (Messias Targino), Baixa Verde (João 

Câmara), São José do Mipibu, Aracati (Ceará), Arapiraca (Alagoas) e das cidades paraibanas de 

Patos, Catolé do Rocha e de Brejo do Cruz (OS MESTRES..., 1992). 

Pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, a idade exigida para entrada no curso ginasial 

era de onze anos completos, ou por completar até o dia 30 de junho, além de ter recebido uma 

boa educação primária. A reforma do ensino secundário que se tornou um dos marcos do 

Governo de Getúlio Vargas, caracterizou-se 

[...] pela intenção de consolidar a escola secundária como principal instituição 
educacional e, através dela, formar novas mentalidades, criar uma cultura 
nacional comum e disciplinar as gerações para garantir a continuidade da pátria. 
Através dela, também, esperava-se produzir uma nova elite para o país. Uma 

6 A Associação dos Ex-Alunos do Colégio Diocesano Seridoense foi fundada em 19 de agosto de 1985, 
composta a primeira Diretoria pelos seguintes ex-alunos: Olavo de Souza Roque (presidente), Robson 
Araújo Pires (vice-presidente), José Nilson de Araújo (primeiro secretário), Méssia Alves de Morais 
(segundo secretário), João Pereira de Brito (primeiro tesoureiro), Ana Marta Bezerra Jerônimo (segundo 
tesoureiro). O Conselho Consultivo foi formado por três membros efetivos e três suplentes. Efetivos: 
Humberto Alves de Medeiros, Gentil Homem Filho, Urbano Batista de Faria. Suplentes: Raimundo 
Melo, Izabel Cristina dos Santos, José Monteiro Saldanha. (ASSOCIAÇÃO DOS EX-ALUNOS DO 
CDS, 1985, p. 1). 



elite católica, masculina, de formação clássica e disciplina militar. A ela caberia 
a condução das massas e a ela estaria reservado o acesso ao ápice da pirâmide 
educacional (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 218).

Para formar uma elite intelectual e católica no Seridó e Nordeste, o Cônego Walfredo 

Gurgel decidiu pela abertura de um internato, destinado aos alunos que não residiam em Caicó. 

Para coordenar e fazer funcionar o internato, esse Diretor nomeou as freiras Valkmara Stavoszch, 

Maria Eugênia de Araújo, Maria Regina de Araújo e Maria Isabel da Trindade, da Congregação 

das Filhas do Amor Divino, de Caicó, além de Ezequiel Dantas, Francisca Resende, Cecília 

Cavalcante e Maria José Cavalcante, como responsáveis pela cozinha e pelo refeitório do 

educandário. E o funcionário Antônio Catarina, que acompanhava os alunos no internato. 

No que diz respeito à alimentação dos alunos internos, Abreu Júnior (2001, p. 7) lembra 

que o cardápio quase diariamente constava de “feijão macassar, arroz da terra, e o bife 

‘Carpacho’, (assim era chamado de tão fino que era)”. Por sua vez, “durante as provas de 

segunda época, as refeições eram feitas na casa de D. Quininha [mãe do cônego Walfredo 

Gurgel]. Economia era o lema” (MEDEIROS, 1976, p.55). 

O GDS, como um estabelecimento católico de ensino dotado de um internato, seguindo 

a mesma tendência de seus congêneres masculino e feminino, cultivava o plantio de hotaliças, 

verduras e algumas frutas tropicais, como pinha, goiaba, manga, banana, entre outras. A água que 

abastecia todo o GDS era retirada de um cacimbão (poço artesanal). O pão servido aos internos 

era fabricado na padaria do próprio GDS. E o leite utilizado na alimentação dos internos vinha de 

uma vacaria existente nas proximidades do Ginásio.  

Formar uma elite intelectual culta e cristã exigiu por parte da direção do GDS e do 

corpo docente, a distribuição dos alunos em três categorias – internos, semi-internos e externos. 

Aos alunos internos, cumpria trazer um enxoval completo (da mesma maneira que o fez Dom 

Delgado no Seminário Arquiepiscopal da Paraíba, quando lá ingressou, em 1918) então 

composto das seguintes peças e acessórios: 

2 uniformes de brim cáqui (modelo do Ginásio), 1 uniforme para as festas 
(modelo do Ginásio), 3 ternos de brim comum (roupa de casa), 1 képi (modelo 
próprio), 1 casquéte para a farda kaki, 2 colchas brancas para cama, 1 
travesseiro de 0,50 x 0,40 com fronhas, 4 camisas, 4 pijamas, 4 cuecas, 4 
lençóis, 4 toalhas para rosto, 2 toalhas para banho, 6 pares de meia, 8 lenços, 2 
pares de sapatos (um para sair), 1 par de chinelos, 2 sacos para roupa usada, 2 
calções azuis e 2 camisas de meia, brancas, sem mangas, para ginástica, 1 par de 
sapato, tênis branco, 2 guardanapos, bacia de rosto, pente, escovas, saboneteira, 
espelho, tesourinha, copo para dentrifício, 1 colchão 1,70x70 (GINÁSIO
DIOCESANO SERIDOENSE, 1943, p. 6).



Aos internos do GDS era imposta uma rotina disciplinar para os dias úteis, domingos e 

feriados, compreendendo horários para a missa diária, tempo para cada atividade e até 

reproduzindo o mesmo disciplinamento do Seminário Arquiepiscopal da Paraíba, em que Dom 

Delgado esteve como seminarista interno, cabendo a eles o cumprimento também de  

[...] despertar às 5 horas; ginástica, banho e toillete de 5 às 6 horas; oração da 
manhã e missa de 6 às 6,45 horas; café e recreio 6,45 às 7 horas; estudo e aulas 
de 7 às 9,30 horas; merenda e recreio das 9,30 às 10 horas; estudo e aulas das 10 
às 11,30 horas; almoço das 11,30 às 12 horas; recreio das 12 às 13 horas; estudo 
e aulas das 13 às 15 horas; merenda e recreio das 15 às 15,30 horas; estudo e 
aula das 15,30 às 16,30 horas; recreio; futebol das l6,30 às 17,30 horas; banho 
das 17,30 às 18 horas; jantar das 18 às 18,30 horas; recreio das 18,30 às 19 
horas; estudo das 19 às 20 horas; oração da noite e repouso às 20 horas
(GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1943, p. 5).

Mais do que isso, a vida no internato do GDS exigia que todos os alunos despertassem 

todos os dias pelo toque da campanhia e se “[...] movimentassem com rapidez, pois, como todos 

sabem, a diretoria nomeava pessoas para ajudar na disciplina do Ginásio. Eram os prefeitos, 

alunos mais aplicados que tomavam conta de cada categoria dos internos” (ABREU JÚNIOR,

2001, p. 7). 

A disciplina da vida diária, social e escolar era rigidamente controlada pelo diretor Pe. 

Manoel da Costa, que sucedeu o Cônego Walfredo Gurgel, visto pelos alunos como um “homem 

direito, muito severo, [que] administrava o Ginásio com mão de ferro. Aplicava corretivos em 

homens feitos, recorria à palmatória quando não batia com o breviário em qualquer parte do 

aluno – muito rígido” (ABREU JÚNIOR, 2001, p. 6). Os ex-alunos Paulo Bezerra e Fernando 

Cabral, concluintes da turma de 1949, e Anderson Abreu Júnior, da turma de 1951, referindo-se 

aos castigos impostos pelo Pe. Manuel da Costa, na sua época, como diretor de disciplina, 

relatam que 

O Pe. Manuel da Costa, [era] um carrasco de mão de ferro que aplicava castigos 
físicos que iam do croque à palmatória, proibição de saída e banca de estudo, 
noite a dentro, ou durante os intervalos de meia hora, pela manhã e à tarde, 
chamado recreio. Uma turma foi proibida do café por 30 dias, castigo que durou 
a metade do tempo, por intervenção de um visitante (ABREU JÚNIOR; 
BEZERRA; MACEDO, 2003, p. 2). 



Os diretores desse estabelecimento católico de ensino primavam pela socialização de 

uma cultura escolar que também empregasse à aprendizagem o disciplinamento social. Em razão 

disso, os alunos semi-internos e externos deveriam comparecer ao GDS, todos os dias, com o 

uniforme de brim cáqui; nos dias festivos, este deveria ser acrescido de gravata com as iniciais 

GDS. Sua permanência no estabelecimento era assim definida: 

Os semi-internos comparecem às 7 horas, almoçam e merendam no Ginásio e se 
retiram às 16h 30 min. Os externos comparecerão para as aulas que obedecerão 
a dois horários: das 7 horas às 11 horas e das 13 às 17 horas. Terão os internos 
saída aos domingos, de acordo com o comportamento e aplicação da semana, 
observando-se rigorosamente as instruções dos pais (GINÁSIO DIOCESANO 
SERIDOENSE, 1943, p. 2).

Portanto, cabia aos alunos comparecerem ao GDS, todos os dias, vestidos do 

fardamento da diária. Antes de entrarem para as salas de aula, formavam e cantavam no pátio o 

Hino do G.D.S., o Hino Nacional ou o Hino da Bandeira (MEDEIROS, 2003). No início das 

aulas, anunciado pelo toque de uma sineta, todos os alunos dirigiam-se para suas salas de aula, 

em fila, onde ficavam de pé ao lado da carteira e juntamente com os professores, quase todos 

padres, rezavam em nome do pai, do filho e do espírito santo, dentre outras orações. As orações 

diárias eram apenas dispensadas nas aulas de História, por ser o Professor, José Gurgel de 

Araújo, de religião protestante. Em seguida, o professor, sentado em sua mesa em cima do 

estrado, fazia a chamada dos alunos pela caderneta, enquanto os mesmos permaneciam em 

silêncio absoluto.

Diariamente, ministravam-se quatro aulas com duração de 45 minutos; após as duas 

primeiras aulas, fazia-se uma pausa de 15 minutos para o recreio, anunciado pelo  toque da 

sineta, acionada por um funcionário designado para tal. O recreio acontecia no pátio interno do 

educandário, momento que os alunos aproveitavam para as conversas distraídas com os colegas e 

o lanche matutino. Nesse intervalo, a direção, juntamente com algum professor designado, 

responsabilizava-se por garantir a ordem, o disciplinamento e o controle sobre todos os alunos.  

A compreensão dos componentes pedagógicos gerais e peculiares integrantes de uma 

cultura escolar pressupõe o conhecimento das finalidades últimas da instituição investigada, os 

seus dispositivos normativos, saberes escolares transmitidos, livros adotados e horários. Assim 



sendo, obedecendo aos preceitos da Lei Orgânica do Ensino Secundário, as finalidades 

educativas do GDS assim se definiam: 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 
personalidade integral dos adolescentes. 2. Acentuar e 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 (SANTOS, 1961, p. 234).

Uma das finalidades últimas da educação secundária, dizia respeito, segundo Santos 

(1961, p. 132), à educação integral da população jovem, “entendendo-se por educação integral a 

formação harmoniosa da sua inteligência, do seu caráter e da sua personalidade”. Portanto,

oferecer uma educação integral ao estudante adolescente para dotá-lo de uma consciência 

patriótica e humanística, correspondia a uma das dimensões da cultural escolar a ser alcançada 

pelo GDS, por meio da oferta das disciplinas de ensino e de aprendizagem.  

Pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, esse nível de ensino cabia ser ministrado em 

dois ciclos: o primeiro, o curso ginasial, com a duração de quatro anos; e o segundo, os cursos 

clássico e científico, com três anos. A organização pedagógica do GDS correspondia ao primeiro 

ciclo – o ginasial, considerando que lá também funcionou o nível primário. Em alguns 

momentos, esse nível de ensino primário era ministrado pelos internos do GDS, especialmente 

aqueles que se destacavam com notas boas e bom comportamento.  

No Boletim de Médias e Exercícios dos alunos, no período de 1943 a 1951, consta que, 

na primeira série, cabia aos secundaristas cursarem Português, Latim, Francês, História Geral, 

Geografia Geral, Matemática, Desenho, Canto Orfeônico, Trabalhos Manuais e Educação Física. 

Na segunda série, as disciplinas a serem enfrentadas pelos alunos eram Português, Latim, 

Francês, História Geral, Geografia Geral, Matemática, Desenho, Canto Orfeônico, Inglês, 

Trabalhos Manuais, Religião e Civilidade. Na terceira série, as disciplinas palmilhadas pelos 

alunos diziam respeito a Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, História do Brasil, 

Geografia do Brasil, Ciências Naturais, Desenho e Canto Orfeônico. Na quarta e última série, 

segundo o Boletim de Médias e Exercícios do GDS, as disciplinas estudadas eram Português, 

Latim, Francês, Inglês, Matemática, História do Brasil, Geografia do Brasil, Ciências Naturais, 

Desenho, Canto Orfeônico, Religião e Civilidade. 

Ao fazer-se uma analogia entre as disciplinas escolares constantes da grade curricular

do GDS e aquelas fixadas pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, verifica-se que, basicamente, 

são correlatas; a única exceção é a disciplina Civilidade, de que trataremos adiante.  



Independente de tratar-se ou não de uma grade curricular enciclopedista propedêutica, a 

diversidade das disciplinas escolares pretendia dotar as novas gerações de uma formação 

humanística patriótica, artística, religiosa, moral e científica, enfim de uma sólida cultura geral. 

Com relação ao caráter específico do curso secundário, a Exposição de Motivos que acompanhou 

o Decreto-Lei (nº 4.244, de 09 de abril de 1942), elaborada pelo Ministro Gustavo Capanema, 

assim ponderava: 

É função de formar nos adolescentes uma sólida cultura geral, e, bem assim, 
neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a consciência humanística. O 
ensino secundário deve ser, por isto, um ensino patriótico por excelência, e 
patriótico no sentido mais alto da palavra, isto é, um ensino capaz de dar ao 
adolescente a compreensão dos problemas e das necessidades, da missão e dos 
ideais da nação, e bem assim dos perigos que a acompanham, cerquem ou 
ameaçam, um ensino capaz, além disso, de criar, no espírito das gerações novas, 
a consciência da responsabilidade diante dos valores maiores da pátria, a sua 
independência, a sua ordem o seu destino (NUNES, 1999, p. 102).

A progressiva formação cultural secundarista das novas gerações deveria primar pela 

aquisição de uma consciência patriótica, englobando valores nacionais, formação do caráter, de 

atributos como disciplina individual e social, responsabilidade, iniciativa, força de vontade, 

aprendizagens de linguagens diversas e o envolvimento dos alunos nos “[...] valores da arte, da 

ciência, da filosofia e da religião, avivando seu amor à liberdade, seu respeito à dignidade da 

pessoa humana e incutindo em seu espírito a idéia de saúde, de trabalho, de sociabilidade, de 

civismo, de humanismo, de bondade, de cultura e de elevação espiritual” (SANTOS, 1961, p. 

141).

A intenção dos fundadores do GDS voltava-se, portanto, para oferecer aos jovens 

estudantes secundaristas uma educação escolar “dentro dos moldes da melhor pedagogia, 

[pedagogia da Escola Nova] incluindo, portanto, educação física, intelectual, moral, artística, 

religiosa e econômica” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1969, p. 1). Como bem diz a 

educadora Marta Araújo (1974, p. 2 e 3) “uma educação dentro dos moldes da melhor 

pedagogia”. Sem dúvida alguma, no caso do GDS, correspondeu também a uma “visão católica 

sintetizada na Encíclica ‘Divini illius Magistri’, de dezembro de 1929”. Oferecer uma educação 

cristã, conforme a referida Encíclica, correspondia a abraçar toda a extensão da vida humana 

sensível, espiritual, intelectual, moral, doméstica e social do aluno secundarista do GDS. 



Assim, o processo de ensino e de aprendizagem do curso secundário, organizado com 

base na pedagogia da Escola Nova, dos preceitos católicos sintetizados na Encíclica Divini illius 

Magistri, referendado pelo MES, por meio da Lei Orgânica do Ensino Secundário (1942), 

voltava-se para o disciplinamento social, uniformização escolar, controle e administração 

educacional – do MES e do GDS. Por essa razão, os programas das disciplinas escolares eram 

elaborados por uma comissão de professores designada pelo Ministro Gustavo Capanema, para 

serem seguidos, quase rigidamente, por todos os estabelecimentos secundaristas do país, a 

exemplo do adotado pelo GDS, como veremos logo a seguir, segundo os pontos de estudo 

destinados aos alunos do curso ginasial. 

A disciplina Português compreendia o estudo de substantivo, artigo, adjetivo, verbo, 

preposição, oração, sujeito, predicado, conjunção, concordância, redação, ditado, fábula e cartas. 

Provavelmente, os livros didáticos adotados eram Lições de Português (Sousa da Silveira) e O

Português do Brasil (Renato Mendonça). 

Em História Geral, o conhecimento estava organizado pelo compasso da permanência 

dos estágios das sociedades dos povos egípcios, mesopotâmicos, hebreus, gregos, romanos, para 

depois abarcar a sociedade medieval, moderna e a contemporânea. Os possíveis livros sugeridos 

seriam Epítome de História Universal (Jonathas Serrano) ou História Geral (Carlos Delgado de 

Carvalho).

A História do Brasil debruçava-se sobre as origens do Estado português, a expansão 

marítima portuguesa e espanhola, as capitanias hereditárias e o governo geral, os franceses no 

Brasil, a independência do País e a Guerra dos Farrapos. O livro exigido, em princípio, seria 

Epítome de História do Brasil (Jonathas Serrano). Além de autor de toda uma produção de 

História da Civilização, Serrano era um pensador católico, que “conciliava a história sagrada e 

profana” (DALABRIDA, 2002, p. 6). A disciplina História do Brasil passou a fazer parte do 

programa do curso ginasial a partir do ano de 1942; antes apenas constava História Geral. 

A Geografia Geral instrumentalizava o aluno secundarista para ver e observar as 

estrelas, ler mapas geográficos, saber de cor os planetas, as constelações, os pontos cardeais, 

além de estudar a crosta terrestre, relevo, solo, águas correntes, atmosfera e a vida sobre a terra. 

O livro adotado era Geografia Física e Humana (Carlos Delgado de Carvalho). 

O ensino de Geografia do Brasil estava direcionado para a biodiversidade, a demografia 

brasileira, os tipos étnicos, a língua portuguesa, o catolicismo brasileiro, a alimentação dos 

brasileiros e o meio físico e social. É quase certo os alunos terem utilizado os livros Geografia do 

Brasil e Geografia Regional do Brasil (Carlos Delgado de Carvalho). 



O ensino de Latim compreendia declinação, verbo, versão e tradução. O de língua 

francesa constava de substantivo, artigo, adjetivo, pronome, verbo, preposição e tradução. Em

relação a essa disciplina, apenas se encontrou o nome dos autores indicados: Hahnemann

Guimarães e Maria Junqueira Schmidt.

Em Matemática, estudava-se Geometria, explorando-se ponto, reta, plano, ângulos, 

circunferência, triângulo, quadrado, retângulo, paralelogramo, losango, trapézio, poliedro, corpos 

redondos, grandezas, medidas, frações e equações. Os livros possivelmente exigidos eram Curso

de Matemática e Lições de Aritmética (Euclides Roxo).

Para a aprendizagem de Desenho, desenvolviam-se exercícios práticos de sólidos 

geométricos a partir da cópia natural, prisma triangular e retoquadrangular; cone reto e oblíquo; 

cubo, pirâmide, cilindro, circunferência, além da projeção de ponto, reta, linha de terra, retas 

concorrentes e quota. Entre os autores indicados estavam Alonso de Oliveira e Pereira Costa. 

O plano de estudo de Ciências Naturais continha conhecimentos de biologia, física e 

química. Estudava-se, pois, o corpo humano, propriedades gerais da matéria, estado dos corpos, 

substâncias puras e impuras, energia potencial e cinética, mecânica, som, luz, corpos 

transparentes, translúcidos e opacos, fontes de calor e dilatação. As aulas práticas de Ciências 

eram dadas em um laboratório que continha esqueleto e estátuas, dentre outros materiais (Figua 

06). Os livros usados à época podiam ser Curso Elementar de História Natural (Melo Leitão) e 

Compêndio de Química Geral e Mineral (João Batista Pecegueiro). 

 Figura 06 – Laboratório de Ciências Naturais
Fonte – Arquivo do Colégio Diocesano Seridoense



A disciplina Trabalhos Manuais levava os alunos ao emprego prático das formas 

geométricas teoricamente apreendidas nas disciplinas Desenho e Matemática. Confeccionavam, 

em cartolina, barquinho à vela, envelope de carta, porta papéis e sólidos geométricos, e 

dissertavam sobre algumas figuras geométricas. Os autores recomendados seriam Armando Pina, 

Melo Morais e Rodolfo Fuchs. 

Por não se ter encontrado os pontos de estudos prescritos aos alunos para Religião, 

considera-se que, no GDS, a disciplina não deixou de levar em consideração os seguintes tópicos 

i) A moral cristã: a lei, a consciência. Pecado. Perfeição cristã. ii) Em face da 
autoridade: pais e filhos. A hierarquia e os fiéis. Governantes e governados. 
Patrões e operários. iii) Respeito a propriedade: o direito de propriedade. 
Pecados contra os bens do próximo, Restituição? Posição cristã em face do 
capitalismo e do comunismo (SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, 
p. 212). 

Considerando que a referida instituição de ensino católico estabelecia uma relação entre 

os preceitos da Igreja Católica e a Pedagogia da Escola Nova, como interpretar a formação moral 

religiosa dos alunos do GDS? Evidentemente, a formação religiosa ocupou um lugar privilegiado 

no ritual escolar desse estabelecimento católico. Rezava-se a cada entrada do professor em sala 

de aula; ia-se à capela, conforme horário estabelecido, devendo os alunos “i) portar-se com 

respeito e modéstia; ii) manter uma posição conveniente e piedosa e, iii) fazer genuflexão ao 

Santíssimo Sacramento ao entrar e ao sair” (REGIMENTO INTERNO DO GDS, 1943, p. 3). 

Tal como aconteceu com a disciplina Religião, não foram encontrados os pontos de 

estudos para Civilidade. No entanto, o conteúdo dessa disciplina basicamente estava esboçado 

pelo Regimento Interno do GDS: 

i) dar sempre em toda parte mostras de boa educação, zelando pelo bom nome 
do estabelecimento; [...] ii) observar inteira pontualidade nos horários; d) manter 
durante as aulas silêncio e atenção [...]; iii) não fumar, não freqüentar casas de 
jogos, nem usar bebidas alcoólicas (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 
1943, p. 3).

A disciplina Civilidade destinava-se a orientar os alunos para o exercício de condutas e 

boas maneiras aceitáveis na vida em sociedade. De uma certa forma, o Regimento Interno do 



GDS já determinava regras de boas maneiras que os alunos deveriam seguir no salão de estudos, 

no refeitório, no dormitório, na Capela e lugares de convivência social. 

De algum modo, a preocupação com boas maneiras e comportamento socialmente 

aceitáveis já estava presente pelo menos entre alguns intelectuais da antigüidade greco-romana e 

da Idade Média. Nos termos de Elias (1994, p. 74), religiosos “cultos redigiam às vezes, em 

latim, normas de comportamento que servem de testemunho do padrão vigente na sociedade”. 

Para esse sociólogo e historiador alemão, no século XII, e entre os séculos XVI e XX, 

aparecem várias obras de boas maneiras como as de Hugo de São Vítor, De Institutione 

Novitiarum; as de Petrus Alphonsi, Disciplini Clericalis; as de João de Garland, Morale

Scolarium (1241); as de Erasmo de Rotterdam, De Civilitate Morum Puerilium (1530); as de 

Giovanni Della Casa, arcebispo de Benevento, Galateo (1558); as de C. Calvic, Civilité (1560); 

as de Antoine de Courtin, De Nouveau Traité de Civilité (1672); as do Padre La Salle, De Les 

Règles de La Bienséance et de La Civilité Chrétienne (1774); as de Von Raumer, educador 

alemão, A Educação das Meninas (1857) e as de Cabanès, Moeurs Intimes du Temps Possé

(1910).

Quanto à Educação Moral e Cívica, a Lei Orgânica do Ensino Secundário dedica-lhe um 

capítulo especial, determinando que 

A educação moral e cívica não será dada em tempo limitado, mediante a 
execução de um programa específico, mas resultará a cada momento da forma 
de execução de todos os programas que dêem ensejo a esse objetivo, e de modo 
geral do próprio processo da vida escolar, que, em todas as atividades e 
circunstâncias, deverá transcorrer em termos de elevada dignidade e sentimento 
brasileiro. Para a formação da consciência patriótica, serão com freqüência 
utilizados os estudos históricos e geográficos, devendo, no ensino de história 
geral e geografia geral, serem postas em evidência as correlações de uma e 
outra, respectivamente, com a história do Brasil e a Geografia do Brasil
(SANTOS, 1961, p. 238). 

A disciplina Canto Orfeônico passava pelo estudo da biografia de músicos brasileiros, 

escalas, notas, graus e compassos da música brasileira, africana, entre outras, orfeões, escolas e 

autores clássicos musicais. Mostra Baía Horta (1994, p. 182) que “o núcleo do programa era 

formado pelos hinos e canções patrióticas destinados a ‘inspirar o amor e o orgulho pelo Brasil, 

forte e pacífico’”. O livro didático geralmente adotado era Aulas de Canto Orfeônico (Judith 

Morisson Almeida). 



Outro componente de uma cultura escolar remete para as atividades físicas e esportivas. 

A disciplina Educação Física, pela Lei Orgânica do Ensino Secundário, cabia ser obrigatória a 

todos os alunos secundaristas dos cursos diurnos, que contassem com até vinte e um anos de 

idade. Essa prática educativa corporal, que compreendia exercícios físicos, jogos e esportes em 

geral, objetivava o “desenvolvimento completo e aperfeiçoamento harmonioso do corpo, em 

consonância com o processo evolutivo do espírito” (SANTOS, 1961, p. 145). Referindo-se às 

aulas de exercícios físicos, o ex-aluno Francisco de Assis Medeiros relembra que 

Além das atividades comuns a qualquer outro estabelecimento de ensino, nunca 
consegui esquecer alguns dos muitos aspectos singulares do Ginásio Diocesano 
Seridoense. Entre eles, as matutinas aulas de Educação Física. Minha mãe 
acordava-me às quatro da madrugada, duas vezes por semana, a tempo de poder 
tomar café e chegar a pé ao campo de futebol do G.D.S., por volta das cinco 
horas, quando começavam os exercícios, para mim um verdadeiro martírio. Um 
dia o professor me chamou de malemolente, palavra que nunca tinha ouvido, e 
que, depois, nunca tive oportunidade de empregar! Na época, nenhum dos 
dicionário que consultei a registrava. Não raro chegávamos com escuro e 
ficávamos esperando pelo professor até por volta das sete horas, quando nos 
convencíamos de que ele não vinha dar a aula. Retornávamos para nossas casas 
e tínhamos de voltar imediatamente para as demais aulas, que iam das 7:30 às 
11:30, inclusive aos sábados. Como eu, o malemolente, desde criança ajudava 
na bodega de meu pai, este conseguiu com o diretor do ginásio dispensar-me das 
aulas nesse dia da semana, que era o de maior movimento, por ser dia de feira. 
Fui o único da turma agraciado com esse incentivo ao trabalho (MEDEIROS, 
2003).

Para Joaquim Martiniano Neto, a criação do GDS não somente incentivou o gosto pelo 

esporte entre internos e externos, mas também mobilizou os jovens caicoenses para atividades 

esportivas, o futebol, por exemplo, que 

[...] passou a ser praticado com grande entusiasmo, isto porque, voluntariamente 
ou não, seus estudantes passaram a manter, desde o início, grande contato com 
esse esporte nas horas de recreação das aulas de educação física, matéria 
obrigatória do seu currículo, que quando ministrada, dificilmente deixava de 
haver uma boa pelada (MARTINIANO NETO, 1987, p. 55).

No seu início, o GDS não possuía um campo de futebol, fazendo com que as peladas e 

os jogos de futebol acontecessem num “campinho” situado nas adjacências do Seminário Santo 

Cura d’Ars. No ano de 1951, aproveitando um terreno pedregoso, inclinado, localizado bem 

próximo do GDS, o então Diretor do GDS, o Pe. Sinval Laurentino de Medeiros, começou a 



construir um campo de futebol no terreno do próprio GDS, que utilizou a “mão-de-obra” dos 

alunos internos em troca de prêmios como a 

[...] dilatação do número de saídas para a cidade a que tinham direito durante a 
semana. Com os serviços feitos nessa ocasião dava para, nesse local, se jogar 
futebol, mesmo que não tivesse ficado totalmente concluído o campo, pois o que 
foi feito não chegou a atender por completo às necessidades reais. Seu tamanho 
ainda era muito reduzido. Pronto e com dimensões acima da mínima 
estabelecida pela regra oficial, de maneira como ainda hoje se encontra, só ficou 
mesmo em março de 1952, após o Padre José Celestino Galvão ter também se 
utilizado dos alunos internos do mesmo modo que seu colega se utilizou
(MARTINIANO NETO, 1987, p. 56).

Com o trabalho dispensado pelos alunos internos na construção do campo de futebol do 

GDS, os diretores desse estabelecimento de ensino, a exemplo do Cônego Walfredo Gurgel 

(1942 a 1946 e de 1955 a 1961), do Pe. Manoel da Costa (1946 a 1950), do Pe. Sinval Laurentino 

de Medeiros (1950 a 1952), do Pe. José Celestino Galvão (1952 a 1955) e dos professores Levi 

de Assis Dantas e Luis Gonzaga de Pontes Nogueira, estimularam, cada um à sua maneira, o 

esporte como atividade física, recreativa e disciplinar. Esses diretores e professores organizaram 

campeonatos locais e intermunicipais, o que levou o time do GDS a uma série de vitórias, 

chegando até a ser reconhecido como o melhor da Região do Seridó. 

De 1942 a 1951, época de Dom Delgado como Bispo da Diocese de Caicó, dentre os 

alunos que fizeram parte do time de futebol do GDS, destacaram-se como bons jogadores 

Anderson Abreu Júnior (Juca), Bianor Medeiros, Benedito Alves dos Santos, Damião Bezerra de 

Medeiros, Erasmo Galvão Chacon, Elson Furtado, Edson Furtado, Francisco Welison (Etinha), 

Eros Furtado, Francisco das Chagas Ovídio (Chaguinha), Fernando Cabral, Geraldo Bezerra de 

Medeiros (Palito), Gerson Alves de Oliveira (Galêgo), José Daniel Diniz (Zéco), José Alaíde, 

José de Medeiros Brito (Zé Tipí), José Alves dos Santos (Boré), Joaquim Pereira da Silva Filho, 

José Araújo de Brito (Bolão), José Garrido de Araújo, Levi de Assis Dantas, Hercílio Tomaz de 

Brito, Humberto Azevedo, Manoel Nunes Campos, Osmary Pinheiro, Paulo Fracinette Bezerra e 

Sebastião Leonardo (MARTINIANO NETO, 1987).

Diante da fama que alcançou o time de futebol do GDS, os “Convites para um jogo 

chegavam sob a forma de desafio por escrito, indicando a hora, o dia, o nome do juiz e a 

escalação do time desafiante e, do mesmo modo, era respondido” (ABREU JÚNIOR; BEZERRA; 



MACEDO, 2003, p. 3). Com isso, o GDS “sempre desfrutou o privilégio de possuir bom time e a 

falta de atletas habilidosos nunca lhe constituiu problema. A vinda de rapazes, todos os anos, dos 

mais diversos lugares, para fazer o curso ginasial, foi o fator preponderante para tal êxito” 

(MARTINIANO NETO, 1987, p. 56).

Parte integrante de uma cultura escolar são as disciplinas que respondem, tanto pela 

função educativa de transmissão de saberes culturais quanto pelo desenvolvimento de 

competências cognitivas, técnicas e científicas, sentimentos cívicos, valores morais, católicos, 

comportamentos urbanos e estéticos. Nesse sentido, é expressivo o que diz Chervel: 

[...] conteúdos de ensino são impostos como tais à escola pela sociedade que a 
rodeia e pela cultura na qual ela se banha. Na opinião comum, a escola ensina as 
ciências, as quais fizeram suas comprovações em outro local. Ela ensina a 
gramática porque a gramática, criação secular dos lingüistas, expressa a verdade 
da língua; ela ensina as ciências exatas, como a matemática, e, quando ela se 
envolve com a matemática moderna é, pensa-se, porque acaba de ocorrer uma 
revolução na ciência matemática; ela ensina a história dos historiadores, a 
civilização e a cultura latinas da Roma antiga, a filosofia dos grandes filósofos, o 
inglês que se fala na Inglaterra ou nos Estados Unidos e o francês de todo o 
mundo (CHERVEL, 1990, p. 180).  

Articulados com a cultura urbana, os saberes escolares e as respectivas competências 

deveriam ser desenvolvidos pelos professores do GDS, a quem cabia primar pelo 

aperfeiçoamento dos sentidos de ver, de ouvir, de observar com atenção, pelo hábito de ler com 

compreensão, falar e escrever corretamente a língua portuguesa, francesa, inglesa e latina e por 

saber de cor cantos orfeônico e litúrgicos. 

Visando otimizar a aprendizagem integral dos alunos, os professores utilizavam um 

variado material didático, como, por exemplo, para as aulas de ciências, o professor contava com 

uma sala equipada com “esqueleto humano, esqueleto de aves, coleção de insetos” (GINÁSIO

DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 7). Desse modo, procuravam garantir rigidamente a 

formação intelectual aos educandos do GDS, por meio de uma educação integral, envolvendo o 

ser intelectual, moral, artístico, físico e o ser religioso, criteriosamente exercitada por um regime 

disciplinar, respaldado nos postulados católicos, no ideário escolanovista e nos dispositivos 

regimentais do MES e do próprio GDS.  

Por sua vez, o corpo docente, o diretor geral e o espiritual não dispensavam a atenção 

redobrada aos livros de literatura, comumente apreciados pelos rapazes secundaristas. Assim 

sendo, havia expressas restrições quanto ao que não se devia ler e o que se devia ler, limitando 

assim o fluxo de uma leitura sem limites dos alunos do GDS com o mundo da literatura 

universal. As páginas dos livros impróprios, as perigosas mensagens de jornais e de revistas 



obscenas poderiam alhear o aluno, tanto no que se referia à responsabilidade dos estudos e 

obrigações religiosas quanto ao fato de serem criadores de imaginários desmedidos, até impulsos 

e paixões inconstantes. Por tudo isso, o rigoroso controle com os possíveis impressos que podiam 

passar de mão em mão daqueles ginasianos. A interdição de uma literatura não conveniente à 

educação humanista e cristã dos alunos do GDS fazia-se constar no corpo do Regimento nos 

termos de “evitar ler livros, revistas ou jornais obscenos ou alheios aos estudos” (GINÁSIO

DIOCESANO SERIDOENSE, 1943, p. 3). 

Não obstante, dentre as atividades de cunho cultural, prediletas dos alunos de então, 

especialmente, no início dos anos 1950, o ex-aluno Moacy Cirne enumera o cinema, o banho no 

poço de Sant’Ana, o passeio noturno na Praça da Liberdade, a Festa de Sant’Ana e dos Negros 

do Rosário, e, ainda, o namoro com as meninas do Colégio Santa Teresinha, e os gibis vendidos 

por seu Benedito. Para reforçar a lista, rememora: 

1. O Cinema Pax, de Seu Clóvis, quando exibia antigos seriados e os filmes de 
Tarzan, Durango Kid, Rocky Lane, Humphrey Bogart, Gene Kelly, Dorothy 
Lamour, Esther Willans [...] 2.O Itans, açude que nos inundava de espantos e 
esperança. 3. O Poço de Santana, com suas águas encantadas guardando 
segredos amorosos de tempos imperiais. 4. O passeio noturno na Praça da 
Liberdade, aos domingos, depois da missa (quando não tinha nenhum filme 
interessante no Pax), ocasião para flertes inesquecíveis e porres homéricos. 5. O 
GDS – Ginásio Diocesano Seridoense –, com alguns dos melhores professores 
do país, como o Monsenhor Walfredo Gurgel, vascaíno fanático, cujas notas 
semanais dependiam do desempenho do Vasco no campeonato carioca, e que 
depois, nos anos 60, seria governador do Estado. 6. As meninas do Colégio 
Santa Teresinha e da Praça José Augusto, sempre belas e faceiras. Somente elas 
poderiam nos fazer esquecer da carne de sol, do queijo do sertão, da canjica, da 
pamonha e do  chouriço – o melhor doce do mundo! 7. A Festa de Santana, que 
já era um marco religioso e etílico, na época. 8. A Festa dos Negros do Rosário, 
com sua magia encantatória. 9. Os gibis vendidos por Seu Benedito, na calçada 
de sua casa, uma vez por semana, gibis esses que vinham do Recife.10. O 
crepúsculo, com tonalidades barrocas, visto na  estrada de Jardim do Seridó para 
Caicó, na hora da viração: o doce vento azul da memória vegetal (CIRNE, 2002, 
p. 1-2). 

Outro componente da cultura escolar da educação secundária em geral, e do GDS em 

particular, dizia respeito à avaliação da aprendizagem, que deveria ser realizada por meio de 

prova escrita e de prova oral, previamente regulamentadas pelo MES: “As provas parciais 

versarão sobre a matéria ensinada até uma semana antes da realização de cada uma, e a prova 

final sobre toda matéria ensinada na série. Serão escritas as duas provas parciais, salvo as de 

desenho, trabalhos manuais e canto orfeônico que serão práticas” (SANTOS, 1961, p. 243). 



E como parte de uma cultura escolar, a avaliação da aprendizagem demandava o 

controle das emoções e até das improvisações, como aconteceu com o aluno Plácido Saraiva, na 

prova oral de Geografia do Brasil, como relata o seu colega de turma Benedito Santos 

Chega o dia da prova e, suprema sorte, Plácido foi escolhido para a prova oral 
com o professor Levi [...] Então eu quero que você fale sobre o Rio Amazonas. 
E Plácido, que não tinha estudado nada, lascou: O Rio Amazonas, assim... na 
época do inverno tem muitas enchentes e as suas barreiras ficam muito verdes... 
o gado vai comer o capim... blá, blá, blá... O professor Dionísio, atento a 
resposta sem pé nem cabeça, cortou: Estou satisfeito. Você nunca ouviu falar 
desse rio. E lascou uma nota zero (SANTOS, 1993, p. 15).

O relato de Benedito Santos sobre a avaliação da aprendizagem por meio de prova oral, 

e como os alunos por vezes a enfrentavam, pode ser observado com relação ao Latim. Os 

secundaristas foram avisados na sexta-feira pelo prof. Geraldo Azevedo (ex-seminarista), que a 

prova oral dessa disciplina seria realizada na segunda-feira, constando de leitura e tradução de 

um texto. No entanto... 

Rivadávia simplesmente passou o final de semana jogando sinuca e nem pegou 
no livro. Por azar, o primeiro a ser chamado. Leu o texto determinado pelo 
professor – a leitura de latim era relativamente fácil – e, ao final, foi convidado 
a traduzir o que tinha acabado de ler. O título do texto era VACCA AD 
CAPELA. Nem o título ele sabia traduzir. Muito menos eu. Rivadávia, aflito, 
pediu a mim: — Sopra, sopra pelo amor de Deus, pelo menos o título! — A 
VACA ENTROU NA CAPELA, eu disse. — A VACA ENTROU NA 
CAPELA, repetiu Rivadávia, em voz alta. O professor Geraldo começou a rir, 
descontroladamente. E a classe explodiu em gozações. A tradução correta do 
título era Carneiros e Ovelhas (SANTOS, 1993, p. 15-16, grifos do autor).

Nas décadas de 1940 e 1950, as penas disciplinares aplicadas aos alunos externos e 

internos do GDS englobavam: 

i) simples advertência; ii) exclusão da aula; iii) advertência particular feita pelo 
diretor ou professor; iv) privação do recreio com ou sem tarefa escrita; v) para 
os externos retenção na aula por uma ou duas horas; vi) privação de  saída para 
os internos; vii) suspensão por três a oito dias; viii) expulsão do estabelecimento 
(GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1943, p.3).



As relações interpessoais, a exigência de uniforme diário e de gala, o controle dos 

horários de aula, recreio e de estudo, a concentração no momento das orações diárias, o 

calendário das provas escritas e orais faziam com que os alunos externos e, sobretudo os 

internos, cumprissem regras e normas de convivência socialmente aceitas e expressamente 

recomendadas:  

No salão de estudos: i) guardar silêncio, aplicar-se ao estudo, evitando leitura 
estranha às lições; ii) não ir às bancas dos colegas, nem se ausentar do salão sem 
motivo justificado e sem licença do presidente do salão; iii) manter asseio e 
ordem na carteira e nos livros; No refeitório: i) ocupar o lugar que lhe for 
designado; ii) não se sentar antes da oração, nem se levantar antes do sinal dado; 
iii) observar rigorosamente regras de civilidade à mesa. No dormitório: i) 
guardar absoluto silêncio, mesmo durante o dia; ii) não ir sozinho ao dormitório 
mas com a comunidade ou acompanhado do prefeito; iii) levantar-se 
prontamente ao despertar, e fazer o arranjo da própria cama; iv) não deixar a 
roupa servida sobre a cama ou no chão, mas colocá-la no saco próprio 
(GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1943, p. 3, grifos nossos).

Ocorrendo algum descumprimento dessas regras de convivência social, o aluno do GDS 

podia receber alguma advertência, privação do recreio, suspensão, entre outras penalidades. É 

ilustrativo o fato de o Inspetor de Disciplina, o Pe. Manoel da Costa, nos anos 40, expulsar dois 

alunos internos por transgredirem uma norma regimental a bem do decoro moral e educativo 

desse estabelecimento católico: 

Os dois [alunos] saíram na folga semanal para uma inocente sessão de cinema, 
mas mudaram os planos. Foram ao cabaré de Zefa Baú, nas proximidades do 
Ginásio e tiveram uma tórrida noite de amor. No dia seguinte, de ressaca, foram 
inquiridos pelo Padre Costa sobre as atividades da noite anterior e confessaram 
tudo. Resultado: expulsão a bem do decoro. Não ficava bem para a reputação de 
um colégio religioso que seus alunos freqüentassem locais suspeitos (OS 
MESTRES..., 1992, p. 5).

Como toda prática social, a educação escolar implica atividades de leitura, de estudo, 

exercícios físicos, celebrações cívicas e festivas. Pelos princípios do Programa da Ação Católica 

da Igreja Brasileira, competia aos estabelecimentos católicos educar instruindo, doutrinar 

profissionalizando o educando para a vida na sociedade urbana e industrial. Antes de tudo, para o 

principal artífice desse pensamento, Lima (1969, p. 193 e 197), “Ensinar é civilizar [...]. E 

civilizar é espiritualizar, portanto, humanizar, pois é pelo espírito que o homem afirma a sua 



eminência sobre os seres que o circundam. [...] Não há ensino científico perfeito sem consciência 

social. Não há consciência social verdadeira sem esforço moral e religioso”. 

Em consonância com esses princípios morais e religiosos, os dirigentes e professores do 

GDS faziam com que os alunos internos e externos encenassem peças de teatro, participassem de 

atividades cívicas, passeios escolares, visitas aos colégios vizinhos, competições esportivas. 

Inclusive,

Houve, na administração do Pe. Costa, um encontro, em Caicó, de diversos 
colégios vizinhos, promovido pelo Pe. Sinval Laurentino, com finalidade 
cultural. Diversas representações artísticas foram realizadas, sobressaindo-se a 
peça teatral ‘Paraíso dos Acadêmicos’ da autoria de Mons. Walfredo Gurgel 
(GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 18).

Com esses procedimentos pedagógicos, vê-se que uma cultura escolar incide ainda 

sobre as atividades artísticas, estéticas e lúdicas, a exemplo do teatro, cuja peça escrita pelo 

Diretor Walfredo Gurgel7, Paraíso dos Acadêmicos, bem como a peça Amor nas Trincheiras,

aplicou-se inteligentemente a interdisciplinaridade de conhecimentos de História, de Geografia, 

de Religião, de Civismo, de Canto Orfeônico e de Civilidade. Medeiros conta que 

Procurava Walfredo, à frente do Ginásio, desenvolver a cultura da juventude 
caicoense, sob todos os aspectos. Não só as aulas ministradas, o programa 
rigorosamente cumprido satisfaziam seu desejo [...].  Walfredo necessitava de 
fundos, não só para continuar as obras físicas do Ginásio, como também manter 
o internato. Tornou-se, então, dramaturgo. Inspirando-se em fatos da última 
guerra mundial, compôs: AMOR NAS TRINCHEIRAS, drama em 3 atos. Os 

7 Monsenhor Walfredo, na percepção de Bianor, tinha “verdadeira predileção pelos que enfrentavam todas 
as lutas, no estudo e no trabalho [...]. Daí ter encaminhado tantos jovens, como educador. Sentia-se feliz 
quando sabia, com o passar dos anos, que um seu ex-aluno estava bem. [...] Seu entusiasmo no educar a 
juventude [...] E Walfredo, em conversas, sempre dizia ser mais sacerdote que político. Sentia-se, 
porém, realizado por ter sido professor [...] guardava recordações dos momentos mais simples de sua 
vida como Diretor, ou como Professor, do Ginásio de Caicó. Tanta era a sua afeição por seus ex-alunos, 
que dos mesmos tinha gravado até os apelidos [grifo do autor]. Se houvesse uma referência a 
Estevinho, Jaburu, Lezeira, Da bóia, Cegonha, Pretinho, Bode Velho, Papagaio, Espirro, Briba (víbora), 
ou Lacraia, ele, de pronto, dava o prenome e nome completos [...] E sempre contava um caso que se 
passara nos dias de Ginásio [...] Walfredo, eleito Deputado Federal (Constituinte), deixa a Direção do 
Ginásio e passa a residir na Cidade Maravilhosa. Não deixou porém de cumprir suas obrigações 
sacerdotais. Está, certa noite, véspera da Páscoa dos Militares, em um confessionário, a fim de ouvir, 
pelo Sacramento da Confissão, uma fila de Cabos e Soldados. Ajoelha-se, em dado momento, à sua 
frente, um militar feioso: Walfredo, ao fitá-lo, com a espontaneidade de sempre, bateu em seu ombro e 
disse: — Jaburu (José Laerte, ex-aluno do GDS, natural da cidade de Santa Cruz-RN), você por aqui? 
por que não volta para o Ginásio? Não sei se José Laerte teve condição de contar ao Confessor as 
besteiras que fizera no tempo de estudante, interno, do Ginásio Diocesano Seridoense” (MEDEIROS, 
1976, p.109-110). 



personagens eram alunos do Ginásio e do Colégio de Santa Terezinha, os quais, 
no velho Cinema Pax, surgiram, na época, como artistas de teatro e 
contribuíram, com as rendas dos ‘festivais’, para que os caicoenses vissem as 
paredes do Ginásio se erguer [...] Era, assim, um verdadeiro abnegado. Tudo 
fazia para que o sonho da juventude fosse concretizado [...]. Sentia-se feliz ao 
transmitir o que aprendera. Nesse drama ensina religião, geografia, história, 
civismo. Enaltece o amor à Pátria e à religião. Fala de fé, do amor, de Deus 
(MEDEIROS, 1976, p. 55-56, grifo do autor). 

Com a clara intenção de promover a interdisciplinaridade de conhecimentos com as 

experiências educativas, sociais e católicas, o Cônego Walfredo Gurgel criou uma banda de 

música formada pelos alunos do GDS, que funcionou até o ano de 1946, tendo como regente 

Manuel Vitoriano de Fontes (Bedé). Nessa atividade educativa, musical e lúdica, o Mestre Bedé 

com seus alunos executavam e cantavam comumente os Hinos da Bandeira Nacional, 

Independência do Brasil, Proclamação da República, 7 de Setembro, o Hino do Rio Grande do 

Norte, e, mais especialmente, o Hino do GDS, cuja letra é de autoria do Cônego Walfredo 

Gurgel, com música do Pe. Aderbal Vilar, professor de Canto Orfeônico do GDS. O “Hino do 

GDS”, como assim intitulado, é composto de três estrofes e um estribilho. 

A ciência é a luz que nos guia 
Para as lides podermos vencer 
O Ginásio nossa alma alumia 
E nos mostra os clarões do dever. 

Estribilho
Companheiros, unidos, cantemos, 
Nossos hinos de glória e de fé 
Estudando na vida seremos 
Brasileiros altivos de pé. 

Nossos livros nos falam da glória 
Que na vida nos pode sorrir 
Nossos nomes gravados na história 
Ficarão imortais no porvir. 

Nós queremos erguer nossa terra 
As alturas sublimes dos céus 
Brasileiros na paz e na guerra 
Pela Pátria querida e por Deus. 
(GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p. 19).

O Hino do GDS exalta, portanto, esse educandário como lugar de transmissão de 

saberes de ordem intelectual, moral, cívica, patriótica, religiosa e histórica, e, por meio deles, 



alcançam os clarões dos deveres e direitos relativos a uma cidadania liberal. O Hino do GDS

convoca os estudantes secundaristas a serem cidadãos altivos na sociedade brasileira, exercendo 

com eficiência a sua profissão, servindo à Pátria e aproximando-se continuamente de Deus. 

A Bandeira do GDS, símbolo desse estabelecimento, era sempre hasteada por ocasião 

das festas cívicas e sociais. Na bandeira, encontram-se representadas as “‘Armas’ do primeiro 

Bispo de Caicó e fundador do Estabelecimento, Dom José Delgado. Encontra-se também 

estampado um livro aberto e o lema do Ginásio, consubstanciado nas palavras: ‘A ciência é a luz 

que nos guia’ ” (GINÁSIO DIOCESANO SERIDOENSE, 1942, p.18).

Posteriormente, em 1992, por ocasião da festa do Jubileu de Ouro do Ginásio, os 

seminaristas Thomas Heidegger Saldanha e Humberto Luiz de Negreiros compuseram e 

musicaram o Hino em homenagem a São Luís Gonzaga (Figura 07), padroeiro do GDS.  

Renunciou em favor de Cristo/os palácios e a nobreza 
e abraçou como esposa/a sua amada pureza. (Bis) 

Refrão

São Luís, em tua honra/este hino entoamos. 
Oh! excelso padroeiro do Colégio Diocesano. 

Na vida religiosa/a Jesus se consagrou. 
E mesmo, com pouca saúde,/aos doentes se doou. (Bis) 

A peste de seus doentes,/contraiu, e na humildade 
Adormeceu no Senhor/por amor à caridade. (Bis) 

A Igreja nos apresenta/como exemplo de virtude 
O glorioso São Luís,/patrono da juventude. (Bis) 

Oh! santo jovem, volvei/vosso compassivo olhar 
Sobre o nosso C.D.S,/na missão de educar. (Bis) 
(ARAÚJO, A., 1993, p. 7).



Figura 07 – São Luís Gonzaga 
Fonte – Arquivo do Colégio Diocesano Seridoense

“Assim sendo, neste ano em que nosso colégio celebra seu Jubileu de Ouro, renasce a 

festa de São Luís Gonzaga, adormecida há três décadas” (ARAÚJO, A., 1993, p. 7). O Hino em

homenagem a São Luiz Gonzaga, com cinco dísticos e um refrão, glorifica o santo como sendo 

exemplo de renúncia aos faustos da nobreza para dedicar-se à vida em favor dos humildes,

desamparados e doentes e à causa religiosa. O seu desempenho humano caberia ser seguido pelas 

gerações jovens do GDS. Para o Mons. Tércio Araújo, São Luís Gonzaga é “o Patrono do 

Colégio Diocesano Seridoense, que há 50 anos recebe e prepara gerações de jovens” (ARAÚJO,

1993, p. 8).

A associação entre formar uma elite intelectual e promover a interdisciplinaridade de 

conhecimentos culturais levou ainda o diretor do GDS a incentivar a fundação do Grêmio

Literário ‘Cônego Luís Monte’, no ano de 1944. À solenidade, compareceu o Bispo Diocesano 

Dom Delgado. A primeira Diretoria eleita compreendia os alunos Joaquim Pereira Filho 

(Presidente), Pedro Militão de Brito (Vice-Presidente), Bianor Medeiros (Secretário), José 

Geraldo Fonseca (Vice-Secretário), João Diniz Filho (Orador) e Manoel de Medeiros Brito 

(Bibliotecário). Por tudo isso, o ex-aluno Francisco de Assis Medeiros (2003) afirma que o 

“G.D.S. sempre foi uma grande fonte de incentivo à criatividade e ao talento dos jovens”. 

A inter-relação entre educação integral e formação de uma elite intelectual e católica 

fazia com que a cultura escolar exercitada envolvesse os alunos do GDS nos movimentos da 

Igreja Católica. Nesse sentido, em 27 de outubro de 1946, por ocasião da Festa de Cristo Rei, era 

instalado na Catedral de Sant’Ana, pelos alunos desse estabelecimento, o Movimento da 



Juventude Masculina Católica, sob a orientação do Pe. Sinval Laurentino, professor de Religião e 

Civilidade. Participaram da primeira Diretoria os alunos Otávio Nóbrega (Presidente), Geraldo 

Inácio de Azevedo (Secretário), José Paulino Filho (Tesoureiro), Ubaldo Bezerra Neto, Airton 

Laurentino de Medeiros e Aristides de Medeiros Brito (Conselheiros). 

Um outro componente pedagógico que ocupa um lugar de destaque na cultura de uma 

escola são as festas de colação de grau. Especialmente com relação às festas de formatura dos 

alunos do GDS, toda uma programação era elaborada, abarcando a celebração de missa, a aula da 

saudade, entrega dos diplomas e o baile de formatura. Compareciam às festas de colação de grau 

autoridades políticas, eclesiásticas e familiares dos concluintes. Estas eram cuidadosamente 

planejadas pela direção e pelos professores do Ginásio, levando-se em consideração o prestígio 

da instituição junto à comunidade local. Para o ex-aluno Francisco de Assis Medeiros, o “baile

da festa dos concluintes do G.D.S., um dos mais badalados do ano, só encontrava similar no baile 

de encerramento da Festa de Sant’Ana. Como era gratificante e bacana ser ginasiano em Caicó 

nesse tempo 1948/1952” (MEDEIROS, 2003). A primeira festa de formatura dos alunos do GDS 

foi no ano de 1946, justamente quatro anos após a aprovação da primeira turma no exame de 

admissão. 

As festas cívicas eram intensamente comemoradas no GDS, destacando-se a festa de 7 

de setembro, cujos ensaios começavam bem antes das comemorações da Independência do 

Brasil, especialmente os ensaios do pelotão da banda marcial. 

Dois ou três meses antes do 7 de setembro começavam os ensaios para o desfile. 
Faltando uma quinzena ou pouco mais para a data cívica, os ensaios, com a 
banda marcial completa, ganhavam as principais ruas da cidade, diariamente, 
chamando a atenção dos pais e amigos, do povo em geral e de modo especial 
das namoradinhas da rapaziada desfilante. Era uma grande festa, muito 
barulhenta e muito alegre (MEDEIROS, 2003).

No dia 7 de setembro, os estudantes do GDS, elegantemente, apresentavam-se no desfile 

escolar, usando uniforme escolar cáqui, com gravata, quepe azul, talabarte branco e sapatos 

pretos (ABREU JÚNIOR; BEZERRA; MACEDO, 2003). 

Nesses anos de 1942 a 1951, com Dom Delgado, Bispo de Caicó, o GDS, como 

descreve a ex-professora Afra Góis, foi “louvável por seus valores no processo didático-

disciplinar; considerando: o desempenho do professor; nível de exigência do conteúdo escolar 

[...]; o envolvimento da família na vida da escola; o bom relacionamento do professor x aluno”

(GÓIS, 1993, p. 19). Uma pergunta se interpõe: qual a formação requisitada para os alunos do 



ambiente católico do GDS, em vista do mundo adulto, particularmente de uma indispensável 

continuidade de estudos universitários ou de uma imediata profissionalização liberal? Uma 

resposta plausível foi dada por três ex-alunos, dois médicos e um empresário: “No comum, saía-

se de lá com razoável aprendizado e com forte carga disciplinar em face da rigidez dos princípios 

éticos, morais, religiosos e de respeito aos semelhantes” (ABREU JÚNIOR; BEZERRA; MACEDO,

2003, p. 2). 

Uma cultura escolar “não tem estado exclusivamente repleta de normalizações, de 

saberes, enfim de práticas, mas antes de tudo de mentalidades que definiram os seus 

componentes em épocas históricas específicas” (CORRÊA, 2000, p. 21). A mentalidade dos 

diretores, professores, técnicos do MES, que pensaram os componentes pedagógicos gerais e 

peculiares do Ginásio Diocesano Seridoense, entre 1942 a 1951, vislumbrou para os seus alunos 

internos e externos uma formação humanística religiosa de tradição clássica, o que lhes 

possibilitaria tornarem-se intelectuais e profissionais de diversas áreas – médicos, dentistas, 

advogados, engenheiros, professores, contadores, administradores, empresários, executivos e 

políticos.



Capítulo 4 

Escola Doméstica Popular “Darci Vargas” de vocação feminina profissional 
(1943-1951)

A Escola Doméstica virá 
derramar novas luzes, despertar 
novas iniciativas (A ESCOLA..., 
1943).

Neste capítulo, objetiva-se refletir acerca da cultura escolar transmitida e socializada 

pela Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, de Caicó, no período de 1943 a 1951, pois, como 

mostra Magalhães (1999, p. 69), as instituições educacionais não “deixam de produzir culturas, 

que lhes conferem uma identidade institucional”.

A 16 de outubro de 1943, o Bispo Dom Delgado, numa solene festa na Praça da 

Liberdade, de Caicó, informou sobre a criação do segundo empreendimento educacional da 

Diocese de Caicó  a Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”. A solenidade, assistida por 

mais de três mil pessoas, contou com a presença do Interventor Federal no Rio Grande do Norte 

– o General Antônio Fernandes Dantas, do Diretor do Serviço Estadual de Reeducação e 

Assistência Social (SERAS) da Legião Brasileira de Assistência Social, o Sr. Aluízio Alves, do 

Prefeito da cidade, Aldo Medeiros, do Diretor do Ginásio Diocesano, Cônego Walfredo Gurgel, 

da senhorita Djani Nóbrega, oradora oficial da solenidade, dentre outras autoridades civis e 

religiosas. Essa solenidade realizou-se 

Às 16 horas, houve grande concentração, tomando parte 1.500 crianças, 
organizadas pela Legião Brasileira de Assistência, Serviço Estadual de 
Reeducação e Assistência Social, Casa do Pobre, com representações dos 
municípios de Currais Novos, de Parelhas, Flores, Jardim do Seridó, Jucurutu, 
Acari e Serra Negra. Por essa ocasião, falou o Exmo. Dom José de Medeiros 
Delgado, bispo diocesano, tendo agradecido, em nome do Interventor, o Sr. 
Aluízio Alves, diretor do SERAS. [...] Seguiu-se a inauguração da Escola 
Doméstica Darci Vargas que ali será mantida pela L.B.A. em cooperação com a 
diocese caicoense. Às dezoito horas, na residência do Prefeito Aldo Medeiros, 
foi oferecido um cock-tail à imprensa, sendo orador o Dr. José Gurgel 
(EXCURCIONOU..., 1943, p. 4).

O Jornal A Ordem, órgão da Imprensa Católica, divulgou as festividades da inauguração 

da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, dentre outras matérias sobre a referida Escola 



Doméstica, registrando na primeira página da edição de 14 de outubro de 1943, o telegrama-

convite enviado pelo Bispo Diocesano, Dom José Delgado, e pelo Prefeito de Caicó, Aldo 

Medeiros, para este jornal, contendo a seguinte mensagem: “Com muita satisfação, convidamos 

esse conceituado órgão de publicidade para as festas de recepção do Exmo. Sr. Interventor 

Federal, no próximo domingo, nesta cidade” (O Sr. INTERVENTOR..., 1943, p. 1).

A Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”  denominação em homenagem à esposa 

do Presidente Getúlio Vargas, a qual era, à época, Presidente da Legião Brasileira de Assistência 

(LBA) , inaugurada oficialmente no dia seguinte às festividades, a 17 de outubro de 1943, 

funcionou até o final do ano letivo de 1972. Foi idealizada por Dom Delgado, com a colaboração 

das freiras do Colégio Santa Teresinha do Menino Jesus, de Caicó, à luz da cultura escolar da 

Escola Doméstica de Natal (criada em 1914, pela Liga de Ensino do Rio Grande do Norte) e, até 

certo ponto, da cultura escolar dos Centros de Educação Popular da França, fundados no final do 

século XIX e início do século XX.

Esses Centros de Educação Popular franceses, com base numa cultura escolar de cunho 

popular, ofereciam cursos de Economia Doméstica, sendo que, no ano de 1933, já

contabilizavam 225, distribuídos por regiões industriais e agrícolas, com diversas modalidades de 

ensino e aprendizagem e com 

Vários programas conforme as necessidades locais, fixas ou móveis resumiam-
se, em alguns casos, a um curso de três meses. Muitas vezes chegou a constituir-
se de equipes ambulantes. Suas aulas foram quase sempre divididas em três 
turnos. Pela manhã destinavam-se às moças sem trabalho. De tarde acolhiam as 
casadas. Reabriam-se de noite para as jovens empregadas (DELGADO, 1944, p. 
7).

As primeiras escolas domésticas surgiram por volta do século XVII, na França, a partir 

da iniciativa de congregações de religiosas católicas, objetivando ensinar às moças de origem 

popular os “princípios de moral, deveres de mãe e tarefas domésticas, trabalho de agulha, música 

e canto, além de leitura e escrita”. Entre o final do século XIX e a primeira década do século XX, 

em vários países da Europa, escolas domésticas destinadas às moças provenientes das classes 

populares começaram a propagar-se em face do “aparecimento de locais com serviços 

domésticos coletivizados, como creches, lavanderias, ateliers de confecção, além de outros”

(AMARAL, 2002, p. 21). Especialmente no século XIX, abriram-se Escolas Domésticas 

primárias, secundárias e de formação de professores, na Suécia (1865), na Inglaterra (1867), na 

Polônia (1878), na Holanda (1885), na Hungria (1888) e nos Estados Unidos (1892). 



No Brasil, as primeiras escolas femininas profissionalizantes de natureza doméstica,

destinadas às moças pobres, datam do século XIX, e eram mantidas tanto pelo poder público 

quanto por associações religiosas e sociedades beneficentes. Uma dessas instituições foi o 

Seminário das Educandas de São Paulo, criado em 1825, para abrigar filhas de militares mortos 

nas guerras da Independência. Tais instituições destinavam-se ao aprendizado de um pouco de 

leitura e escrita e ao saber-fazer prático da costura, do bordado e do cozinhar, de acordo com o 

método individual e ensino oral (HILSDORF, 2001). 

No decorrer do século XIX, mais precisamente entre 1855 a 1883, o padre cearense 

José Antônio de Maria Ibiapina (1806-1883) fundou Casas de Caridade no Ceará (6), Paraíba 

(10), Rio Grande do Norte (3) e Pernambuco (3), todas destinadas a educar meninas órfãs e 

amparar mulheres consideradas perdidas. Nas Casas de Caridade do padre Ibiapina, ensinava-se 

às meninas o aprendizado de princípios da doutrina cristã, a leitura, a escrita, as contas, o canto e 

noções de teatro, além de afazeres domésticos, como cozinhar, lavar, passar, bordar, costurar e 

pintar. Essas Casas de Caridade eram sustentadas por meio da caridade pública cristã, por 

doações assistenciais e pela renda das peças de costura feitas pelas meninas. Espécie de escola de 

modelação dos costumes e polimento das atitudes sociais, as prescrições ibiapinas para educar as 

meninas destinavam-se a 

[...] resguardar as meninas dos vícios e maus pensamentos. As reiteradas 
máximas da moral cristã se perfilavam ao lado das exigências para uma 
educação moderna, destacando o recato no andar, no vestir, na impostação de 
voz, na forma de se dirigir às superioras, além da preocupação com hábitos 
higiênicos (MADEIRA, 2003, p. 87).

Em terras brasileiras, a edificação de escolas domésticas, ou mesmo educandários 

femininos, no século XIX e início do XX, foi paulatinamente acompanhada da divulgação de 

manuais e obras, tanto sobre economia doméstica quanto relativas à educação da mulher. Entre 

os primeiros, destacam-se o Curso de economia doméstica (Mme. Eugéne Hippeau, 1869), 

Noções de vida prática (Félix Ferreira, 1879), Noções de vida doméstica (Madame Hippeau 

traduzido e ampliado por Félix Ferreira, 1879). Quanto aos segundos, sobressaem-se Cartas

sobre a educação de Cora (José Lino Coutinho, 1849), Conselhos à minha filha e Opúsculo

humanitário (Nísia Floresta, 1842 e 1853), A educação da mulher (Félix Ferreira, 1881) e

Mulher e a sociogenia (Tito Lívio de Castro, 1893).



A obra Noções de vida prática (Félix Ferreira, 1879) foi adotada na Escola Doméstica 

Popular “Darci Vargas”, na disciplina Economia Doméstica. Essa obra abordava assuntos, como 

ordem e regularidade do tempo, hábitos de observação e reflexão, relações sociais e profissionais 

e o trabalho, como gerador de riqueza. A profissionalização da mulher era “entendida como o 

desenvolvimento da inteligência nos negócios e racionalização de suas funções domésticas”

(BASTOS; GARCIA, 1999, p. 89). 

Nos primeiros anos do século XX, registra-se um número significativo de escolas 

profissionais femininas primárias destinadas às moças provenientes das classes operárias. 

Concebidas em consonância com alguns princípios da pedagogia escolanovista, essas escolas 

objetivavam instrumentalizar a mulher de um saber-fazer doméstico técnico-científico e 

primavam, sobretudo, pelos ensinamentos de economia doméstica, higiene e puericultura. A 

Escola Profissional Feminina, de São Paulo, criada em 1911, por exemplo, organizou-se segundo 

essa concepção em expansão, momento em que “caberia à Escola e não mais à família, a 

preparação da dona de casa competente de forma científica e racional” (OLIVEIRA, 1995, p. 49). 

Nas décadas de 1920 e 1930, quando da gestão de Fernando de Azevedo e Anísio 

Teixeira, na Diretoria de Instrução Pública, do Rio de Janeiro, capital da República, as Escolas 

Profissionais Femininas, Bento Ribeiro, Paulo de Frontin, Rivadavia Correia e o Instituto 

Profissional Feminino Orsina da Fonseca dedicaram-se a oferecer cursos distintos de economia 

doméstica organizados “em torno do eixo do trabalho e voltados para alunas pobres, em sua 

maioria, a formação doméstica aglutinou diferentes formas de se perceber a mulher na sociedade 

carioca mas produziu, também, imagens femininas intensamente marcadas pela competência no 

fazer doméstico” (RODRIGUES, 2000, p. 6). Antes, na capital federal, no ano de 1914, foi 

fundada a Escola Doméstica Maria Rythe destinada à “educação das meninas em misteres 

domésticos” (RIBEIRO, 1992, p. 52). 

No Rio Grande do Norte, a Escola Doméstica de Natal, criada pela Liga de Ensino, em 

1º de setembro de 1914, teve como modelo as Écoles Ménagères da Suíça, da Alemanha e da 

Bélgica. Portadora de uma preparação teórica e técnico-científica de nível médio, com a duração 

de 5 anos, essa escola destinava-se a oferecer às alunas uma “aprimorada educação social e 

moral, física e intelectual”, necessária ao desenvolvimento das qualidades essenciais ao convívio 

da sociedade e do lar (LIGA DE ENSINO..., 1927, p. 5).

A ex-aluna Eulália Barros considera o currículo de ensinamentos até incomum... 



A sua amplitude e o seu alcance educacional na formação da mulher, desde a 
cozinha prática, economia doméstica, até contabilidade, medicina, anatomia, 
surpreende essa modernidade de 1914. Outro item que chama a atenção era a 
liberdade de culto. As diretoras eram protestantes, mas as alunas católicas eram 
levadas paras as missas dominicais na Igreja de Bom Jesus das Dores, na 
Ribeira (BARROS, 2000, p. 91) 

Ainda, na cidade de Natal, no ano de 1941, durante o período da Segunda Guerra, a 

Arquidiocese de Natal fundou a Escola Divina Providência, depois Casa da Empregada Santa 

Zita, sob os auspícios das Senhoras da Ação Católica Feminina (ACF)8, voltada “a proporcionar 

educação doméstica, moral, cívica e religiosa às domésticas solteiras [...], podendo também 

prestar assistência médico-dentária e social, assim como outros serviços assistenciais”

(ESTATUTOS..., 1956, p. 8). 

Durante o Governo Getúlio Vargas (1930-1945), a educação escolar destinou-se, como 

disse o Ministro da Educação e Saúde Pública, Gustavo Capanema, a “preparar o indivíduo para 

a vida moral, política e econômica da nação, considerando diversamente o homem e a mulher”

(CAPANEMA apud SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 123, grifo nosso). Mais tarde, 

em Conferência proferida no Colégio Pedro II, do Rio de Janeiro, em 02 de dezembro de 1937, 

por ocasião do seu centenário, esclarece o Ministro da Educação e Saúde Pública de Vargas que,

no mundo moderno, homens e mulheres 

[...] são chamados à mesma quantidade de esforço pela obra comum, pois a 
mulher mostrou-se capaz de tarefas as mais difíceis e penosas outrora retiradas 
de sua participação. A educação a ser dada aos dois há, porém, de diferir na 
medida em que diferem os destinos que a Providência lhes deu. Assim, se o 
homem deve ser preparado com têmpera de teor militar para os negócios e as 
lutas, a educação feminina terá outra finalidade que é o preparo para a vida do 
lar. [...] Ora, é a mulher que funda e conserva a família, como é também por 
suas mãos que a família se destrói. Ao Estado, pois, compete, na educação que 
lhe ministra prepará-la conscientemente para esta grave missão (CAPANEMA 
apud SCHWARTZMAN; BOMENY; COSTA, 2000, p. 123). 

Assim pensando, o Ministro Gustavo Capanema introduziu, no anteprojeto do Plano 

Nacional de Educação de 1937, a modalidade de ensino doméstico para meninas, entre 12 e 18 

anos de idade, com equivalência ao nível médio. Essa modalidade de ensino doméstico como 

mostram Schwartzman; Bomeny; Costa (2000) não chegou a ser levada propriamente a cabo 

pelos poderes públicos; tornou-se muito mais uma iniciativa de alguns órgãos da Igreja Católica, 

a exemplo da Diocese de Caicó, incentivadora da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”. Por 

8 A Ação Católica Feminina (ACF), no Rio Grande do Norte, foi criada pelo Cônego Luís Monte, entre 
1930 e 1935.



sua vez, disciplinas como Economia Doméstica, Trabalhos Manuais e Prendas Domésticas 

constaram, nas décadas de 1940 e parte da década de 1950, nos programas de ensino dos Cursos 

Secundários e Escolas Normais Regionais do Rio Grande do Norte. 

A Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, como antes registrado, foi idealizada por 

Dom Delgado, com a colaboração das freiras do Colégio Santa Teresinha do Menino Jesus, de 

Caicó, à luz da cultura escolar da Escola Doméstica de Natal e cultura escolar dos Centros de 

Educação Popular da França. Na ocasião, exclamou Dom Delgado: “Quem poderá negar a uma 

escola doméstica, embora do tipo da que idealizamos, eficiência na formação de centenas de 

jovens brasileiras entre as que até hoje são das mais humildes e pobres? Ninguém” (DELGADO, 

[1944], p. 9). A manutenção material e financeira da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas” 

coube à Legião Brasileira de Assistência Social (LBA), por meio do Serviço Estadual de 

Reeducação e Assistência Social (SERAS), dirigido, na época, por Aluísio Alves. 

A criação, em 11 de outubro de 1925, do Colégio Santa Teresinha correspondeu a uma 

iniciativa conjunta do Bispo Diocesano de Natal, Dom José Pereira Alves, do Cônego Celso 

Cicco e do Governador do Rio Grande do Norte, o caicoense José Augusto Bezerra de Medeiros. 

Esse estabelecimento de ensino feminino começou a funcionar, em 1o de fevereiro de 1926, sob a 

direção das irmãs da Congregação das Filhas do Amor Divino, com atividades educacionais, 

oferecendo o curso primário e cursos particulares de língua francesa, inglesa e alemã, além de 

piano, violino e datilografia. Em atendimento às solicitações das famílias seridoenses, as freiras 

do Colégio Santa Teresinha instalaram, posteriormente, o Jardim de Infância (1940), o Curso 

Comercial (1941) e o Curso Secundário (1947). 

O Colégio Santa Teresinha do Menino Jesus, elevado na área urbana de Caicó, próximo 

ao Rio Seridó e ao lendário Poço de Sant’Ana, apresentava um espaço físico e ecológico 

excelente para funcionamento de um Curso Doméstico, por dispor de ventilação, higiene, 

salubridade, iluminação, ausência de ruídos, vegetação e água limpa, aspectos esses inerentes ao 

desenvolvimento dos seus ensinamentos. 

O edifício desse educandário, na forma aproximada de um E, para melhor corresponder 

a uma ventilação, iluminação e sonoridade pedagogicamente adequada, dividia-se em dois 

pavimentos: o pavimento superior estava destinado ao internato com dormitórios e salas para 

estudo das alunas internas. No pavimento térreo, ficavam as salas de aulas ao redor de uma praça 

arborizada destinada para local do recreio, a Capela de Santa Teresinha, o gabinete da Madre 

Superiora, a secretaria, a biblioteca, salas de trabalho para professores, orientadores pedagógicos, 



inspetores, além de um gabinete médico-biométrico, auditório e quadra de esporte 

(EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1947b).

A Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, que tinha a finalidade de “dar instrução e 

educação gratuita sob o regime de externato, visando formar a personalidade profissional das 

moças em geral e em particular das mais pobres do nosso meio” (ESTATUTOS..., 1947a, p. 6),

começou a funcionar, em fevereiro de 1944, com o Curso Doméstico de três anos de duração 

equivalente ao grau complementar do curso primário. Destinava-se, conforme finalidade e desejo 

de Dom Delgado, a despertar a personalidade individual, a personalidade social e a personalidade 

profissional de jovens moças caicoenses e seridoenses. Para organizar-se em torno dessa tríplice 

finalidade educativa, era imprescindível que essa Escola planejasse articuladamente “a 

distribuição das matérias, os exercícios escolares, os incentivos e medidas de eficiência 

pedagógica, os centros de interesse, os exemplos, as iniciativas, todos os cuidados conjugados de 

mestres e discípulos durante o currículo escolar” (DELGADO, [1944], p. 8).

Respondeu pela administração da “Darci Vargas”, de 1943 a 1945, a Diretora do 

Colégio Santa Terezinha, a Madre Anita Ur. No ano de 1945, dirigiu interinamente esse 

estabelecimento de ensino católico a Irmã Maria Assunta Vieira. Entre 1946 e 1949, foi a vez da 

Madre Maria Auxiliadora Nóbrega de Almeida. E de 1950 a 1952, a Madre Cristina Wlastinik.

Nesses 09 (nove) anos, o Colégio Santa Terezinha ofereceu curso Primário (1926), Comercial

(1941), Doméstico (1943), Secundário (1947), com a firme convicção de imprimir nas educandas 

“idéias sérias e sólidas da fé cristã [...] aliada à formação de um caráter nobre formado na escola 

do Evangelho, [para] torná-las o encanto da família e da sociedade” (EDUCANDÁRIO SANTA 

TERESINA, 1947a, p. 1). 

Em vista dessa convicção pedagógica, foram designadas, como professoras da primeira

série (1945) da “Darci Vargas”, a Irmã Maria Angelina Simoneti (Português), a Irmã Maria 

Armela Lechner (Aritmética), a Irmã Maria Auxiliadora Nóbrega de Almeida (Educação Moral), 

a Irmã Maria Edite Correa (Trabalhos Manuais), a Irmã Maria Rosália (Economia Doméstica), a 

Irmã Maria Salvadora Germano (Horticultura), a Irmã Maria Carmem Silva (Corte e Costura), a 

Irmã Maria Agostinha de Abreu, (Religião), Joaquina Pereira Fontes (Culinária) e Guiomar

Alves da Nóbrega (Educação Física). 

Na segunda série (1946), ministraram aulas as professoras: Irmã Maria Angelina 

Simoneti (Português), Irmã Maria Armela Lechner (Aritmética), Irmã Maria Auxiliadora 

Nóbrega de Almeida (Educação Moral), a Irmã Maria Edite Correa (Trabalhos Manuais), Irmã



Maria Rosália (Higiene), Irmã Maria Salvadora Germano (Horticultura),  Irmã Maria Carmem 

Silva (Corte e Costura), Joaquina Pereira Fontes (Culinária), Irmã Maria Agostinha de Abreu 

(Religião) e Guiomar Alves da Nóbrega (Educação Física).  

Na terceira série (1947), foram responsáveis pelas disciplinas Irmã Maria Angelina 

Simoneti (Português), Irmã Maria Armela Lechner (Aritmética), Irmã Maria Salvadora Germano 

(Ciências), a Irmã Maria Rosália (Economia Doméstica e Jardinagem), Irmã Maria Auxiliadora 

Nóbrega de Almeida (Trabalhos Manuais), Irmã Maria Assunta Vieira (Puericultura e Nutrição), 

Irmã Maria Carmem Silva (Corte e Costura), Joaquina Pereira Fontes (Culinária), a Irmã Maria 

Rosália (Avicultura), a Irmã Maria Agostinha de Abreu (Religião) e Guiomar Alves da Nóbrega 

(Educação Física).

Vale ressaltar que, dentre as Atas de Resultados Finais da Escola Doméstica Popular 

“Darci Vargas”, não consta nenhuma relativa ao ano de 1944, quando iniciou a primeira série do 

Curso Doméstico. O fato de a turma que ingressou em 1944 haver cursado em quatro anos, 

segundo a ex-aluna da primeira turma9, Brasilicia Belmina da Silva, e as que ingressaram entre 

1945, até mais ou menos o ano de 1975, em três anos, leva-nos a cogitar a possibilidade de as 

alunas da primeira turma haverem repetido a primeira série, no ano de 1945.  

O corpo docente da referida escola, como se pode constatar, era composto em sua 

grande parte pelas religiosas, de nominável competência profissional. Reconhecimento que 

também se fazia extensivo às professoras de Culinária e Educação Física, que não pertenciam à 

Congregação das Filhas do Amor Divino. A esse corpo docente competia: 

a)Lecionar durante o ano letivo toda a matéria constante do programa 
organizado para os vários cursos; b) Participar das reuniões da Congregação e 
comissões dos exames; c) Manter a ordem e a disciplina na sala de aula; d) 
Marcar as notas na caderneta respectiva; e) Chamar todas as alunas ao menos 3 
vezes por mês; f) Esforçar-se pelo adiantamento de suas alunas; g) Comunicar à 
Diretoria as faltas graves contra a disciplina e a falta de aplicação de suas 
alunas; h) Conformar-se com o regimento interno no que se refere aos castigos a 
serem aplicados às alunas (EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1947a, p. 6-
7).

A educação escolar primária, secundária, comercial e doméstica do Colégio Santa 

Teresinha tinha “como alta finalidade  a educação integral de suas alunas, para a maior glória 

de Deus e para a grandeza do BRASIL” (EDUCANDÁRIO SANTA TERESINA, 1947a, p. 7). 

9 As alunas da primeira turma da Escola Popular “Darci Vargas” foram: Altiva Dantas, Ana Rosa 
Fernandes, Brasilicia Belmina da Silva, Dalva Pereira, Dalvaci Soares, Evaci Filgueira da Silva, Isabel 
Pereira, Maria da Apresentação Medeiros, Maria Augusta Simplício, Maria Evani Filgueira, Josefa 
Pereira e Severina Pereira.



Para ensinar e socializar entre as alunas hábitos de ordem e economia, o horário das 

aulas do Colégio Santa Teresinha, assim como da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, 

tinha início no turno matutino às 7h30min e terminava às 11h20min. A partir de 1949, segundo a 

ex-aluna Terezinha Fonseca (2003), o Curso Doméstico passou a funcionar no turno vespertino, 

no horário das 13h30min às 17h. A duração das aulas era comumente de 45min com 10min de 

intervalo para descanso e 20min para o recreio (EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1947a). 

Postulando o Colégio Santa Teresinha empregar uma “disciplina prudente e forte para 

melhor garantia dos bons costumes [...] e adiantamento nos estudos” (EDUCANDÁRIO SANTA 

TERESINHA, 1947a, p. 3), cada aluna deveria ser objeto de atenção de cada professora. Pelo 

Regimento, a entrada inicial das alunas na sala de aula obedecia a uma fila de duas a duas, e em 

pé, ao lado da carteira, rezavam a oração do anjo da guarda e recitavam o pai-nosso, a ave-maria 

e faziam o sinal da cruz. Lembra a ex-aluna Benigna Ribeiro de Faria (2004) que, nos 20min 

destinados ao recreio, as alunas aproveitavam para conversar, brincar e rir à vontade, mas “a 

Irmã Armela, uma alemã daquelas carrascas, ficava observando, controlando e garantindo a 

ordem naquele momento de descontração das alunas”. 

Além de tudo, para dar um caráter de ordem e de “portar-se convenientemente, e sendo 

obrigada a observarem o regimento interno em seus mínimos detalhes” (EDUCANDÁRIO SANTA 

TERESINHA, 1947a, p. 4), as alunas matriculadas no Colégio Santa Terezinha, incluindo as do 

curso doméstico, vestiam na diária um uniforme composto de uma blusa branca de tricoline, saia 

azul marinho de casimira e sapato colegial preto com meia branca. Nas festas do Colégio e 

celebrações cívicas, as alunas vestiam o uniforme de gala: “blusa de sede branca de manga longa, 

gravata azul marinho, saia com pregas de cor azul marinho, boina branca, sapato colegial preto e 

meias branca” (FONSÊCA, 2003). 

Ao estudar a estruturação de uma rede de escolas públicas primárias, em Belo 

Horizonte, nas primeiras décadas do século XX, Faria Filho (1996, p. 131) observou que “não é 

uma cultura escolar que se articula em torno do conhecimento, do saber, mas da possibilidade de 

construção de uma instituição ordenadora do social e, portanto, produtora de novas 

sensibilidades, sentimentos, valores, comportamentos e, também, novas formas de perceber, 

conhecer e transformar o mundo”.  

Como bem divulgou o Jornal A Ordem, órgão da Imprensa Católica, a cultura escolar do 

Curso Doméstico “Darci Vargas” articular-se-ia pelo respaldo de conhecimentos da “higiene 

alimentar, da puericultura [...] a formação moral religiosa, tudo isso são pontos que uma escola 



desse tipo fará tema central de suas atividades, irradiando uma influência que jamais 

desaparecerá, mas ao contrário, se infiltrará nas camadas profundas da sociedade” (A ESCOLA...,

1943, p. 1).

No seu começo  1943 a 1951  a cultura escolar da Escola Doméstica Popular “Darci 

Vargas” estava intimamente voltada para a transmissão e socialização de conhecimentos 

modernos relativos à língua portuguesa, cálculos matemáticos, noções e preceitos básicos de 

economia doméstica e higiene, horticultura, jardinagem, avicultura, puericultura, nutrição e 

princípios morais, cívicos, religiosos e físicos.  

Refletir acerca da cultura escolar transmitida e socializada pela Escola Doméstica 

Popular “Darci Vargas” implica apresentar a grade curricular dessa mesma escola, no período de 

1945 a 1947, constituída por disciplinas de caráter humanista e disciplinas técnico-práticas. Por 

um lado, a grade curricular do Curso Doméstico “Darci Vargas” seria estruturada a partir de 

algumas disciplinas do 1º ano ginasial do próprio Colégio Santa Terezinha (Português, 

Matemática, Ciências, Educação Moral, Religião, Trabalhos Manuais e Educação Física). Por 

outro lado, essa grade curricular seria arquitetada, acima de tudo, segundo um elenco de 

matérias curriculares da Escola Doméstica de Natal (Economia Doméstica, Puericultura, 

Higiene, Nutrição, Culinária, Corte e Costura, Avicultura, Horticultura, Jardinagem), constatação 

essa confirmada pelas ex-alunas Brasilicia Belmina da Silva (2003) e Terezinha Fonsêca (2003). 

A disciplina Português, ensinada nas três séries da Escola Doméstica Popular “Darci 

Vargas”,  levava as alunas basicamente a estudarem conhecimentos da língua portuguesa úteis e 

necessários ao emprego oral e, sobretudo, o escrito no dia-a-dia, a exemplo de artigo, 

substantivo, adjetivo, pronome, verbo, advérbio, preposição, conjunção, interjeição. Em vista do 

bem ouvir, do falar corretamente e do escrever com lógica gramatical e estética de linguagem, as 

alunas faziam cotidianamente ditado, carta, composição, redação e narração de um conto lido 

(EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1947b). O livro possivelmente utilizado era Língua

Portuguesa, de Aníbal Bruno.

A Matemática, também adotada nas três séries para as domésticas, correspondia ao 

estudo de resolução de problemas de toda ordem e espécie, envolvendo as quatro operações 

fundamentais, fração, dentre outros (EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1947b). Os livros 

indicados eram: Lições de Arithmética, de Euclides Roxo e Questões de Arithmética, de Cecil 

Thiré.



Ciências era adotada apenas na terceira série. Estudavam-se todas partes do corpo 

humano, variedades de animais e vegetais, a água, o ar, o solo e o sub-solo. Os livros adotados 

foram: Noções de Ciências Naturais, de J. P. Amaral e Candido de Melo-Leitão e Ciências

Naturais, de Carlos Costa e Carlos Pasquale. A disciplina era ministrada numa sala que continha 

significativo material didático específico: mesa de laboratório, quadros murais, álbum sobre o 

reino animal, espelho plano côncavo, jogo de lentes, bússola, modelos de órgãos do corpo 

humano, aves empalhadas, esqueleto de aves, alguns animais empalhados, tubos de ensaio, 

materiais corantes e produtos químicos para serem aplicados nas experiências (EDUCANDÁRIO

SANTA TERESINHA, 1947b).

Religião, obrigatória nos três anos, compreendia catecismo, história dos povos cristãos e 

o estudo do Antigo e Novo Testamento, conforme relato prestado por Brasilicia Belmina da Silva 

(2003).

A disciplina teórico-prática Economia Doméstica, a ser aplicada na terceira série, 

favorecia a instrução e a aplicação de métodos e técnicas de administração racional do trabalho 

doméstico e do trabalho fabril, emprego do tempo, da ordem e de dinheiro. Os livros adotados 

para esse fim eram: Noções de Economia Doméstica, de Isabel de Almeida Serrano, Noções de 

Vida Prática, de Félix Ferreira e O Lar Doméstico, de Vera A. Cleser. 

A disciplina teórico-prática Arte Culinária, desenvolvida nas três séries, compreendia o 

aprendizado da arte de cozinhar e organizar cardápio, servir almoço e jantar, preparar e conservar 

alimentos frios e quentes. A prática de ensino de Arte Culinária detinha-se na feitura de carne, 

peixe, frango, sopa, salada, purês, macarronada, molho, licor, bolo, biscoito, pães, doces e 

pudim. O manual utilizado era Lições Práticas de Arte Culinária Pelo Método da Escola 

Doméstica de Natal.

Com fins de testar a aprendizagem teórica e prática das alunas da primeira turma da 

Escola “Darci Vargas”, Dom Delgado, como um cultuador de etiquetas e de ambientes 

sofisticados, convidava-as para socializar, com rigor e elegância, os saberes adquiridos na 

disciplina Arte Culinária, preparando almoços, jantares, coquetéis, geralmente oferecidos às 

autoridades eclesiásticas, políticas e civis que visitavam a Diocese de Caicó, ou mesmo nas 

comemoraçõs de seu aniversário. 

A disciplina teórico-prática Corte e Costura, ensinada também no decorrer dos três anos, 

exigia das alunas conhecer a história do vestuário, tipos de tecidos e combinação de cores e 

linhas. A prática de Corte e Costura priorizava o saber-fazer peças, como vestido, camisola, 



aventais, calça e camisa de homem. No final do ano letivo, era feita uma exposição de todas 

peças costuradas pelas alunas.

Na disciplina prática Trabalhos Manuais, incluída nas três séries, as alunas aprendiam a 

fazer blusas, meias, sapatinhos e toucas de recém-nascidos, de tricô e crochê. Aprendiam ainda a 

bordar vestido, blusa, camisola, lenço, toalha de mesa, colcha para cama, pano de bandeja e 

guardanapo. O bordado sempre foi muito apreciado por mulheres e homens, desde os tempos do 

Caicó antigo. Para a ex-diretora do Museu do Seridó – Centro Regional de Ensino Superior do 

Seridó (CERES), a arte do bordado na região, e em Caicó, 

[...] foi introduzida na região pelas mulheres de nossos primeiros colonizadores 
portugueses que aqui se fixaram. Foi um prolongamento do bordado 
característico da Ilha da Madeira (Portugal). Inclusive para a elaboração, 
utilizavam a linha do mesmo nome. [...] Durante muito tempo o bordado foi 
elaborado à mão, sendo suas peças de cunho familiar, fazendo parte do passa-
tempo de algumas mulheres, e ainda como qualificação obrigatória das moças 
que iam casar. Presumia-se que para arranjar um bom casamento, era necessário 
que a noiva tivesse entre outras habilidades a costura e o bordado (BATISTA, 
2001, p. 1-2).

Na disciplina teórico-prática Horticultura, dada na segunda série, adquiriam-se noções 

básicas de botânica e de horticultura em geral. A parte prática da disciplina era realizada no sítio 

do Colégio Santa Teresinha, local onde as alunas aprendiam a construir hortas, plantar, adubar e 

semear hortaliças. Para isso, o livro adotado era Nossa Horta, de Hans Loewenthal. 

A disciplina teórico-prática Jardinagem, oferecida apenas na terceira série, abrangia 

saberes gerais e específicos sobre solo, adubos naturais e adubos químicos. As aulas práticas 

aconteciam no jardim do Colégio Santa Teresinha, segundo Brasilicia Belmina da Silva (2003). 

A disciplina teórico-prática Higiene, ministrada na segunda série, atentava para a 

higiene pessoal, habitacional, alimentar, educacional e social e para o combate às moléstias 

infecto-contagiosas e verminoses. A prática da disciplina era exercitada em todos os ambientes 

em que as alunas circulavam: residência, escola, locais de trabalho, praça, ruas, cozinha e sítio do 

Colégio e na Pupileira (Figura 08). 

A disciplina Nutrição, oferecida no terceiro ano do curso, concentrou seu programa no 

estudo dos nutrientes essenciais para uma boa alimentação, composição dos alimentos, proteínas, 

vitaminas, minerais e na seleção e preparo das hortaliças, da carne, do peixe, do leite e seus 

derivados. Constou ainda no programa da disciplina a relação dos principais cuidados com a 

alimentação infantil. 



A disciplina teórico-prática Puericultura, exercitada no terceiro ano, centrava-se nos 

aspectos da saúde alimentar, física, higiênica e lúdica da criança de 0 a 6 anos de idade. Para o 

aprender-fazer no campo da Puericultura, Dom Delgado construiu a Casa Pupileira, espécie de 

creche e local de estágio da disciplina, destinada às crianças cujas mães eram empregadas

domésticas, prostitutas e retirantes, além de lavadeiras de roupa no Poço de Sant’Ana, do Rio 

Seridó.

Figura 08 – Casa da Pupileira
Fonte – Acervo da pesquisadora

A Pupileira, projetada com duas salas, três dormitórios, um refeitório, uma cozinha, 

área de serviço e banheiro, foi equipada com berços, camas, mesas e cadeiras adaptadas à idade 

das crianças hóspedes da Casa. Segundo a ex-funcionária da  Escola Doméstica Popular “Darci 

Vargas”, Milza Merci de Oliveira (2002), todos os ambientes eram bem iluminados, ventilados e 

higiênicos. Para coordenar a Pupileira, Dom Delgado designou a profª de Religião, Irmã Maria 

Agostinha de Abreu, que estipulou os horários das refeições e introduziu um cardápio alimentar

para todas as crianças hóspedes: 

[...] às seis horas, as crianças chegavam. Às sete horas, era servido o café da 
manhã para as crianças - leite, toddy, biscoito, pão e bolacha. Às onze horas, era 
servido o almoço – arroz de leite, cuscuz com ovos, peixe, carne, galinha 
feijoada, macarrão, verduras e frutas. Às dezesseis horas e trinta minutos,
servia-se o jantar – papa, sopa, arroz doce. Às dezessete horas, as mães vinham
receber as crianças (OLIVEIRA, 2002).

Esse cardápio alimentar seguido por Irmã Maria Agostinha de Abreu, na Pupileira, foi 

receitado por freiras americanas nutricionistas, que se achavam prestando serviço catequético e 

comunitário na Diocese de Caicó, a convite de Dom Delgado. Como procedimento de 



puericultura, as crianças eram assistidas pelos médicos Dr. Francisco Gomes e Dr. Carlos 

Botelho, do 1o Batalhão de Engenharia e Construção sediado em Caicó. O Dr. Carlos Botelho, 

uma vez por semana, examinava e pesava todas crianças da Pupileira, com muita dedicação 

(OLIVEIRA, 2002).

Dom Delgado pretendia que essas práticas educativas – resultantes de conhecimentos 

científicos da medicina, da nutrição, da higiene e da educação – ensinadas às mães das crianças 

assistidas pela Pupileira, fossem socializadas para a população citadina e rural. No ano de 1943, 

o Jornal A Ordem, na cobertura às ações educacionais e sociais de Dom Delgado, em Caicó, 

escreveu:

Difundir as escolas domésticas, por conseguinte, é meio excelente de concorrer 
para o progresso social de uma dada região ou país. Ninguém pode ocultar o 
bem imenso que faz o ensino doméstico. E todas as nações que querem a 
melhoria do nível familiar, voltam-se confiantes para este ensino (A 
ESCOLA..., 1943, p.1).

A disciplina teórico-prática Avicultura, ministrada na terceira série, voltava-se para a 

incubação e alimentação e cuidados com a saúde das aves. A prática direcionada para a criação 

de galinhas era exercitada no sítio do Colégio Santa Teresinha.

Na disciplina Educação Física, também obrigatória nos três anos do curso doméstico, 

exercitava-se a atividade físico-corporal e a ginástica ortopédica, responsável pela postura do 

corpo. A disciplina era ministrada duas vezes por semana, no horário das 5 horas às 5h30min.   

A cultura escolar posta em prática valorizava a escrita mais do que a oralidade, na 

preparação doméstica desse nível primário complementar. Igualmente, não se dispensava que 

“faltas graves contra a moral, a disciplina e a ordem constituíssem motivos de repreensão, 

suspensão ou exclusão” (EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1947a, p. 4). 

Era preciso, entretanto, avaliar criteriosamente o cabedal de conhecimentos transmitidos 

e ensinados ao conjunto das discentes. Nas Atas de Resultados Finais da Escola Doméstica 

“Darci Vargas”, do período de 1945 a 1951, consta o registro, mês a mês e ano a ano, das notas 

das provas mensais (teóricas e práticas) e a média final alcançada pelas alunas em cada disciplina 

da grade curricular. A ex-aluna Benigna Ribeiro de Faria explica que a avaliação do discente 

compreendia, além do domínio teórico e prático do conhecimento, o comportamento apresentado 

em sala de aula e a convivência com as colegas em geral.  



Era avaliado o comportamento das alunas na sala de aula. Não era permitido
conversar durante as aulas. Se viesse a acontecer, as freiras ameaçavam por 
colocar um zero no comportamento. Mensalmente, os boletins eram levados 
para que os pais ou responsáveis verificassem as notas e o comportamento das 
alunas (FARIA, 2004). 

Sem dúvida, a alta finalidade do Colégio Santa Teresinha de proporcionar uma

educação integral às alunas passava pela transmissão e a socialização de conhecimentos

estéticos, artísticos, morais, religiosos e cívicos. Pode-se apontar as festas escolares desse 

estabelecimento de ensino católico como um momento de aprendizagem de beleza estética, de 

gosto artístico, de princípios religioso e moral e de atitudes cívicas. Nas celebrações e festas do 

Colégio Santa Terezinha, bem como nas procissões de Corpus Christi, nos desfiles de Sete de 

Setembro, nas missas e festividades de encerramento do ano letivo do Colégio, as alunas faziam-

se geralmente presentes, vestidas de uniforme de gala.

A cerimônia de colação de grau ou formatura das alunas da primeira turma,

“simbolizando um último momento da ação formativa da instituição e, ao mesmo tempo, a 

passagem para o ‘terreno árido’ da prática profissional” (FARIA FILHO, 1996, p. 98), primou

pela formalidade e um certo requinte. A solenidade, que aconteceu em dezembro de 1947, no 

auditório do Colégio Santa Teresinha, foi presidida por Dom Delgado. Estavam presentes a 

Madre Maria Auxiliadora Nóbrega Almeida, autoridades civis, religiosas e os familiares das 

alunas concluintes. A ex-aluna Brasilicia Belmina destacou o requinte estético da festa de 

formatura, expresso nos vestidos (Figura 09), nas jóias e na ambientação do auditório do Colégio 

e da residência do jantar.

Figura 09 – Alunas concluintes da Escola Doméstica na festa de 
formatura. Sentadas da esquerda para a direita: Maria da Luz
Araújo, Maria Delfina, Teresinha Santos. Em pé da esquerda
para a direita: Maria Nazaré, Benigna Ribeiro, Raimunda
Cordeiro, Hercília Guedes, Ana Maria 
Fonte – Acervo de Maria da Luz Araújo



Todas as alunas se encontravam usando lindos vestidos longos, sendo 
acompanhadas pelos seus devidos padrinhos. Na ocasião, recebemos dos nossos 
padrinhos um anel com pedra cor-de-rosa e o certificado de conclusão do Curso 
Doméstico. Logo após a cerimônia, foi oferecido pelo Sr. José Paulo Filgueira, 
em sua residência, um jantar de confraternização para todas as concluintes do 
Curso (SILVA, 2003). 

Nas festas e celebrações constantes do calendário escolar, o Hino do Colégio Santa 

Teresinha, de autoria da poetisa e profª Hilda Araújo e música do Pe. Aderbal Vilar, era 

entusiasmadamente cantado pelas alunas. A letra do Hino do Colégio Santa Teresinha difunde o 

educandário feminino como templo de propagação do amor, da verdade e do conhecimento 

científico  verdadeiro relicário sublime de luzes (saberes) para a preparação da mulher para o 

dia do amanhã, como bem revela a letra: 

Salve templo de amor e verdade 
Relicário Sublime de luz 
O teu nome relembra a bondade 
Da Santinha do meigo Jesus. 

É aqui que encontramos ciência 
Alegria, bondade e fervor 
Preparamos aqui a existência  
De um futuro de grande esplendor 

Nossas mestras nos mostram o caminho 
De alegria, do amor e da fé 
Ensinando com todo carinho 
A vivermos na vida de pé. 

Entoemos, irmãos, entoemos 
Este canto de amor juvenil 
No estudo assim firmaremos 
O futuro do nosso Brasil 

(EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1998, p. 236).

Em vista do objetivo deste capítulo, indaga-se até que ponto a cultura escolar da Escola 

Doméstica “Darci Vargas” foi produtora de novas culturas, a exemplo de uma cultura 

profissional? A resposta pode estar no exemplo da ex-aluna Brasilicia Belmina da Silva, que ao 

concluir o Curso Doméstico da Escola Doméstica “Darci Vargas”, em 30 de novembro de 1947, 

foi imediatamente contratada, pela própria Diocese de Caicó, para ministrar cursos de Corte e 

Costura, Bordado e Arte Culinária para as jovens das classes populares de cidades seridoenses, 

com duração de dois meses. 



Fora do Estado do Rio Grande do Norte, Brasilicia Belmina da Silva também ministrou 

cursos de Arte Culinária, Bordado, Corte e Costura para as jovens e donas de casa de cidades 

maranhenses, cujas paróquias pertenciam à Arquidiocese de São Luís (MA), período em que 

Dom Delgado esteve como Arcebispo da Arquidiocese da capital São Luís (1951-1963).  

No encerramento de cada curso ministrado, fazia-se uma exposição, ou melhor, 

socializava-se com comunidade os trabalhos aprendidos. Nessas exposições, Dom Delgado fazia-

se presente, “havia discursos e festa de despedida. Era oferecida merenda a todos os 

participantes. As alunas que tinham aprendido esses fazeres continuavam a ensinar às outras 

jovens do lugar” (SILVA, 2003). Essa aprendizagem de novos fazeres correspondia àquela 

finalidade tão cara a Dom Delgado  a de despertar a personalidade individual, a personalidade 

social e a personalidade profissional de jovens moças caicoenses e seridoenses. 

A ex-aluna da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, Creuza Neuza de Oliveira, 

atualmente Irmã Maria Teônia de Oliveira, imediatamente à conclusão desse curso, em 1953, 

ingressou na Congregação das Filhas do Amor Divino e foi designada para ser professora 

primária de 1ª a 4ª série. Entre 1979 e 1983, foi indicada, pela Congregação, para ser Superiora 

do Colégio Santa Teresinha. Dos anos de 1984 a 1987, além de Superiora, também foi Diretora 

Geral dessa Instituição Católica (OLIVEIRA, 2004). Para a Irmã Maria Teônia de Oliveira, 

[...] a criação da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”oportunizou às 
moças das cidades de Equador, Parelhas, Jardim do Seridó, Florânia, Lagoa 
Nova e São Fernando a estudarem e com a bolsa recebida do governo pagarem o 
internato do Colégio Santa Teresinha. Naquela época, não existia transporte 
escolar para conduzir as alunas dessas cidades para Caicó. Outro motivo era que 
os pais das alunas com uma família numerosa e com os parcos recursos 
financeiros não podiam se responsabilizar em pagar uma escola particular para 
suas filhas (OLIVEIRA, 2004).

Por sua vez, a ex-aluna Dalva Pereira, da primeira turma dessa Escola, “foi trabalhar 

como auxiliar de secretária no DNER em Natal. Não passei muito tempo porque casei e tive que 

deixar o emprego, para poder me dedicar ao lar e depois aos filhos” (PEREIRA, 2004).

Mais uma ex-aluna da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, Cândida da Silva 

Santos, após conclusão do curso, em 1950, foi convidada por Dom Delgado para estagiar na 

cozinha da Escola Prevocacional, de Caicó, orientando as cozinheiras no preparo nutricional pdas 



refeições dos alunos desse estabelecimento de ensino infantil e juvenil. Após essa experiência, 

também estagiou na secretaria da Escola. Posteriormente, foi 

[...] ensinar na zona rural, na Propriedade São Bernardo do Sr. João Francisco, 
que era muito amigo do meu pai [...] A escola tinha 15 alunos e os pais dos 
alunos era que me pagavam. Passei um ano nessa escola rural, depois fui ensinar 
no sitio Passagem, município de Brejo do Cruz (PB), onde ensinei mais de um 
ano (SANTOS, 2004). 

Dom Delgado, no seu magistério de ação social, em Caicó, cercou-se de assessoras 

mulheres, da elite e do povo, espécie de exemplo de valorização do trabalho feminino. Entre 

outras colaboradoras, citam-se: Aurélia Medeiros, Ermelinda Medeiros, Maria Francisca Diniz, 

Bertina Batista Torres de Araújo, Beatriz Batista Torres de Araújo, Generina Valle, Iara Diniz, 

Hilda Araújo, Maria de Lourdes Medeiros e Generosa Morais. 

Após a Primeira Guerra (1914-1918), e durante a Segunda Guerra Mundial (1939 a 

1945), muitas foram as mulheres absorvidas no mercado de trabalho, exercendo profissões 

diversas, como professoras, enfermeiras, chefes de cozinha, bordadeiras, secretárias, costureiras, 

comerciárias e babás. Como se pode constatar pelos relatos das ex-alunas, a cultura educativa 

transmitida e socializada pela Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, no período de 1943 a 

1951, proporcionou a inserção da mulher caicoense e seridoense num mercado de trabalho em 

expansão, que requeria profissionais com competências técnicas e práticas, no ramo da economia 

doméstica em geral, e com uma pequena base teórica humanista. Talvez as atividades de 

bordadeira, costureira, ao lado das de professora e secretária, tenham sido a profissão que mais 

despertou interesse entre as ex-alunas da Escola Doméstica “Darci Vargas”, que estudaram de 

1943 a 1951. 



Capítulo 5 

Ensinar e instruir no tempo da Escola Prevocacional de Caicó

(1944-1951)

Conhecemos pela 1a vez a Escola Prevocacional. 
Madeiras de Serra Negra e de outros municípios 
próximos eram tomados, transformadas em taboas, 
estas em móveis – carteiras, cômodas, portas, janelas. 
Uma oficina mecânica. Uma tipografia em começo. 
É o início de um trabalho notável, formando 
operários especializados, de que tanto necessitamos 
(OTTO GUERRA, 1951).

A distribuição do tempo de aulas teóricas e práticas, como um elemento fundamental da 

cultura escolar, é o que se pretende examinar no âmbito da Escola Prevocacional de Caicó, 

sucessora da “Escola do Pobre São José”, instalada pelo Bispo Dom José de Medeiros Delgado, a 

18 de outubro de 1944. 

A primeira escola  a Escola do Pobre São José  também conhecida como Escola do 

Pobre – foi criada, em Caicó, um ano antes da Escola Prevocacional de Caicó, em 1943, por 

iniciativa conjunta da Diocese de Caicó, por meio da Casa do Pobre (substituída, em 1950, pelo 

Departamento Diocesano de Ação Social), da Legião Brasileira de Assistência (LBA), do 

Serviço Estadual de Reeducação e Assistência Social (SERAS) e das Caritas. 

Entre 1943 a 1951, sob o auspício dessas entidades, especialmente da Casa do Pobre, 

órgão de direção dos serviços sociais da Igreja, em Caicó (e “numa estreita relação de vistas e de 

união com o SERAS e a LBA, para juntos realizarem tarefas de assistência social e seguirem em 

linha progressiva tanto na união de vistas como nos trabalhos desta natureza na zona do Seridó” 

(DELGADO, [1944], p. 12), Dom Delgado funda outras escolas primárias masculinas, femininas 

ou mistas, em 12 (doze) localidades da Região do Seridó, cujas paróquias e capelas pertenciam à 

Diocese de Caicó. Dos registros constam: a Escola dos Pobres São Vicente de Paulo (Jucurutu), 

Escola Diocesana Seridoense (Jardim de Piranhas), Escola Pio X (Florânia), Escola de Menores 

Tomaz Sebastião (Acari), Escola Nossa Senhora das Vitórias (Carnaúba dos Dantas), Escola 

Nossa Senhora dos Remédios (Cruzeta), Escola Divino Espírito Santo (Ouro Branco) e Escola 

Paroquial São José (São José do Seridó). 



Inspirado na doutrina cristã de suas Cartas pastorais e numa visão pluridimensional, 

Dom Delgado fundou ainda quatro escolas primárias de cunho rural, quais sejam: Escola Rural 

Jardim Seridoense (Jardim do Seridó), Escola Rural Lagoanovense (Lagoa Nova), Escola Rural 

Serranegrense (Serra Negra do Norte) e Escola Rural Santa Teresinha (São João do Sabugi). 

Pensando numa iniciação ao trabalho de crianças em idade escolar, de 7 a 14 anos, 

pertencentes a setores populares, Dom Delgado transformou a Escola do Pobre São José (restrita 

aos ensinamentos estritos do ler, escrever, contar, rezar e rudimentos de História e Geografia) na 

Escola Prevocacional de Caicó, a 18 de outubro de 1944, fundada como o terceiro ou quarto 

empreendimento da rede de instituições católicas educacionais por ele criada.  

A instalação da Escola Prevocacional representava, para Dom Delgado, o “lançamento 

da pedra da nossa futura Escola Profissional” (ESTATUTOS..., 1947b, p. 6). Assim almejando, 

Dom Delgado viajou, ainda no mês de outubro de 1944, ao Rio de Janeiro, em busca de recursos 

financeiros para implementar a Escola Prevocacional de Caicó, substituta da Escola do Pobre São 

José. Chegando ao Rio de Janeiro, o Bispo concedeu uma entrevista ao Jornal do Brasil,

noticiando os objetivos de sua peregrinação na capital Federal, matéria transcrita no jornal 

católico A Ordem.

A minha vinda ao Rio de Janeiro se prende ao apelo que desejava fazer ao 
Governo Federal, as autarquias, aos estabelecimentos bancários, aos católicos 
em geral  e muito especialmente as famílias nortistas que aqui se encontram 
no sentido de nos auxiliar na construção da Escola Industrial de Caicó. Esta obra 
que propus realizar com toda minha dedicação de bispo e de filho do Norte do 
Brasil há de refletir dentro de um pouco mais com os seus benefícios em prol do 
preparo técnico de centenas de rapazes que se vem a braços com as dificuldades 
da vida por falta de conhecimentos que os capacitem para exercer qualquer 
ofício. Esta obra é, como já lhe disse, o ponto crucial da minha gestão 
apostólica. Faço empenho e renovo aqui o apelo para que todos me ajudem a 
construir este núcleo de trabalho que tem um fim grandemente altruístico e 
patriótico porque dotará o Brasil de novos elementos capazes de trabalhar pela 
expansão do seu progresso, da sua indústria da sua vida econômica. Qualquer 
óbulo para este fim pode ser entregue ao Dr. José Augusto Bezerra de Medeiros, 
[...] que está autorizado a receber as dádivas de qualquer pobre ou rico que 
deseje contribuir para a nossa Escola Industrial (MEU DESEJO..., 1944, p. 3).

Durante sua peregrinação pelo Rio de Janeiro, Dom Delgado contatou com o Presidente 

da República, Getúlio Vargas, e com o Conde Pereira Carneiro. Ainda na sua entrevista, chegou 



a afirmar que “várias pessoas da alta sociedade e de indiscutível tradição religiosa nos tem valido 

com o seu auxílio” (MEU DESEJO..., 1944, p. 3).  

O jornal A Folha de Caicó noticiou que, na região do Seridó, “coube à Igreja a tarefa 

patriótica e piedosa de interessar-se pela sorte das crianças menos favorecidas pelos bens de 

fortuna” (ESCOLA..., 1954, p. 1). O Jornal A Ordem também destacou o esforço da Igreja 

Católica na prestação de assistência à infância pobre nas cidades do Seridó. 

Em todas as cidades do Seridó, realiza-se, hoje, um grande esforço de 
assistência à infância pobre. Graças à cooperação do Serviço Estadual de 
Reeducação e Assistência Social, que dá orientação técnica, da Legião 
Brasileira de Assistência que presta cooperação financeira e à Casa do Pobre 
que executa administrativamente os serviços. Já desde alguns meses, 1.600 
crianças recebem educação moral, intelectual e profissional (aulas de religião, 
instrução primária, sapataria, marcenaria, costuras), alimentação farta e sadia e 
vestuário, sem contar com as obras complementares de auxílio às famílias e 
fornecimento de leite aos irmãos menores de 7 anos de idade (UMA 
GRANDE..., 1943, p. 1).

Historicamente, a Igreja Católica, a Igreja Protestante, os governos, as instituições 

filantrópicas e as pessoas devotas fundaram, em muitos lugares do planeta, instituições escolares 

e asilos destinados às crianças pobres e desvalidas. Em 1667, o abade católico, Carlos Démia, 

fundou, na cidade de Lyon, na França, uma escola de caridade, destinada a meninos pobres, que 

foi mantida por filantropos e autoridades políticas. Em 1689, esse abade já havia fundado 16 

(dezesseis) escolas de caridade voltadas para ensinar rudimentos de religião, de leitura e de 

escrita. Como destaca Petitat (1994, p. 109), “a preocupação de moralizar as crianças pobres era 

pois essencial, e o contexto histórico a torna largamente compreensível”.

Nesse século XVII, segundo Petitat (1994), o reverendo Jean Baptiste de La Salle, da 

ordem dos Irmãos da Doutrina Cristã, voltou-se para a escolarização das crianças do povo. Em 

15 de abril de 1679, fundou, no lugar em que nasceu  Reims na França , uma escola primária 

para crianças pobres. Quando da morte de La Salle, em 1719, os lassalistas mantinham na França 

uma rede de escolas primárias com 123 classes e nove mil alunos, objetivando moralizar e 

instruir crianças pobres. 

Com o crescimento urbano e o aumento da pobreza, o clero, pastores protestantes, 

marquesas e madames ricas fundaram asilos e escolas populares destinadas às crianças pobres, 

para ensinar-lhes a ler, escrever, contar, religião, hábitos de obediência, de ordem e de higiene. 

No ano de 1816, o industrial Robert Owen, que ficou conhecido como sendo um socialista 

utópico, instalou em New Lanark, na Escócia, onde funcionava a fábrica em que era diretor, um 



Instituto para a Formação do Caráter Juvenil, destinado aos filhos dos operários, desde a tenra 

idade até os 25 anos.

Ainda na primeira metade do século XIX, países europeus, como Portugal, Holanda e 

Itália, fundaram escolas, abrigos, rodas de expostos e casas de asilos, pela filantropia, pela 

municipalidade e pela caridade cristã, que incidia sobretudo na educação moral e religiosa da 

população infantil pobre. 

No Brasil Colonial, foi criada a Casa de Expostos, instituição de assistência à criança 

abandonada, que sobreviveu até os anos de 1950. No século XIX, no Brasil, surgiram inúmeras 

instituições de proteção à infância pobre ou desamparada, mantidas pelo poder público, entidades 

privadas, irmandades religiosas e Santas Casas de Misericórdia. A população infanto-juvenil 

assistida recebia geralmente uma instrução de ordem escolar, moral, disciplinar, religiosa e de 

iniciação ao trabalho (MARCILIO, 2001). 

Entre o final do século XIX e até meados dos anos cinqüenta do século XX, tem-se, no 

Brasil, uma propagação de instituições sociais e escolas prevocacionais destinadas às crianças da 

população pobre. O Padre José Antônio de Maria Ibiapina, por exemplo, entre as décadas de 

1860 a 1870, fundou vinte e duas Casas de Caridade nas províncias do Ceará, Paraíba, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, encarregadas todas elas de oferecer educação escolar e 

profissional a órfãs e pensionistas, mulheres perdidas ou convertidas (MADEIRA, 2003).

Em 1º fevereiro de 1905, o primeiro Bispo Diocesano de João Pessoa (na época Paraíba 

do Norte), Dom Adauto Aurélio de Miranda Henriques, fundou o Colégio São José, nas 

dependências do Convento do Carmo, voltado também para a educação de meninos pobres. O 

Colégio São José oferecia gratuitamente um curso primário, que também ensinava doutrina cristã 

e noções elementares de artes e agronomia (LIMA, 1956). 

Na primeira década do século XX, em Natal, o Colégio da Conceição das Irmãs 

Dorotéias e o Externato São José ofereceram, ao lado da educação escolar destinada a meninos e 

meninas da classe média, ensino gratuito para crianças pobres. O Colégio da Conceição, em 

pavilhão isolado, oferecia ensino gratuito para meninas pobres. O Externato São José, da 

Sociedade de São Vicente de Paulo, recebendo subvenções públicas, também ministrou ensino 

gratuito para meninos das camadas populares. Em 1910, o Governador Alberto Maranhão, em 

Mensagem dirigida ao Congresso Legislativo, informa que o Externato São José 



recebe dos cofres da Intendência do Município uma pequena subvenção; não 
será, portanto, estranhável que se consigne igualmente no orçamento do Estado 
um pequeno auxílio para as 2 aulas gratuitas acima mencionadas, que prestam 
incontestavelmente, um grande bem ao proletariado (RIO GRANDE DO 
NORTE, 1910, p. 9).

Em 1945, o Sargento Fuzileiro Naval, Francisco Luciano de Oliveira, fundou a 

Escolinha da Boa Vontade, que funcionou na sua residência, na Rua Araguaia, 301, no Bairro do 

Alecrim, em Natal. Em 29 de outubro de 1949, passou a funcionar dentro dos domínios da Base 

Naval de Natal e recebeu a denominação de Escola Almirante Ary Parreiras. Especialmente a 

Escolinha da Boa Vontade foi idealizada para ministrar o ensino primário às crianças pobres da 

capital com seis níveis diferentes de ensino primário: “ABC, Cartilha, 1º, 2º, 3º e 4º anos. O 

aluno podia vencer dois níveis em um ano, pois os exames eram semestrais” (CARVALHO,

1997, p. 41). 

Entrando na década de 1920, não tardou para que fosse realizado o I Congresso 

Brasileiro de Proteção à Infância, ocorrido no Rio de Janeiro, de 27 de agosto a 5 de setembro de 

1922, presidido pelo médico Arthur Moncorvo Filho, fundador e chefe do Departamento da 

Criança no Brasil. Esse Congresso teve como presidente de honra o Exmo. Sr. Dr. Epitácio da 

Silva Pessoa, Presidente da República (1919 a 1922). A finalidade desse evento foi discutir com 

diferentes especialistas os cuidados com a infância, do ponto de vista escolar, social, higiênico e 

médico e de suas relações com a família, a sociedade e o Estado.  

Cinco anos após esse I Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, no ano de 1927, em 

Caicó, a Irmã Teresinha Werner e as religiosas da Congregação Filhas do Amor Divino, 

obedecendo a recomendação do episcopado brasileiro sobre a “necessidade inadiável que, em 

todas as Paróquias, haja escolas primárias católicas, a que chamam de paroquiais, nas quais à 

mocidade nascente encontre o pasto espiritual da doutrina cristã e de outros conhecimentos úteis 

para a vida prática” (CONSTITUIÇÕES ECLESIÁSTICAS DO BRASIL, 1950, p. 49-50), 

fundaram uma Escola Paroquial voltada para alfabetizar e dar assistência social às crianças 

pobres de Caicó, a qual foi instalada nas dependências do Educandário Santa Teresinha e 

mantida com doações da comunidade local. Foram responsáveis pela alfabetização dessas 

crianças as professoras Aristéia Rodrigues e Adelaide Rodrigues e mais três alunas ginasianas 

daquele Educandário. 

Em 21 de maio de 1932, era instalada, ainda nas dependências do Educandário Santa 

Teresinha, uma creche que recebeu o nome Dr. José Américo de Almeida, homenagem ao 

Ministro da Viação e Obras Públicas de Getúlio Vargas, a qual foi administrada pelas religiosas e 

mantida pelo governo do Estado. Destinava-se a dar assistência social e instrucional aos filhos  



dos chamados flagelados da seca de 1932. Distribuíam-se três refeições diárias para as crianças 

internas e externas. Nessa época, o Governador Provisório Dr. Antonio José de Melo e Souza 

(que assumiu, de 5 de fevereiro de 1932 a 10 de junho de 1932, sendo substituto de Herculino 

Cascardo) “doou 10 contos para fazer as compras, construiu uma cozinha provisória e armazéns 

e a Escola foi transformada em dormitórios cheios de armadores de rede” (EDUCANDÁRIO 

SANTA TERESINHA, 1932, p. 8). As cem crianças matriculadas na Creche Dr. José Américo 

de Almeida freqüentaram, todas elas, a Escola Paroquial. 

No dia 1º de março de 1933, o pároco Luiz Teixeira abriu, em Caicó, a Escola Noturna 

das Crianças Pobres, que funcionou com sessenta e oito alunos de ambos os sexos, também no 

Educandário Santa Teresinha, sob a condução da professora Adelaide Rodrigues. A finalidade da 

Escola Noturna das Crianças Pobres “era possibilitar o estudo das crianças dos pais que 

trabalhavam durante o dia” (EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA, 1933, p. 5).

A política de instrução elementar e assistência destinada às crianças das camadas 

populares foi, na década de 1940, encampada pelo poder municipal. Em 1948, o prefeito Aldo 

Medeiros fundou a Escola Isolada General Antônio Fernandes Dantas, nomeando o professor 

Raimundo Fernandes Vieira para ministrar, em sua própria residência, aulas de ler, escrever e 

contar para a população infantil, de seis anos de idade até mais ou menos 12 anos de idade. 

Conforme o professor Raimundo Fernandes Vieira, “os alunos eram filhos de pais operários de 

poder aquisitivo baixo. A escola funcionava de segunda à sexta-feira, na minha residência. Tinha 

início às 11h e terminava às 15h” (VIEIRA, 2004). Coube ao pai do prof. Raimundo Fernandes, 

Sr. André Fernandes Vieira, pedreiro profissional, confeccionar o quadro negro com argamassa 

de cimento e areia e doar uma mesa grande e dois bancos de madeira para que as crianças 

sentassem e escrevessem. No período de tempo entre 1948 e 1951, o professor Raimundo 

Fernandes alfabetizou pelo menos quarenta e cinco crianças das camadas populares. 

Chegando Dom Delgado, a Caicó, em julho de 1941, logo tomou conhecimento dessas 

iniciativas assistenciais e educacionais destinadas às crianças dos segmentos populares 

caicoenses. As atividades desenvolvidas sob a responsabilidade da Congregação Filhas do Amor 

Divino, da Paróquia e da Prefeitura de Caicó eram todas de caráter temporário e sem projeto de 

uma educação primária regular.  



Sem dúvida, pensando numa educação escolar primária regular com um calendário de 

aulas, de férias, de provas e rigorosamente delimitado por um tempo escolar, institucionalmente 

comum aos estabelecimentos nacionais de ensino primário foi que Dom Delgado fundou, em 

1943, a Escola do Pobre São José, como antes frisado, mantida pela Casa do Pobre, órgão 

diocesano responsável pelas atividades sociais na Região do Seridó.

A Escola do Pobre São José, além de seu compromisso instrutivo, prestava assistência 

alimentar e distribuía vestuário para as crianças pobres de Caicó. No seu primeiro ano de 

funcionamento, instalou-se nas dependências do Educandário Santa Teresinha e absorveu os 

alunos que freqüentavam a Escola Paroquial. Em 1944, devido ao número crescente de alunos 

matriculados, passou a funcionar numa casa alugada pela diocese nas proximidades do Ginásio 

Diocesano de Caicó. 

Além da alimentação e vestuário, Dom Delgado, com os recursos provenientes da LBA, 

SERAS e o que conseguia da arrecadação junto à comunidade local, investia na compra de 

material escolar para todos os alunos, entre os quais livros, caderno, lápis, borracha e fardamento 

(MEDEIROS, 2004). A ex-aluna Maria Helena Pinheiro, da Escola do Pobre São José, disse 

que, a cada menina, Dom Delgado 

[...] entregava uma farda composta por uma saia de mescla azul, cujo 
comprimento ficava abaixo do joelho e uma blusa branca. Essa farda serviu para 
representar a Escola do Pobre juntamente com as Escolas do Pobre de outras 
cidades – Cruzeta, São José do Seridó, Jucurutu, Serra Negra do Norte, São 
João do Sabugi e outras cidades – num encontro para comemorar a Semana da 
Criança, em Caicó, onde se fez presente o Interventor do Estado, o General
Antônio Fernandes Dantas. Nessa ocasião, foram reunidas cerca de 1.200 
crianças no adro da Catedral de Sant’Ana. Para registrar o evento, foi feita uma 
filmagem que posteriormente foi exibida no jornal do Cine Pax de Caicó 
(PINHEIRO, 2004).

Para dirigir a Escola do Pobre São José, Dom Delgado designou a profª Maria de 

Lourdes Medeiros (ex-proprietária do Externato São Francisco de Assis), e, para ensinar às 

turmas de alunos matriculados, pediu a permanência das professoras Aristéa Rodrigues e 

Adelaide Rodrigues, além da colaboração das professoras Beatriz Barros e Maria das Dores. 

“Todas as professoras da Escola do Pobre São José eram voluntárias, portanto, não recebiam 

nenhuma remuneração” (MEDEIROS, 2004). 

Para a ex-diretora, Maria de Lourdes Medeiros, a Escola do Pobre São José voltou-se 

para os ensinamentos restritos ao ler, escrever, contar, rezar e rudimentos de História e 



Geografia. Particularmente aos meninos foram oferecidas aulas práticas de como plantar e cuidar 

de aves domésticas. Especialmente para as meninas destinou-se a aprendizagem de trabalhos 

manuais (corte e costura, bordado e crochê) e de economia doméstica, ao lado de noções teóricas 

e práticas de puericultura (MEDEIROS, 2004). 

Segundo a ex-aluna Maria Helena Pinheiro (2004), “no horário do meio dia todos os 

alunos permaneciam na Escola para lá almoçar, sentados no chão. O cardápio era variado, 

servindo-se feijão, arroz de leite, pirão de fígado e batata doce. Outros dias alternando feijão com 

carne, mugunzá com mocotó. A sobremesa era sempre rapadura”. Cada criança que estudava na 

Escola do Pobre São José tinha o direito de levar para sua residência um pacote de café em grãos 

e um quilo de açúcar mascavo. Dom Delgado confiou a entrega desses produtos à Senhora Adília 

Nóbrega.

Atento às políticas de educação primária adotadas pelo Governo Federal ou da iniciativa 

privada, que repousavam na unidade teoria e prática, foi que Dom Delgado, a 18 de outubro de 

1944, fundou, pois, a Escola Prevocacional de Caicó para substituir a Escola do Pobre São José.

Tendo como patrono São Jorge, padroeiro dos Escoteiros e apresentado como um cavaleiro 

corajoso e guerreiro de fé e esperança, essa instituição destinava-se a ensinar o nível primário 

pelo regime de co-educação para crianças e adolescentes. O objetivo dessa instituição de 

natureza vocacional era “A alfabetização gratuita das crianças de um e outro sexo em turnos 

diferentes e em regime exclusivo de externato, dando, entretanto, a refeição principal cada dia 

aos subalimentados, vestindo e calçando aos que disto necessitem por carência econômica dos 

pais” (ESTATUTOS..., 1947b, p. 6 ). 

Como a distribuição do tempo é uma unidade básica da cultura escolar de origem 

urbana, a direção da Escola Prevocacional de Caicó distribuiu o tempo das aulas em dois turnos: 

o matutino e o vespertino, mas preservou a co-educação de meninos e meninas. Nos termos de 

Viñao Frago (1995, p. 69), a cultura escolar é toda a vida acadêmica da instituição: estatuto, 

regimento, programas, pedagogia, objetos, atividades e idéias educacionais. Entretanto, dentre 

esse conjunto estrutural e organizativo de uma cultura escolar, existem alguns componentes que 

são mais relevantes dos que outros, “el sentido de que son elementos organizadores que la 

conforman e definem [...] el espacio y el tiempo escolares”.  

Substituta da Escola do Pobre São José, a Escola Prevocacional de Caicó ainda 

funcionou naquela casa até o final do ano letivo de 1944. Em 1946, a Escola Prevocacional 



passou a integrar o complexo educacional edificado por Dom Delgado, composto pelo Ginásio 

Diocesano Seridoense, o Seminário Santo Cura d’Ars. Vale o registro de que no ano de 1997, a 

Escola Prevocacional de Caicó fechou suas portas. 

As instalações da Escola Prevocacional de Caicó, construída abaixo do piso superior do 

Seminário Santo Cura d’Ars, compreendia os seguintes espaços físicos: 10 (dez) salas de aula, 1 

(uma) sala de leitura, 3 (três) salas destinadas à diretoria, à secretaria e à biblioteca, 1 (uma) 

cozinha profissional, banheiros masculino e feminino e uma varanda estreita protegida com 

guarda-corpo de ferro para o acesso às referidas salas de aula e estudo. 

No intuito de melhor capacitar na iniciação ao trabalho os alunos de ambos os sexos das 

camadas populares matriculados nesse estabelecimento católico, Dom Delgado definiu como 

finalidade precípua dessa escola popular, ao lado da escolarização primária, a de “encaminhar na 

escolha da vocação profissional a uns e outros, tendo sempre em vista as necessidades da nossa 

vida semi-rural, rural e o preparo para as artes e indústrias manuais predominantes em nossas 

pequenas cidades” (ESTATUTOS..., 1947b, p. 6 ). Em face dessa finalidade socioeducacional, as 

instalações dessa escola popular dispunham de 3 (três) grandes salões especificamente destinados 

às oficinas de tipografia, de marcenaria e de mecânica. 

Por um lado, a cultura educacional da Escola Prevocacional de Caicó estruturar-se-ia, 

segundo as normas vigentes educacionais e constitucionais. A Constituição de 1937 rezava que 

O ensino prevocacional e profissional destinados às classes menos favorecidas 
é, em matéria de educação, o primeiro dever do Estado. Cumpre-lhe dar 
execução a esse dever, fundando institutos de ensino profissional e subsidiando 
os de iniciativa dos Estados, dos municípios e dos indivíduos ou associações 
particulares e profissionais. É dever das indústrias e dos sindicatos econômicos 
criar, na esfera de sua especialidade, escola de aprendizes, destinadas aos filhos 
de seus operários ou de seus associados. A lei regulará o cumprimento desse 
dever e os poderes que caberão ao Estado sobre essas escolas, bem como os 
auxílios, facilidades e subsídios a lhes serem concebidos pelo Poder Público 
(CONSTITUIÇÕES BRASILEIRAS – 1937, 2001, p. 103). 

Por outro lado, a cultura escolar desse estabelecimento de ensino primário e profissional 

organizar-se-ia em vista das principais atividades econômicas – agricultura e pecuária – como 

também em relação às atividades industriais predominantes na Região do Seridó. 



A indicação do corpo de diretores e professores da Escola Prevocacional de Caicó coube 

à autoridade diocesana, por esse estabelecimento fazer parte “da rede de instituições sociais 

debaixo da orientação do Departamento Diocesano de Ação Social da A.C.B. nesta Diocese” 

(ESTATUTOS..., 1947b, p. 6). Entre 1944 a 1947, por designação de Dom Delgado, essa escola 

popular teve o seguinte corpo administrativo e técnico: Francisco de Medeiros Vale (diretor), 

Irmã Maria Consolata da Costa Leal (vice-diretora) e Maria de Lourdes Medeiros (tesoureira e 

secretária). No período de 1948 a 1956, a Irmã Maria Augusta Vieira respondeu por sua direção 

(ARAÚJO, Maria, 2004; VIEIRA, 2004). 

Edifício, arquitetura, localização, corpo administrativo e técnico, atividades 

educacionais, designação dos professores por classe, série, oficina, estágio nas oficinas, número 

de alunos por turma, programas de ensino, finalidades  a unidade racional e a uniformidade 

educativa desses componentes correspondem, em última instância, à cultura escolar de um 

estabelecimento de ensino e aprendizagens teóricas e práticas. 

Ao ingressar na escola primária, a criança, agora aluno, já internaliza os primeiros 

elementos de uma cultura escolar: nome do diretor, nome dos professores e série matriculada. 

Basicamente, no período de 1944 até 1951, o corpo decente da Escola Prevocacional de Caicó 

esteve constituído pela Irmã Maria Augusta Vieira (diretora e profª de trabalhos manuais), 

Irmã Maria Inocência Pereira Pinto (profª da 1ª série), Irmã Maria Consolata da Costa Leal 

(profª da 2ª série), Iracema Araújo (profª da 3ª série), Paulina Fernandes (profª da 4ª série), 

Adelaide Rodrigues (profª da 5ª série) Generosa Morais (catecismo) e o Padre Guilherme 

Lantman, auxiliado pelos presbitérios do Seminário Santo Cura d’Ars (Educação Física e 

preparação para a primeira comunhão) (VIEIRA, 2004). 

Esse primeiro repertório da criança-aluno será acrescido de outros elementos gerais e 

específicos de uma cultura escolar: natureza educativa do estabelecimento de ensino, faixa 

etária e tempo da escolarização primária exigidos pelas leis educacionais brasileiras. A Escola 

Prevocacional de Caicó estava organizada em dois ciclos: o ensino primário e o pré-

vocacional. A escolarização primária era obrigatória para todas as crianças matriculadas entre 

7 (sete) 12 (doze) até 18 (dezoito) anos de idade. 

O ensino pré-vocacional era facultativo para os alunos do sexo masculino com a 

idade completa de 12 (doze) a 18 (dezoito) anos, objetivando despertar nos jovens o valor do 

trabalho e “avivar seu interesse pelas atividades técnicas e pelos problemas econômicos, 



descobrindo suas aptidões naturais, no sentido de orientá-los para profissões que lhes sejam 

 convenientes” (SANTOS, 1961, p. 89). 

Não obstante, as disciplinas escolares também singularizam e exprimem uma cultura 

escolar concebida pelo estabelecimento educacional. Segundo a ex-aluna Maria da Luz Araújo 

(2004), as disciplinas escolares da Escola Prevocacional de Caicó eram basicamente 

Português, Matemática, Geografia, História, Moral e Cívica, Ciência e Religião. Entretanto, 

na 5ª série primária, meninos e meninas podiam ingressar ou não no ciclo pré-vocacional. 

“Enquanto as meninas iam para os cursos de bordado, costura, crochê e de tecelagem, os 

meninos freqüentavam as oficinas de mecânica, marcenaria e de tipografia” (ARAÚJO, 

Maria, 2004).

No parecer de Viñao Frago (1995, p. 72), “el tiempo escolar como um tiempo 

prescrito y uniforme [...], en condicionante de y condicionado por outros tiempos sociales; um 

tiempo aprendido que conforma el aprendizaje del tiempo; una construcción, em suma, 

cultural e pedagógica”. A Escola Prevocacional de Caicó, consciente ou inconscientemente, 

abraçada com pressupostos atinentes à distribuição do tempo escolar em articulação com o 

tempo social da cidade e do país, vivencia e experimenta a sua própria jornada de trabalho de 

oito horas diárias, ou até mais, nas classes de aula (com mais ou menos 40 alunos), nas 

oficinas (20 alunos por turno), e na forma de atividades manuais para uma aprendizagem 

prática por parte dos meninos e meninas. As oficinas e os cursos femininos funcionavam nos 

turnos matutino e vespertino, visando oportunizar aos alunos que estudavam pela manhã 

freqüentarem as oficinas no horário da tarde e vice e versa. 

Como já relatado, a Escola Prevocacional de Caicó estava organizada em dois ciclos: 

o ensino primário e o pré-vocacional. O pré-vocacional estruturava-se em dois anos, por meio 

da aprendizagem prática no interior das oficinas de mecânica, marcenaria e tipografia 

destinadas aos meninos da 5ª série primária. Já o ensino pré-vocacional, para as meninas, 

acontecia no decorrer dos cinco anos do curso primário, por meio de trabalhos manuais de 

corte e costura, bordado à mão e à máquina, tecelagem e crochê. A Diocese de Caicó, como 

mantenedora da Escola, encarregava-se da aquisição de todo o material industrial necessário à 

aprendizagem vocacional dos meninos e meninas. 

Na oficina de mecânica (Figuras 10 e 11), sob a orientação técnica de José Delgado 

Sobrinho, os alunos da manhã (7h às 11h) e da tarde (13h às 17h) tinham geralmente aulas 

práticas de manutenção, reparo de motores e concertos de carros (OLIVEIRA, 2004). Para as 

aulas práticas tinham-se os seguintes equipamentos: soldador a gás, furadeira, serra e torno 

mecânico. 



   Figuras 10 – Oficina de mecânica Figura 11 – Oficina de mecânica

   Fonte – Arquivo da Escola Prevocacional Fonte – Arquivo da Escola Prevocacional 

Na oficina de marcenaria (Figura 12), coordenada por Eliziário Dantas de Medeiros, 

os alunos aprendiam a lidar com serra elétrica para transformar a madeira em carteiras, birôs, 

cadeiras, enfim, todo o mobiliário escolar necessário aos estabelecimentos educacionais 

pertencentes à Diocese de Caicó (GDS, Escolas do Pobre, Escola Popular “Darci Vargas” e o 

Seminário Santo Cura d’Ars). Os alunos também confeccionavam móveis domésticos

(cadeiras, mesas, camas, armários, ripas para teto), sob encomenda (OLIVEIRA, 2004). 

 Figura 12 – Oficina de marcenaria

Fonte – Arquivo da Escola Prevocacional 

Na oficina de tipografia (Figuras 13 e 14), gerenciada por Inácio Vale Sobrinho, os 

estagiários aprendiam ensinamentos específicos e gerais, compatíveis com a arte gráfica de 

imprimir livros, jornais, talões, recibos, programas de festas religiosas, convites sociais, cartões 

de visitas, boletins e outros impressos. Em vista da complexidade dessa arte e da quantidade de 

trabalho requisitada pela comunidade local, a Tipografia da Escola Prevocacional de Caicó 

dispunha de três máquinas impressoras, uma guilhotina manual, mesas de paginação, prensas e 

outros artefatos indispensáveis numa gráfica industrial.



Figura 13 – Guilhotina manual           Figura 14 – Máquina impressora

Fonte – Arquivo da Escola Prevocacional      Fonte – Arquivo da Escola Prevocacional 

O gráfico Elísio Araújo, que substituiu o segundo gerente dessa oficina, Raimundo

Augusto de Araújo, contou-nos que “os serviços tipográficos não davam para manter a 

tipografia, por isso recebia ajuda financeira do Governo Federal, para que os alunos pudessem

receber mensalmente uma gratificação como estímulo pelos serviços prestados” (ARAÚJO, E., 

2004).

O ideário da Pedagogia da Escola Nova exaustivamente propagado pelos educadores 

escolanovistas no Brasil – malgrado as resistências da Igreja Católica – não deixou de alicerçar a 

aprendizagem prática dos alunos da Escola Prevocacional de Caicó, notadamente no que diz 

respeito ao aprender-fazendo. Muito certamente, a par dessa premissa geral, foi que o cônego 

Walfredo Gurgel fundou, em 1954, o Jornal A Folha, para absorver os alunos egressos que 

estagiaram na oficina da tipografia da Escola Prevocacional de Caicó. 

Nobert Elias – um sociólogo atento às problemáticas históricas do homem no tempo

passado e em lugares diferentes – adverte-nos quanto ao fato de que qualquer que seja a reflexão 

sobre o tempo social há que reconhecer a “imbricação mútua e a interdependência entre natureza, 

sociedade e indivíduo” (ELIAS, 1998, p. 17). 

À luz dessa advertência, interrogamos sobre quem eram, afinal, as crianças-estudantes, 

da Escola Prevocacional de Caicó? Na sua maioria, provinham do bairro Paraíba e arredores, 

constituídos por casas populares e casebres. Eram filhas de agricultores, pedreiros, carpinteiros, 

soldados de polícia, biscateiros ou descendentes de pais que trabalhavam eventualmente nas 

frentes de trabalho destinadas aos flagelados da seca no Nordeste. As mães eram lavadeiras de 

roupa, cozinheiras ou apenas donas-de-casa. Quase todas essas crianças tinham mais ou menos 6 

(seis) a 8 (oito) irmãos.



Como se orientavam, costumeiramente, esses pais e filhos em relação tempo/horário? 

Nas décadas de 1940 e de 1950, na Caicó de traços rurais, setores populares e também médios 

tinham como habitus orientar-se pelos fenômenos da natureza, para deitar, acordar, almoçar, 

jantar e trabalhar. Os guias naturais vinham a ser o nascer do sol, o cantar do galo, o pôr do sol, o 

mugir do gado, e, em último caso, o sino da Igreja da Matriz. 

Tempos sociais distintos, no tocante à família e à escola regular: a primeira, próxima do 

mundo rural e a segunda, de espírito urbano. Como adequar aquela a esta última dominante? 

Acostumados a acordar cedo, junto com os pais, e caminhar a pé até a escola, os alunos da 

Escola Prevocacional de Caicó aprenderam, desde logo, que toda e qualquer instituição 

educacional tem a sua rígida jornada de trabalho: entrada, aula em classe, recreio e retorno para 

casa. Entrada, oficinas, trabalhos manuais, recreio e retorno para casa. O tempo escolar, como 

ressalta Souza (1996, p. 18), “se expressa também como tempo disciplinar: respeitar horários e 

cumpri-los, cada coisa no seu tempo certo, preciso. Dessa forma a criança aprende a concepção 

cultural do tempo que regulamenta a vida social”. 

O dia-a-dia dessa escola popular estava distribuído pelo horário do relógio, “um 

mecanismo de controle social da duração do tempo” (ESCALANO, 1998, p. 44). Na Escola 

Prevocacional de Caicó, a distribuição da jornada escolar (três horas e quarenta e cinco minutos) 

obedecia aos seguintes horários  turno matutino: entrada nas classes às 7h, recreio às 9h, 

término das aulas 10h45min e almoço às 11h. Turno vespertino: entrada nas classes às 13h, 

recreio às 15h, término das aulas às 16h45min e jantar às 17h. 

A uniformidade, a regularidade e a disciplina social, como elementos gerais 

constitutivos de uma cultura escolar, “são requisitos da ordem pedagógica e política” (SOUZA,

1996, p. 26). Segundo o ex-aluno, José Andrade Filho, no horário do almoço e do jantar a ordem 

era ficar em fila de dois, com os meninos de um lado e as meninas de outro lado. A refeição no 

almoço era 

[...] feijão, que chamávamos ‘bala Brasil’, feijãozinho muito saboroso que todo 
menino gostava. Carne, arroz e farinha para colocar na feijoada. Rapadura e, por 
vezes, uma fruta – banana – era distribuída depois do almoço. Os alunos, após 
terem colocado todos os alimentos na bandeja (modelo usado pelos militares), 
se deslocavam para o refeitório onde se encontravam três grandes mesas que 
davam para acomodar a todos (ANDRADE FILHO, 2004). 



A função educativa e instrutiva da escola, distinta da instituição familiar, projeta-se na 

ordenação do espaço, na racionalização do tempo escolar, na homogeneização dos educandos, no 

interior do estabelecimento de ensino. Contrapondo-se à maneira espontânea de vestir-se em casa 

e na rua, a Escola Prevocacional de Caicó cedia a cada aluno e aluna um fardamento, que era 

confeccionado por uma costureira com ajuda das alunas da Escola Doméstica “Darci Vargas”. 

Reiterando essa informação, a ex-diretora Irmã Augusta Vieira, relembra:  

A direção da Escola Prevocacional contratou uma costureira para confeccionar 
todas as fardas das crianças. Era auxiliada por alunas e outras voluntárias, como, 
por exemplo, as alunas da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”. Dom 
Delgado comprava peças de tecidos (algodãozinho e mescla azul) para as fardas. 
As meninas usavam blusa de algodãozinho e saia azul de mescla com pregas. 
Era também distribuído o calçado para todos os alunos (VIEIRA, 2004). 

O fardamento dos meninos era composto de camisa branca e calça azul de mescla. 

Calçavam sandálias de couro doadas pela própria escola, e quando a instituição não dispunha de 

calçados suficientes para todas as crianças matriculadas, admitia-se nas aulas a freqüência de 

alunos descalços. Segundo o ex-aluno, José Andrade Filho, 

A camisa dos meninos era branca, espécie de “balalaica” e a calça era azul de 
mescla, na altura do joelho. Estudava-se até de pés descalços. Lá na escola 
diziam: venham para a escola. Quem não tinha sandália, ia descalço. Naquela 
época tudo era muito difícil, as coisas (ANDRADE FILHO, 2004). 

Um outro momento em que os alunos recebiam vestuário era por ocasião da realização 

da primeira comunhão. A diretoria da escola distribuía  o tecido, ou até mesmo a roupa já 

confeccionada pelas costureiras da escola. Para as meninas, vestido branco e calçado. Para os 

meninos, calça branca, camisa branca de manga longa e calçado. Quando as mães das crianças 

sabiam costurar, levavam os tecidos para serem costuradas por elas.  

A política educacional do Governo Getúlio Vargas, a cargo do Ministro da Educação e 

Saúde Pública, Gustavo Capanema, priorizava o esporte, a educação religiosa católica, moral e 

cívica, cantos orfeônicos e hinos escolares como conteúdos indispensáveis de um programa 

nacionalista com pretensões de uniformidade cultural nacional. Pregava Heitor Villa-Lobos, 

nesses anos de 1940, “que o canto orfeônico praticado pelas crianças, e por elas propagado até os 



lares, nos dará gerações renovadas por uma bela disciplina de vida social, em benefício do país, 

cantando e trabalhando, e, ao cantar, devotando-se à pátria” (VILLA-LOBOS apud 

SCHWARTZMAN, BOMENY; COSTA, 2000, p. 108). 

A escola, como agência de socialização de saberes culturais, valores morais, religiosos, 

códigos e regras do trabalho coletivo, lança mão do canto escolar com fins de desenvolver 

sentimentos patrióticos, espirituais e também humanísticos, componente essencial de uma cultura 

escolar. A Escola Prevocacional de Caicó somente tardiamente teve o seu Hino, composto por 

Jaime Filgueira quando das comemorações dos vinte e cinco anos da criação dessa escola 

popular. Na distância de um tempo de vinte e cinco anos passados, a letra do Hino saudava a 

Escola (Prevocacional), como mestra santa, por ter disciplinado e educado uma geração de 

crianças e jovens das camadas populares para a vida na sociedade do trabalho capitalista, como 

expressa a letra:

Salve ó luz de bondade e de bonança 
Atalaia do ensino Juvenil 
És a fonte jorrosa de esperança 
Que constrói o futuro do Brasil 

Tua nobre missão é a liberdade 
Desta gente o teu lema é só servir 
Aos anseios de luz da mocidade 
Nesta busca perene do porvir 

Mestre santa que educa e disciplina 
Que nos mostra o caminho do saber 
Teu amor maternal nos ilumina 
No trabalho incessante de vencer 

Os teus vinte e cinco anos de labuta 
Mostram bem neste solo secular 
A divisa de honra desta luta 
Instruir, Instruir, para educar 

(ESCOLA PREVOCACIONAL DE CAICÓ, [s.d.].

Na década de 1940, a aprovação, por meio de Decretos-Lei, das chamadas leis

orgânicas do Ensino Industrial (Decreto-Lei nº 4.073 de 30 de janeiro de 1942), do Ensino 

Comercial (Decreto-Lei nº 6.141 de 28 de dezembro de 1943), do Ensino Agrícola (Decreto-Lei 

nº 9.613 de 20 de janeiro de 1946), incentivou doravante novos padrões de cultura escolar 

revestida da imperativa preocupação com o preparo de uma mão-de-obra para o mercado de 



trabalho nesse momento em expansão. O idealizador da Escola Prevocacional de Caicó, o Bispo 

Dom José Delgado, não mediu esforços para que as crianças pobres dessa cidade tivessem uma 

escola popular que transmitisse saberes básicos da cultura letrada e ensinasse, pela modalidade 

do aprender-fazendo, noções e práticas de mecânica, de marcenaria e da arte gráfica de fabricar 

objetos culturais como o livro, o caderno, o jornal, dentre muitos outros.  

A cultura educacional da Escola Prevocacional de Caicó é indissociável da sua 

finalidade educativa e instrutiva vocacional das crianças das camadas populares. Para o alcance 

social dessa finalidade, a distribuição do tempo de aulas teóricas, nas classes de aulas e nas 

oficinas, foi pedagogicamente fundamental. O tempo educacional da Escola Prevocacional de 

Caicó estruturava-se e inseria-se na lógica da fábrica, do comércio, calculado por uma jornada de 

oito horas de trabalho produtivo. Tempo escolar e tempo social eram absolutamente 

indissociáveis.



Capítulo 6 

Educar pela tradição e pela renovação os presbíteros do Seminário Santo 
Cura d’Ars de Caicó (1946-1951) 

O Seminário é a arca sagrada, aonde a mão de Deus 
te conduziu, meu querido seminarista. Ali Ele te fez 
entrar, a fim de guardares e fazeres florescer a tua 
santa vocação. É nesse Cenáculo bendito que, sob o 
olhar maternal da Santíssima Virgem, há de 
germinar a semente fecunda de teu Sacerdócio 
futuro, e donde hão de sair, vitoriosas, legiões e 
legiões de Sacerdotes, para a eterna missão de 
perpetuar o nome de Cristo Nosso Senhor pelos 
séculos além (JOSÉ ADELINO DANTAS, 1947).

Em 1946, Dom Delgado, doravante absorvido com o ordenamento institucional do 

Ginásio Diocesano Seridoense, da Escola Doméstica Popular Darcy Vargas e da Escola 

Prevocacional de Caicó, parte para o seu último empreendimento educacional como Bispo da 

Diocese de Caicó: o Seminário Santo Cura d’Ars.

Neste capítulo, objetiva-se refletir acerca das permanências e inovações da cultura 

escolar exercitada no Seminário Santo Cura d’Ars, de Caicó, entre 1946 a 1951, período em que 

esteve dirigido pelos padres holandeses da Congregação da Missão Lazarista, exceto no seu 

primeiro ano de funcionamento. Uma hipótese aceitável é a de que houve uma certa prevalência 

na formação dos quadros clericais, tanto de uma cultura escolar pela observância expressa do 

Concílio de Trento e de princípios católicos reformadores quanto de uma visão educacional 

proveniente do Ministério da Educação e Saúde (MES). 

A Companhia de Jesus é conhecida pelas obras que, no século XVII, acima de tudo no 

XVIII, empreendeu nas missões jesuíticas do Brasil Colonial. Levando a efeito a política católica 

do Vaticano no plano da escolarização, da catequese e das conquistas das almas em novas terras 

ocupadas pela expansão mercantilista portuguesa, a Companhia de Jesus fundou os primeiros 

seminários-escola menores e maiores destinados à preparação eclesiástica das novas gerações de 

missionários para o clero secular em terras brasílicas. Mas, com a saída, em 1759, dos Jesuítas do 

Brasil, por ordem de Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, do total de 9 

(nove) seminários, fecharam-se 5 (cinco) maiores, dentre outros menores. 



Somente em 1800, passados quarenta e um anos da expulsão dos Jesuítas, sob a 

orientação das reformas pombalinas da instrução pública no Brasil, no ano de 1772, foi 

instaurado o Colégio-Seminário de Olinda, pelo Bispo diocesano Dom José Joaquim da Cunha 

de Azeredo Coutinho (também Governador interino e Diretor Geral dos Estudos na Capitania de 

Pernambuco), expondo “uma inflexão brusca e transitória para o espírito moderno, marcando o 

divisor de águas entre a pedagogia jesuítica e a orientação nova dos modeladores dos estatutos 

pombalinos de 1772” (AZEVEDO, 1996, p. 532). 

Paradigma das novas tendências educacionais e científicas em efervescência na Europa 

do final do século XVIII século das Sciencias – a implantação do Seminário Episcopal de 

Nossa Senhora da Graça da cidade de Olinda, trazia para Pernambuco “a proveitosa cultura das 

Sciencias” (CASTRO apud ALVES, 1993, p. 72 e 71), como assim disse o professor que assumiu 

a Aula de Retórica, Miguel Joaquim de Almeida Castro, o nosso padre Miguelinho, quando fez a 

oração solene da instalação do Seminário de Olinda, em 16 de fevereiro de 1800. 

O Plano de Estudo desse Colégio-Seminário compreendia o ensino de primeiras letras, 

Gramática Latina, Retórica, Filosofia, Geometria e o curso superior de Teologia. A principal 

finalidade do Seminário de Nossa Senhora da Graça era “instruir a Mocidade da nossa Diocese 

no conhecimento das verdades da Religião, na prática dos bons costumes, e nos estudos das artes, 

e ciências, que são necessárias para polir o homem, e fazer Ministros dignos de servirem à Igreja, 

e ao Estado” (ESTATUTOS..., 1798, p. 317-318). 

Passados cinqüenta e dois anos da criação do Seminário de Olinda, no ano de 1852, em 

visita feita às Províncias do Norte (Pará, Maranhão, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba) 

Antônio Gonçalves Dias, por ordem do Imperador D. Pedro II, elaborou um Relatório sobre a 

situação da Instrução Pública das instituições de ensino destinadas à educação escolar da 

juventude. Nesse Relatório, o poeta maranhense apresenta o número de seminários então 

existentes nas Províncias do Norte, sendo dois no Pará (1751 e 1842), um no Maranhão (1747), 

um em Pernambuco – Olinda (1800) e dois na Bahia (1834 e 1848). A recomendação do poeta 

maranhense, Antonio Gonçalves Dias, para o Imperador Dom Pedro II, quanto à formação 

sacerdotal chamava atenção 

[...] para que o Sacerdote seja o que deve ser, não basta ser bom aluno no 
Seminário, nem a escolha – dos que pareçam tais – para serem admitidos às 
ordens; é também necessário que a religião, a moral e os bons costumes estejam 
por tal forma enraizados em sua alma, que se não possam alterar, nem 
corromper, entrando no positivismo da vida: – deve-se por tanto começar cedo 
com a educação do Sacerdote (DIAS, 1989, p. 345).



Após 42 anos da viagem comissionada de Antonio Gonçalves Dias às chamadas 

Províncias do Norte do Brasil, em 04 de março de 1894, era fundado o Seminário Arquiepiscopal 

de Nossa Senhora da Conceição da Paraíba, por Dom Adaucto Aurélio de Miranda Henriques, o 

qual tinha por finalidade oferecer uma formação espiritual, moral e intelectual a todo o futuro 

clero diocesano da Paraíba e de outras Províncias. 

No século XX, o Bispo de Aracaju, Dom José Tomás Gomes da Silva, natural da cidade 

de Martins-RN, que também estudou no Seminário Maior da Paraíba, com ingresso na primeira 

turma de 1894, instalou, no dia 4 de abril de 1913, o Seminário Diocesano da capital Aracaju, a 

primeira instituição universitária naquele Estado, destinada “a estimular a formação de clérigos 

em Sergipe, ampliando deste modo o contingente de futuros educadores dispostos a difundir um 

modelo educacional fundamentado nos valores católicos” (SANTANA, 2003, p. 5). 

No Rio Grande do Norte, a primeira instituição dessa natureza foi o Seminário de São 

Pedro da Diocese de Natal, fundado, a 15 de fevereiro de 1919, por iniciativa do segundo Bispo 

Diocesano, Dom Antônio dos Santos Cabral. A instituição voltava-se para a “formação 

eclesiástica do clero desta Diocese” (SEMINÁRIO DE SÃO PEDRO, 1919, p. 1). O segundo foi o 

Seminário de Santa Teresinha da Diocese de Mossoró, inaugurado, em 2 de fevereiro de 1937, 

pelo seu primeiro Bispo, Dom Jayme de Barros Câmara, com o “fim de proporcionar unicamente 

aos candidatos ao estado sacerdotal, uma educação religiosa, moral e científica que os torne aptos 

para os estudos superiores no Seminário Maior” (LA PAZ, 1939, p. 49). 

O terceiro Seminário, fundado pela Igreja Católica do Rio Grande do Norte, foi o Santo 

Cura d’Ars de Caicó, solenemente instalado, a 26 de julho de 1946, durante a celebração da 

Santa Missa na Capela São José, dia dedicado a Sant’Ana, padroeira da Diocese de Caicó. Essa 

solenidade foi presidida por Dom Delgado, que, no momento, explicou aos fiéis o objetivo da 

abertura daquele Seminário, destinado ao preparo educacional e religioso de sacerdotes para 

atender às Paróquias e Capelas dispersas pelos sertões seridoenses. 

Segundo o ex-seminarista, Hudson Brandão de Araújo (2003, p. 1), a instalação do 

Seminário Santo Cura d’Ars, por Dom Delgado, tornou-se quase uma obsessão para este em 

virtude de “cultivar vocações sacerdotais e formar o jovem clero da Diocese”. Na terceira Carta 



Pastoral de Dom Delgado, encontra-se registrado a preocupação com a falta de sacerdotes no 

Brasil e na região do Seridó. 

Não há no Brasil problema mais urgente que o de sacerdotes. Nisto somos da 
opinião de que os meios mais ricos devem auxiliar os mais pobres. Em nossos 
sertões existem muitas e escolhidas vocações, escassas e de inferior qualidade 
nos meios urbanos, máxime, nas grandes cidades. A salvação da Igreja e da 
Pátria repousa principalmente no florescimento dos pequenos Seminários das 
dioceses sertanejas. Até os grandes meios devem vir em nossa ajuda. Cultivar as 
vocações sertanejas é contribuir com a maior sabedoria para o bem do Brasil. 
Daqui sairão amanhã grandes Bispos para qualquer cátedra episcopal das mais 
elevadas em nossa Pátria (DELGADO, 1949, p. 8).

O propósito de instalar um seminário diocesano já constava na Bula de criação da 

Diocese de Caicó, E Diecesibus, do Papa Pio XII, de 25 de novembro de 1939, que recomendava 

fundar um “Seminário Menor de acordo com as prescrições do Código e as normas emanadas da 

Sagrada Congregação dos Seminários e das Universidades de Estudos” (MONTEIRO, 1999, p. 

56). Nessa direção, Dom Delgado 

Querendo combinar um mandamento da Santa Sé, na Bula de criação da 
Diocese de Caicó, com um vivíssimo desejo vosso, desejo que corresponde a 
uma necessidade grave, de ordem moral, para os vossos filhos, que encontramos 
em número aproximado de 100, na idade de 15 a 18 anos, freqüentando aulas 
mistas pelas várias cidades, por não haver onde possam estudar em o nosso 
Seridó, impusemo-nos, como obra divina, iniciar o Seminário Diocesano e o 
Ginásio Seridoense (DIOCESE DE CAICÓ, 1941d, p. 9). 

A obstinação e a firmeza de princípios cristãos e educativos de Dom Delgado levá-lo-

iam a mover-se em direção a esse novo empreendimento diocesano: o Seminário – colégio 

menor, com a finalidade de “proporcionar formação eclesiástica aos jovens que nele ingressem 

espontaneamente, nos moldes determinados pela Santa Sé, pelos órgãos competentes” 

(SEMINÁRIO SANTO CURA d’ARS, 2001, p. 1). Dom Jaime Vieira Rocha10, ex-reitor do 

Seminário de São Pedro da Arquidiocese de Natal, e atual Bispo da Diocese de Caicó, referindo-

se à casa de formação do clero daquela época, afirma que 

10 Dom Jaime Vieira Rocha assumiu a Diocese de Caicó a 04 de fevereiro de 1996, tornando-se o quinto 
Bispo diocesano desta cidade. 



deveriam estruturar uma formação homogênea para o clero de toda a Igreja. Isto 
é, em qualquer país ou continente, no Oriente ou Ocidente, a formação
presbiteral deveria ser a mesma. Tratava-se de uma formação para um clero 
militante, frente aos desafios sócio-religiosos e eclesiais da época. Essa 
formação tridentina perdurou na Igreja até o advento do Concílio Vaticano II
realizado de 1962 a 1965 (ROCHA, 1996, p. 4).

No parecer de Monsenhor Tércio, a formação educacional e religiosa de um clero 

homogêneo deu-se a partir da criação dos seminários, que foram, desde o Concílio de Trento, “a 

agência ordinária para a formação dos presbíteros e, conseqüentemente, dos bispos na Igreja 

Católica. [...] Deles saíram homens virtuosos, apostólicos e santos, uma galeria de santos”

(ARAÚJO, 1996, p. 25), incluindo o próprio Santo Cura d’Ars (Figura 15), padroeiro dos 

párocos.

Figura 15 – Santo Cura d’Ars 
Fonte – Arquivo do Seminário Santo Cura d’Ars 

Por essa razão, Dom Delgado elegeu como patrono do Seminário da Diocese de Caicó, 

São João Maria Batista Vianey – o Santo Cura d’Ars. Na década de 40, a idéia de criação de 

seminários diocesanos já condizia com algumas orientações de um catolicismo reformador que 

[...] entendia ser essa instituição não apenas uma casa de educação, na qual se
formariam os padres, como também uma poderosa barreira para conter o 
materialismo, visto pela Igreja como um mal que pretendia destruir, ao mesmo
tempo, família e sociedade. Para salvar a sociedade, a Igreja acreditava nos 
seminários como instrumentos adequados à regeneração do homem pelo
estabelecimento da doutrina evangélica católica, no seio do povo, por meio dos 
novos apóstolos de Cristo (BENCOSTTA, 2000, p. 90). 



Seja como for, para levar à execução aspirações da Igreja Católica, nesse momento, 

Dom Delgado instalaria o Seminário Santo Cura d’Ars de Caicó no mesmo complexo 

arquitetônico projetado pelo engenheiro João Borba Carvalho Filho, como antes destacado, 

compreendendo o Ginásio Diocesano Seridoense, a Capela de São José e a Escola Prevocacional. 

O edifício foi projetado com dois pavimentos e constava da seguinte distribuição: no andar 

térreo, a Escola Prevocacional de Caicó e na parte superior, o Seminário Menor Santo Cura 

d’Ars.

A edificação, de fachada simples, margeada pelo Riacho das Salinas, dispunha de um 

pátio interno com uma galeria de arcadas sustentadas por pilastras, encimada por outra galeria 

alta até o teto, assemelhando-se aos claustros dos conventos das ordens religiosas, a exemplo do 

Convento Santo Antônio de João Pessoa, local onde se encontrava instalado o Seminário 

Arquiepiscopal da Paraíba, quando Dom Delgado lá estudou e preparou-se para a vida 

sacerdotal.

Em 1946, o primeiro ano de funcionamento do Seminário Santo Cura d’Ars, as 

instalações disponíveis limitavam-se ao refeitório e dormitório para os seminaristas e para os 

padres, um salão de estudos e uma capela. Logo depois, em face das dificuldades financeiras, 

tinha-se apenas concluídas cinco salas de aula, conforme correspondência enviada por Dom 

Delgado a sacerdotes e diocesanos brasileiros: 

Amados sacerdotes e diocesanos, paz e bênção no Senhor. A situação em que se 
encontra quase por encanto o Seminário Santo Cura d’Ars obriga-nos a dirigir-
vos com urgência a presente circular a que esperamos dispenseis a máxima 
atenção. Aberto antes da conclusão do edifício, cujos trabalhos ainda 
consumirão mais de Cr$ 100.000,00 [cem mil cruzeiros], [...] Três grandes 
dificuldades materiais levam-nos a procurar-vos no momento, irmãos e filhos no 
Senhor, sendo a primeira ditada pela continuação aliás moderadíssima da 
construção. [...] A segunda diz respeito à consolidação do patrimônio destinado 
a sustentação do estabelecimento. Este patrimônio que anda agravado de uma 
dívida de Cr$ 220.000,00 [duzentos e vinte mil cruzeiros] e vale uns Cr$ 
400.000,00 [quatrocentos mil cruzeiros] [...] A terceira e última dificuldade, que 
é a mais premente e imediata, causando angústias que tiram o sono, refere-se à 
manutenção atual do Seminário. Padres e alunos precisam ser alimentados e os 
recursos atuais são somente a generosidade dos fiéis. [...] Urge, porém, qual 
medida de exceção e extraordinária benevolência vossa que venhais em ajuda da 
obra nascente. Ficará ao vosso critério escolher como o fazer. Só uma cousa vos 
pedimos: não demoreis.[...] Que as bençãos de Deus Onipotente, do Pai, do 
Filho e do Espírito Santo desçam sobre vós e convosco permaneçam sempre. 
Caicó, 28 de fevereiro de 1947. †José, Bispo Diocesano (DIOCESE DE 
CAICÓ, 1941d, p. 41- 42). 



Ao evidenciar as dificuldades financeiras na construção do Seminário, o ex-seminarista 

Hudson Brandão de Araújo, que ingressou naquela instituição de ensino, em 1950, afirma que 

Dom Delgado construiu o Seminário  

com energia, dedicação, influência, e, com os parcos recursos da região, 
conseguiu construir os prédios para abrigar os alunos das duas entidades no 
bairro Paraíba. Em 1950, quando entrei no Seminário, o prédio ainda estava em 
preto (sem reboco) e nós ajudávamos a carregar tijolos para a conclusão do 
mesmo (ARAÚJO, H., 2003, p. 1).

A implantação do Seminário Santo Cura d’Ars seguiu as orientações da Igreja 

tridentina, cuja “intenção principal, segundo as palavras dos textos conciliares, era receber os 

jovens que fossem competentes e dessem esperanças por sua boa índole e inclinações, de que 

sempre continuariam servindo nos ministérios eclesiásticos” (OS SEMINÁRIOS..., 2003, p. 1). O 

estabelecimento de normas para abertura de seminários e observâncias ou condições para 

ingresso na carreira eclesiástica, a exemplo da idade dos doze anos, permanecia desde o Concílio 

de Trento (1545-1563). 

Em conformidade com uma cultura escolar já instituída, nesse tipo de estabelecimento 

católico, solicitava-se no ato da matrícula, a exemplo do Seminário Arquiepiscopal de Nossa 

Senhora da Conceição da Paraíba, que o candidato apresentasse certidão de batismo, de crisma, 

de casamento religioso dos pais, bem como um documento de um padre atestando que o futuro 

aluno seminarista demonstrava interesse para a vocação sacerdotal.  

Os requisitos para a admissão de candidatos à vida sacerdotal compreendiam os já 

adotados por outros seminários existentes no Brasil, desde o século XIX. Se para o historiador 

francês, Julia (2001, p. 10), uma cultura escolar pressupõe “um conjunto de normas que definem 

conhecimentos a ensinar e condutas a inculcar”, as Constituições Eclesiásticas, por sua vez, 

determinavam que “[...] o Bispo, o reitor nato do Seminário diocesano, deve de perto 

acompanhar todos os movimentos do estabelecimento, e fiscalizar se são cumpridas suas ordens 

e observado exatamente o regulamento, seja qual for a corporação a que o mesmo esteja 

confiado” (CONSTITUIÇÕES ECLESIÁSTICAS DO BRASIL, 1950, p. 258).

O Bispo Dom Delgado, atento aos cumprimentos dos requisitos adotados pelas 

Constituições Eclesiásticas do Brasil para a admissão de seminaristas, logo procurou advertir 



párocos e vigários para o rigor na seleção de candidatos presbíteros ao Seminário Santo Cura 

d’Ars de Caicó: 

O Seminário Diocesano aí está a sustentar-se de esperança. Muito confiamos do 
vosso zelo no sentido da melhor seleção de vocações. Olhai os antecedentes da 
família. Vigiai para que não venham a serem incluídos na fileira dos futuros 
levitas filhos de ébrios, de jogadores profissionais, etc. No corrente ano já se 
havia preparado para ingressar no Seminário, tendo para isto conseguido 
auxílios materiais mesmo de Sacerdotes um filho adulterino. Não se duvida que 
ao longo estágio de 12 anos de preparação os mestres descobrirão os aptos e os 
inaptos. Mas, até então quantos gastos? Mesmo por imperativo de economia 
urge sejam os Revdmos. Sacerdotes rigorosos na seleção. Em regra não 
aceitamos um único menino no Seminário senão com a devida informação ou 
encaminhamento dos respectivos Párocos ou Vigários. Que Deus os ilumine 
sempre na escolha (DIOCESE DE CAICÓ, 1941d, p. 45). 

Ao ser selecionado, assim como no Seminário Arquiepiscopal de Nossa Senhora da 

Conceição da Paraíba, o seminarista recebia orientação para trazer roupas e mantimentos 

necessários para a vida no internato, conforme discorre o Monsenhor Antenor, referente ao que 

lhe fora solicitado em termos de roupas, produtos de higiene, livro, “meia dúzia de lençóis, um 

travesseiro, três fronhas, um colchão de palha, dois pijamas, um par de sapatos pretos, meia dúzia 

de meias, um par de chinelas, meia dúzia de camisas, quatro calças, meia dúzia de lenços, pasta, 

escova, sabonete, pente, espelho, um copo e um livro de oração” (ARAÚJO, Antenor, 2003). 

Para dirigir o Seminário Santo Cura d’Ars de Caicó, Dom Delgado nomeou, como 

primeiro Reitor, o recém-sacerdote, Pe. Sinval Laurentino de Medeiros, que permaneceu no 

cargo durante o ano de 1946. Colaboraram com o Pe. Sinval os seminaristas Pedro Adelino 

Dantas e Ônio Caldas de Amorim. Para Diretor Espiritual, designou o Pe. Manoel da Costa e a 

Irmã Volkmara Stanoschek, religiosa pertencente ao Colégio Santa Terezinha de Caicó, Diretora 

do setor doméstico do Seminário.  

Passado um ano da criação do Seminário Santo Cura d’Ars, Dom Delgado viajou à 

cidade de Fortaleza para resolver assuntos da Diocese de Caicó e aproveitou para entrar em 

contato com os padres lazaristas holandeses, da Congregação da Missão, convidando-os a 

dirigirem o Seminário de Caicó. A referida Congregação foi fundada por São Vicente de Paulo, 

em 17 de abril de 1625, com propósitos assistenciais e de preparação de quadros sacerdotais. 

Presente em diversos países, a primeira instituição dessa Congregação funcionou em Paris, 

recebendo a denominação Casa de São Lázaro.



No território brasileiro, os padres lazaristas vicentinos, vindos de Portugal, França, 

Holanda e da Polônia, no início do século XIX, atuaram em trabalho missionário, obras de 

assistência social, paróquias e em colégios e seminários diocesanos. Sediados no Brasil, fixaram-

se na Província do Rio de Janeiro, na Província de Curitiba e na Província de Fortaleza, 

designações dadas pela própria Congregação da Missão. A vinda de tais sacerdotes para o Brasil 

não deixou de ser decisiva para a renovação do clero brasileiro, como alude o fragmento: “Houve 

uma revitalização espiritual, moral e intelectual do padre. Formou-se um novo tipo de padre [...] 

conforme a proposta eclesial de Trento. Nisto, foi grande a colaboração dos lazaristas no 

redimensionamento da cristandade brasileira” (HISTÓRIA..., 2003, p. 1). 

Vieram os padres lazaristas para colaborar na formação dos futuros clérigos do 

Seminário Santo Cura d’Ars, de Caicó, como resultado de uma peregrinação de cinco anos de 

Dom Delgado, com determinismo e, como sempre, com obstinação. 

Lutamos há 5 anos para conseguir sacerdotes para as Paróquias sem nenhum 
êxito, eis que Deus nos recompensa todos os sofrimentos enviando-nos da 
longínqua Holanda os Revmos. padres lazaristas que dirigem o desempenhado 
Seminário da Diocese. Demos graças a Deus. Só ao Onipotente o devemos. Na 
verdade nem nós, nem os ditos padres, especializados para as missões e 
seminários, pensaram jamais em vir para Caicó. Nossos primeiros 
entendimentos em janeiro do ano passado ficaram sem efeito. Quando em 
setembro, para resolver o caso de uma das Paróquias estivemos em Fortaleza, 
eis que, embora fracassando na tentativa que lá nos levara, conseguimos os 
referidos sacerdotes da Congregação da Missão para dirigirem o Seminário de 
Caicó [...]. À medida que os trabalhos o exigirem, teremos mais sacerdotes da 
Congregação da Missão para completar o corpo docente da nossa casa de 
edificação eclesiástica. Esta história, se bem a entendestes, representa ser 
imperativo de adesão e cooperação viva à ação do vosso pastor. Deus faz sua 
uma obra que ainda não vistes suficientemente como vossa. É natural que a 
vejais de agora por diante com maior entusiasmo (DIOCESE DE CAICÓ,
1941d, p. 41). 

Com a chegada dos seis referidos padres holandeses, em Caicó, padres estes “todos bem 

preparados para trabalhar na formação de 30 (trinta) adolescentes e jovens” (ARAÚJO, H., 2003,

p. 1), Dom Delgado indicou o Pe. Geraldo Jacobs, como Reitor do Seminário Santo Cura d’Ars, 

em substituição ao Pe. Sinval Laurentino de Medeiros; o Pe. Cornélio Sombrock, Diretor 

Espiritual, e o Pe. Pedro Hermano, Prefeito de Disciplina, todos eles respondendo pelo período 

de 1947 a 1948. O Pe. Fernando Van Dick foi o escolhido, por Dom Delgado, para ser o próximo 

Reitor, permanecendo de 1949 a 1953. 



Assim sendo, no ano de 1947, para formar o quadro de professores do Seminário Santo 

Cura d’Ars, o Reitor, Pe. Geraldo Jacobs, nomeou o Pe. Cornélio Sombrock para ensinar 

Religião e Álgebra, o Pe. Guilherme Lantman (Francês, Inglês, Grego e Música), o Pe. Pedro 

Hermano Júnior (História Sagrada, Geografia e Corografia), e o próprio Reitor (Português e 

Latim), o Pe. Bernad Hams, (História da Civilização e Canto Gregoriano11) e Pe. Fernando Van 

Dick (Aritmética, Civilidade e Ciências). Em 1951, ingressou como professor de Português o Pe. 

João Agripino Dantas. O quadro docente do Seminário era formado principalmente pelos padres 

lazaristas e por padres recém-ordenados nos Seminários Maiores e na Universidade Gregoriana, 

em Roma. 

Em 194612, primeiro ano de funcionamento do Seminário Santo Cura d’Ars, os 

seminaristas freqüentaram o primeiro ano ginasial, juntamente com os alunos internos, semi-

internos e externos do Ginásio Diocesano Seridoense (GDS), onde estudaram: Português, Latim, 

Francês, História Geral, Geografia Geral, Matemática, Desenho, Canto Orfeônico, Trabalhos 

Manuais e Educação Física. 

No ano de 194713, com a chegada dos padres lazaristas, em Caicó, os seminaristas 

tornaram a freqüentar o primeiro ano ginasial, no Seminário Menor Santo Cura d’Ars, com um 

programa curricular destinado a esse tipo de estabelecimento de ensino, compreendendo: 

Português, Latim, Francês, Aritmética, História Sagrada, História da Civilização, Religião, 

Geografia, Música e Caligrafia. No GDS, os alunos cursaram: Português, Latim, Francês, 

Matemática, História Geral, Geografia Geral, Canto Orfeônico, Desenho, Trabalhos Manuais e 

Educação Física.

11 No Livro de Registro das Médias, consta que os seminaristas cursaram a disciplina de Música, mas 
Mons. Antenor esclareceu que nessa disciplina somente foi estudado Canto Gregoriano. 

12 Atendendo aos requisitos estabelecidos, ingressaram, no ano de 1946 (primeira turma), os seminaristas 
Antenor Salvino de Araújo (da cidade de Caicó); Inácio Elias Pereira e Otácio Alves de Araújo 
(Parelhas); Geraldo Batista de Araújo e José Dantas Cortês (Acari) e Manoel Medeiros Sobrinho (Serra 
Negra do Norte). Dessa turma, ordenaram-se sacerdotes: Antenor Salvino de Araújo e José Dantas 
Cortês.

13 No ano de 1947, novos alunos ingressaram no seminário, sendo eles: Francisco de Araújo Vale (Caicó); 
Ausônio Tércio de Araújo e Plínio Gomes Guimarães (da cidade de Currais Novos); Itan Pereira da 
Silva (Parelhas); Francisco de Assis Araújo e José Espínola da Silva (Acari); Rubens Alves Wanderlei 
(Serra Negra do Norte); Francisco das Chagas Pereira e José Ildo Batista (da povoação de Timbaúba 
dos Batistas); Omar Mentor de Araújo (Teixeira-PB) e Mauro Abner Barreira Furtado (Fortaleza-CE), 
ordenando-se: Ausônio Tércio de Araújo, Itan Pereira de Araújo e Francisco de Assis Araújo. 



Durante o ano de 194814, a grade curricular do Seminário Santo Cura d`Ars abarcava 

Português, Latim, Inglês, Aritmética, História, Religião, Música e Ciências. Nesse mesmo ano, 

no GDS, os alunos cursaram Português, Latim, Inglês, Francês, Matemática, História Geral, 

Religião, Canto Orfeônico, Geografia Geral, Desenho, Trabalhos Manuais e Civilidade. 

Em 194915, os presbíteros do Seminário Menor Santo Cura d’Ars dedicaram-se aos 

estudos de Português, Latim, Francês, Inglês, Álgebra, História, Corografia, Religião e Música. 

Já os alunos do GDS estudaram Português, Latim, Francês, Inglês, Matemática, História do 

Brasil, Geografia do Brasil, Ciências Naturais, Desenho, Religião e Canto Orfeônico. 

No ano de 195016, as disciplinas escolares cursadas pelos seminaristas constavam de 

Português, Latim, Francês, Inglês, Grego, Álgebra, História Universal, Religião e Canto 

Gregoriano. Enquanto os alunos do último ano ginasial do GDS cursaram Português, Latim, 

Francês, Inglês, Matemática, História do Brasil, Geografia do Brasil, Ciências Naturais, 

Desenho, Canto Orfeônico, Religião e Civilidade. 

Em 195117, correspondente ao quinto ano do Seminário Menor Santo Cura d’Ars, os 

presbíteros dedicaram-se ao estudo de Português, Latim, Francês, Inglês, Geometria, História do 

Brasil, Canto Gregoriano, Religião e Física. No ano de 1952, sexto e último ano ginasial do 

Seminário cursava-se Português, Latim, Francês, Inglês, Grego, Trigonometria, Química, 

Cosmografia e Religião. Os livros adotados pelos padres lazaristas para a disciplina História 

Geral eram Epítome de História Universal (Jonathas Serrano) ou História Geral (Carlos Delgado 

de Carvalho); de Geografia Geral era Geografia Física e Humana (Carlos Delgado de Carvalho). 

14 Em 1948, foram admitidos outros seminaristas, num total de 10 alunos. Francisco de Sales Vale, 
Antônio Paulino de Araújo, Antônio Medeiros e José Farias (Caicó); Josué de Albuquerque Maranhão 
Filho (Currais Novos); Sebastião Silvino de Azevedo (Parelhas); Manoel Basílio de Brito (da cidade de 
São João do Sabugi); Ivanês França Vieira (Cerro Corá); Francisco das Chagas Batista (do povoado de 
Timbaúba dos Batistas) e Cornélio Batista (Jucurutu). Nessa turma, nenhum seminarista chegou a 
ordenar-se.

15 Em 1949, ingressaram: Edward Ferreira da Silva (da cidade de Caicó); Geraldo Duarte (Currais 
Novos); Sebastião Barros (Serra Negra do Norte); Edgar Fernandes de Araújo (do povoado de São 
Fernando); Gervásio Azevêdo (Caraúbas) e Milton Fernandes Lopes (José da Penha). Nenhuma 
ordenação aconteceu com os seminaristas dessa turma. 

16 Em 1950, foram admitidos no Seminário: Antenor Tavares de Araújo, (Caicó); Hudson Brandão de 
Araújo e Ivanaldo Bezerra de Araújo Galvão (Acari); Luis Félix de Morais (da cidade de Florânia); 
Manoel Ambrósio Neto (Jardim de Piranhas); Gabriel Alves de Oliveira (Santa Luzia-PB). Dessa 
turma, ordenou-se Hudson Brandão de Araújo. 

17 Foram admitidos, em 1951, os seguintes seminaristas: Raimundo Silva (Caicó); José Luis Sobrinho 
(Currais Novos); José Santiago de Lima Ramos Filgueira, Serafim Vítor (Lagoa Nova) e Francisco 
Martinho (do povoado de Timbaúba dos Batistas). Dessa turma, ordenou-se Raimundo Silva. 



Quanto a Latim, Francês e Inglês, encontrou-se apenas o nome dos autores Hahnemann 

Guimarães e Maria Junqueira Schmidt, que foram geralmente utilizados no curso secundário do 

GDS, a exemplo do livro de Português Gramática da Língua Portuguesa (Napoleão Mendes de 

Almeida) e o de Matemática (Jácome Stabili), indicados somente para os alunos do Seminário 

Santo Cura d’Ars. 

Não obstante, o entendimento de uma cultura escolar expressa em parte na 

periodicidade e no programa das disciplinas escolares, constatam-se algumas semelhanças e 

diferenças entre um e outro estabelecimentos católicos. Enquanto a duração do curso ginasial no 

Seminário Santo Cura d’Ars correspondia a 6 (anos), no que diz respeito ao GDS, o curso 

secundário era de 4 (quatro) anos. No tocante à oferta das disciplinas escolares, o Seminário 

Santo Cura d’Ars contabilizou 25 (vinte e cinco) e o GDS totalizou 16 (dezesseis). Ou seja, o 

programa do Seminário e do GDS tinham em comum 13 (treze) disciplinas que eram: Português, 

Latim, Francês, Inglês, Matemática, História Geral, Geografia Geral, Trabalhos Manuais, 

Ciências, História do Brasil, Civilidade, Religião e Educação Física. 

Mesmo assim, as disciplinas escolares do Seminário Santo Cura d’Ars diferenciavam-se 

das do GDS por incluir 12 (doze) matérias de ensino, a exemplo do Canto Gregoriano, História 

Sagrada, História da Civilização, Grego, Corografia, Cosmografia, Física, Geometria, Álgebra, 

Trigonometria, Química e Caligrafia. Por sua vez, as disciplinas escolares do GDS distinguiam-

se das disciplinas do Seminário Santo Cura d’Ars por ofertar Canto Orfeônico, Desenho e 

Geografia do Brasil. 

As matérias de cunho humanístico (Português, Latim, Francês, Inglês, Grego, História, 

Religião, Geografia e Música), científico, (Aritmética, Ciências, Álgebra, Geometria, 

Trigonometria, Química, Física) e de cunho técnico (Caligrafia, Corografia, Cosmografia), 

subjacentes à cultura escolar do Seminário Santo Cura d’Ars, destinadas à preparação intelectual, 

religiosa e disciplinar dos clérigos, seguiam ao mesmo tempo orientações procedentes da 

pedagogia e métodos de ensino tradicionais e também da pedagogia escolanovista e de métodos 

de ensino inovadores. Por exemplo, atividades obrigatórias e não curriculares, como encadernar 

livros, praticar esportes e encenar peças teatrais, situavam-se no âmbito de prescrições da 

pedagogia escolanovista e em meio às práticas inovadoras. Por seu turno, o ensino de línguas 

latina e grega, o exercício de caligrafia e a adoção de aula expositiva respondiam pela aplicação 

da pedagogia e método tradicionais. 

A formação eclesiástica inscrita na cultura escolar do Seminário Santo Cura d’Ars 

requisitava a aprendizagem de conhecimentos intelectuais, religiosos, científicos e técnicos – a 

despeito do “acento do estudo do Seminário ser dado, sobretudo, nas matérias humanísticas e 



línguas, especialmente, o português, latim e francês” (ARAÚJO, H., 2003, p. 1) – bem como 

habilidades de ler bem, escrever corretamente, aprender de cor e falar com fluidez. Aos 

professores cabia, consciente ou inconscientemente, combinar e articular disciplinas, atividades e 

métodos de ensino reclamados, tanto por preceitos da pedagogia tradicional quanto pelas 

prescrições da pedagogia escolanovista. De todo modo, a formação cultural e sacerdotal 

ministrada no Seminário Menor, de Caicó, primava por ser ampla ou completa, ressaltando a 

habilidade de escrever bem, que tinha o seu correspondente em falar com fluidez e elegância, 

procedimento sistematicamente imposto pelos padres lazaristas, em Caicó, como alude o ex-

seminarista Geraldo Batista de Araújo. 

A educação ministrada no seminário era muito completa. Quando eu fazia o 
primeiro ano do ginasial já tinha capacidade de escrever cartas, de fazer 
redação. Os padres nos mostravam uma paisagem e mandavam que a gente 
fizesse uma descrição. Mandavam que se fizesse redação sobre as coisas do 
cotidiano do nosso povo. Lembro-me de uma redação que um dos padres 
mandou a gente fazer sobre a criação de porcos. Outro fato curioso foi quando 
um dos padres mandou a gente fazer uma redação sobre o inverno e eu escrevi 
que era a época mais alegre do ano e ele grifou e me chamou para dizer que o 
inverno era a época menos alegre do ano por causa da neve. Ele se baseou no 
inverno europeu, depois me pediu desculpas pelo seu engano (ARAÚJO, G.,
2003, p. 4). 

De uma maneira geral, a regulamentação dos seminários estava definida conforme o 

Estatuto da Santa Sé e transcrita nas Constituições Eclesiásticas, que orientavam a constar nos 

ensinamentos culturais de cada Seminário Menor as matérias como Canto Gregoriano, Música 

Sacra, Arte Sacra, Arqueologia Cristã, voltadas a “incutir no espírito dos futuros levitas os 

princípios da verdadeira civilidade cristã, o amor da Pátria, o zelo da felicidade e prosperidade do 

país, firmados nos altos ensinamentos da Religião” (CONSTITUIÇÕES ECLESIÁSTICAS DO 

BRASL, 1950, p. 260). 

Das recomendações mencionadas nas Constituições Eclesiásticas, com fins de 

preservação desses ensinamentos de cunho humanista, observa-se que apenas o Canto 

Gregoriano foi introduzido no currículo do Seminário Santo Cura d’Ars de Caicó. 

Especialmente, em relação ao Canto Gregoriano, o Monsenhor Antenor (2003) diz que os 

seminaristas que ingressaram em 1946 estudavam Canto Gregoriano, obedecendo a um programa 

elaborado pelo Pe. Guilherme, dividido em teoria e prática. No tocante à parte prática, na forma 

de coral  regia-se por um som uníssono  levando os coralistas a especializaram-se em canto 

de vésperas, e cânticos sobre o ofício divino. 



Os pontos de canto gregoriano, estudados nas aulas semanais, priorizavam o conteúdo e 

a forma da missa solene do domingo, toda cantada em Latim, na Capela de São José (ARAÚJO,

Antenor, 2003). Os seminaristas de Caicó, por dedicarem-se ao estudo da teoria e da prática de 

canto gregoriano, tornaram-se conhecidos e admirados, principalmente por Dom Delgado, que, 

nos domingos à tarde, se fazia presente, tanto nos ensaios quanto na missa cantada, na Capela de 

São José. 

Devido à dedicação e ao empenho na aquisição desse saber cultural, quando os 

presbíteros de Caicó ingressaram no Seminário Maior da Arquidiocese da Paraíba, e do Ipiranga, 

de São Paulo, tornaram-se reconhecidos pelo conhecimento teórico e entonações corretas dos 

cantos gregorianos. 

Quando fomos estudar no Seminário Maior da Arquidiocese de João Pessoa, nós 
cantávamos o gregoriano muito melhor do que a turma da capital. Tínhamos 
muito conhecimento sobre a teoria do canto gregoriano. Os padres holandeses 
tinham um cuidado enorme para que nós disséssemos a verdadeira nota do 
gregoriano. Lembro-me que, nas primeiras semanas no Seminário da 
Arquidiocese da Paraíba, no momento dos cânticos na comunidade dos 
seminaristas, nós nos destacávamos. Os seminaristas paraibanos percebiam a 
nossa maneira de cantar. Nós cantávamos tão bem o gregoriano que, nos ensaios 
do sábado para o domingo, algumas pessoas da comunidade vinham escutar o 
canto gregoriano. Em São Paulo, também éramos destaque. Nosso canto era 
melhor do que o dos Seminaristas do famoso Seminário do Ipiranga de São 
Paulo – Seminário Central – o melhor da América Latina. Nós cantávamos tão 
bem que percebíamos os erros que eles cometiam, como também a falta de 
conhecimentos teóricos do gregoriano. Não estou esmagando ninguém, só estou 
mostrando os valores do Seridó. Em João Pessoa, certa vez o Ministro José 
Américo e Tristão de Ataíde vieram assistir a uma missa em ação de graça na 
capela do seminário e nós cantamos tão bem que depois de terem agradecido a 
tudo, se referiram ao coral do canto gregoriano. Vocês podem ir para qualquer 
canto do país. Vocês podem cantar na Europa, não vai haver censura. Bem, era 
assim esses valores (ARAÚJO, A., 2003). 

A transmissão de uma cultura letrada humanista de tradição clássica exigida nos 

conhecimentos concernentes ao canto gregoriano, à língua portuguesa, francesa, inglesa, grega, à 

história universal e às ciências físicas, humanas e sociais e seus respectivos métodos de ensino, 

implicava a nomeação de professores doutores, formados pelas Universidades de propriedade da 



Igreja. Nesse ambiente escolar, determinado por permanências e por inovações, a adoção do 

método tradicional de memorização era regra exercitada pelos padres lazaristas no processo de 

ensino e aprendizagem, conforme relembra o ex-seminarista Hudson Brandão de Araújo. 

O estudo era baseado, sobretudo, na memorização. Por exemplo, no ensino das 
línguas, tínhamos que estudar longos vocabulários e na hora dos ‘deveres’, 
deveríamos traduzir textos sem ajuda de dicionários. No terceiro ano ginasial, 
devíamos decorar a conjugação de todos os verbos irregulares da língua latina. 
Outra coisa interessante, na mentalidade dos professores lazaristas, era 
estudarmos línguas não para falar, mas para traduzirmos os clássicos, inclusive 
da língua latina e grega (ARAÚJO, H., 2003, p. 2). 

A memorização de nomes de celebridades, cidades, rios, declinações, tempos verbais, 

músicas, notas musicais, teoremas, orações somente se tornava possível numa cultura letrada, em 

que o livro, os manuais, a bíblia, a enciclopédia e o dicionário servem de artefatos para a leitura, 

o estudo e aprendizagens da cultura clássica universal, em correspondência mais ou menos 

pacífica com a oralidade, lembrando 

[...] uma cultura que era profundamente oralizada, em que a Igreja fizera a 
escrita ser apresentada sob a perspectiva da oralização, que tanto tinha 
repercussões na cultura das elites urbanas, quanto na própria percepção popular, 
onde uma forma de catolicismo rústico deitara raízes profundas (SOUZA,
2000, p. 95).

Com a Modernidade, exigia-se uma sociedade da escolarização da leitura, da escrita, da 

oralidade fluente; desse modo, a cultura escolar esteve sempre vertida para imprimir no aluno o 

hábito de ler e escrever, a habilidade de pensar, raciocinar e também relacionar-se. A leitura, 

como modalidade de aprendizado da cultura letrada, é um veículo portador de inúmeros 

progressos mentais, êxitos intelectuais, fonte de instrução e de fruição, além de desenvolução de 

inúmeras faculdades imaginativas e criativas.  

Por todo esse leque de competências e aprendizagens advindo do ato de ler bem, a 

leitura de clássicos da literatura universal e brasileira seria efetivamente estimulada e 

recomendada pelos padres lazaristas. Dentre os autores clássicos mais lidos no Seminário de 

Caicó, destaca-se Monteiro Lobato, a trilogia de Raoul de Navery, como João Canadá, Menino

Azul e Enterrada Viva, que não deixa de ser uma atitude pedagógica propriamente inovadora de 

tais padres. Conforme o ex-seminarista, Geraldo Batista, liam-se muito, nesse estabelecimento 

católico, livros de 



Monteiro Lobato, Humberto de Campos, Viriato Correia e os de aventura, 
principalmente os do alemão Karl Mayer, que contava suas aventuras no Oeste 
norte-americano e na África. Ele era o nosso grande herói. Os padres, de 
propósito, nunca nos contaram que ele escreveu todos os seus inúmeros livros, 
cumprindo pena em uma cadeia na Alemanha. Os livros proibidos não ficavam 
na Biblioteca, mas alguns livros só podiam ser retirados pelos alunos mais 
adiantados (ARAÚJO, G., 2003, p. 2). 

Uma sociedade letrada é, sem dúvida, uma sociedade identificada com o mundo do 

escrito, o que remete para uma comunidade de leitores habilitados e capazes de decodificarem 

mensagens, parábolas, textos litúrgicos e sagrados, documentos legais e obras laicas. Por seu 

turno, a biblioteca do Seminário Santo Cura d’Ars, de Caicó, contendo aproximadamente 1000 

(mil) títulos, estava regulamentada de modo a permitir e proibir a leitura livre, distinta da leitura 

escolar, segundo a idade cronológica do leitor/seminarista, como mostra o ex-seminarista Júlio 

Cezar de Albuquerque Othon. 

No salão de estudos, ficavam 4 ou 5 armários, cada qual com 5 prateleiras, onde 
estavam os livros da biblioteca, que eram controlados por 1 seminarista, 
responsável pelas chaves e pelo empréstimo dos volumes. A entrega para leitura 
tinha hora para ser feita (leitura livre) e dependia da idade do leitor/seminarista. 
Ou seja, dependendo da dificuldade da leitura (assunto mais ou menos 
complexo), só podia ser entregue a leitor de maior capacidade mental. O ponto 
de definição dessa capacidade se relacionava com a idade e a série escolar do 
leitor. Nos livros, já constava a quem poderia ser emprestado (OTHON, 2003, 
p. 6). 

Os padres lazaristas seguiam as permanências do Concílio de Trento e ainda os 

postulados católicos renovadores, a partir da cosmovisão de homem moderno, socialmente 

inserido no meio urbano diferenciado, por isso, a razão e vida afetiva e espiritual era temário das 

conversações e palestras proferidas para os seminaristas: 

Os padres holandeses não se descuidavam de nada. Desde o ‘Mens sana in 
corpore sano’ até a educação sexual. O chamado diretor espiritual nos chamava 
para conversar e explicava tudo. Deixava muito claro que o ato sexual era a 
coisa mais espetacular que a natureza podia oferecer ao homem e a mulher. 
Dizia que o orgasmo era um prazer inexplicável. Meu filho, a tudo isso o padre 
tem que renunciar, mas renunciar sabendo que está se privando. A Igreja não 
pode formar um padre alienado. Também nos ensinava os cuidados com a 
higiene pessoal nos seus mínimos detalhes (ARAÚJO, G., 2003, p. 3).



A visão tradicional da escola, como agência moralizadora, disciplinadora, regradora de 

comportamentos socialmente aceitáveis e avaliadora de conhecimentos e aprendizagens 

adquiridas, por sua vez, desdobrava-se e materializava-se no cotidiano educativo da instituição 

escolar, por meio de um conjunto de atividades regulares e multifacetadas. 

No dia-a-dia da sala de aula, no intramuros do Seminário Santo Cura d’Ars, a cultura 

escolar fixada preservava a regularidade das “aulas diárias, dos horários de estudo, das notas 

mensais e avaliações parciais e finais” (OTHON, 2003, p. 7). A complexa e intrigante avaliação 

da aprendizagem, segundo o ex-seminarista, Hudson Brandão de Araújo, costumava ser “feita 

quase diariamente, quer pelos ‘deveres’, quer pela chamada oral em sala de aula, quer por provas 

mensais” (ARAÚJO, H., 2003, p. 2).

A intenção de conhecer as permanências e inovações da cultura escolar do Seminário 

Santo Cura d’Ars chama-nos a atenção para a avaliação do aprendizado escolar e clerical do 

candidato ao sacerdócio católico. A partir do Livro de Registro de Médias Gerais do Seminário 

Santo Cura d’Ars, de 1947 a 1950, verifica-se que os professores avaliavam comumente a 

aprendizagem atingida pelo seminarista-aluno, por meio da prova escrita e da prova oral. A 

primeira era feita no final de cada mês. Enquanto a segunda era recomendada no final de cada 

semestre, mas geralmente descumprida pelos professores, quando adotavam a chamada oral em 

sala de aula. Por assim acontecer, o aluno noviço estava sempre preparado. 

[...] no seminário, vivíamos para estudar. Tínhamos 4 (quatro) aulas por dia, 
sendo duas pela manhã e duas à tarde. Interessante é que antes de cada aula 
havia meia hora de estudo para prepararmos exatamente a matéria da aula 
seguinte. Assim o aluno podia ser cobrado em cada aula a que assistia 
(ARAÚJO, H., 2003, p. 1).

A tríade da aprendizagem escolar/moral/religiosa persistia como eixo norteador da 

avaliação escolar (aplicabilidade nos estudos) e da avaliação do comportamento (conduta 

exemplar) do seminarista aluno.Em sala de aula, por exemplo, o silêncio absoluto prevalecia 

como método de bem comportar-se. Nessa medida, o bem comportar-se pode ser traduzido como 

dever intransitivo do exercício da obediência, da disciplina, da resignação e até da submisão a 

alguns princípios ortodoxos da Igreja Católica que defendiam “[...] o verdadeiro sentido da 

doutrina revelada, da moral e da espiritualidade evangélicas, e os [fazia] pensar sempre com a 

Igreja e os [apartava] de toda novidade perigosa, e os [santificava]  na modéstia e pureza, na 

obediência e humildade, na fé e piedade” (PIO XII, 1947, p. 502). 



O boletim escolar continuava sendo dispositivo secular de tortura psicológica do 

estudante. No período dos padres lazaristas à frente do Seminário Santo Cura d’Ars, o 

conhecimento do seminarista-aluno sobre o seu desempenho acadêmico e sobre sua conduta 

disciplinar era divulgado “em uma assembléia geral com o reitor, os professores e alunos. Então, 

eram publicados tanto os resultados de estudo como os problemas disciplinares” (ARAÚJO, H.,

2003, p. 2). De acordo com o ex-seminarista, Geraldo Batista de Araújo, 

A entrega dos boletins, no tempo do Pe. Fernando, era um verdadeiro martírio. 
O padre parecia um carrasco nazista, tecendo os comentários piores possíveis, 
inclusive sobre o comportamento de cada um. Era uma cerimônia humilhante. 
Os demais Reitores, Pe. Geraldo Jacobs e Padre Afonso, eram mais comedidos 
(ARAÚJO, G., 2003, p. 2). 

A educação escolar secundarista destinada à juventude preservou, desde a cultura 

escolar jesuítica, a disciplina do silêncio e da paciência, a prova escrita e oral, os castigos físicos 

e psicológicos, o domínio de impulsos corporais, os exercícios de repetição, da memorização, 

dentre outros, como sendo grandes válvulas da aprendizagem de conhecimentos literários, 

científicos, técnicos e doutrinários, mas visando acima de tudo ao desenvolvimento das 

faculdades criativas concernentes à imaginação, à criação, à tenacidade e ao raciocínio abstrato.  

Uma instituição católica, destinada à formação acadêmica e religiosa de uma elite 

intelectual, para a qual são necessários alguns aprendizados artísticos, tenderia a lançar mão da 

arte teatral. Em meio aos padres lazaristas, havia aqueles profundamente identificados com a 

cultura artística, a exemplo do Padre Bernard. No Seminário Santo Cura d’Ars, este fundou um 

grupo teatral formado exclusivamente por seminaristas, que, de vez em quando, apresentavam 

peças teatrais para a população caicoense e de cidades vizinhas. 

No entanto, disposto a adentrar nos labirintos sigilosos da literatura teatral e da literatura 

em geral, o Padre Bernard “somente admitia que a gente encenasse as peças de autores 

brasileiros. ‘É preciso prestigiar o teatro brasileiro’, dizia ele” (ARAÚJO, G., 2003, p. 7). A peça 

Cabrobó seria uma das encenadas pelos seminaristas, em Caicó. A modernidade em expansão, e 

com ela a cultura letrada, exigia que o homem culto e o intelectual dirigente conhecesse e se 

envolvesse profundamente com a música erudita e a música nacional  



[...] ligada ao folclore tanto brasileiro como estrangeiro, como uma famosa 
música russa ‘Os barqueiros do Volga’. Os padres também promoviam todos os 
anos uma espécie de Olimpíadas onde havia jogos e entretenimentos 
intelectuais, com distribuição de prêmios (ARAÚJO, G., 2003, p. 2). 

Homens sérios, rígidos ao extremo, exigiam que os “seminaristas [ficassem] distantes 

deles devido à disciplina que era muito forte. Nas férias eles melhoravam. Eles eram duros, mas 

para o nosso bem” (ARAÚJO, Antenor, 2003). Eram cheios de renúncias (ou não), tal como são 

qualificados os padres lazaristas, pelos seminaristas que conviveram e estudaram com eles e 

pelos mesmos foram castigados. O recurso ao castigo, de vez em quando, era adotado por 

aqueles padres de modo preferencial, impondo ao seminarista que copiasse duzentas (ou mais 

vezes) uma dada frase ou idéia. Geraldo Batista lembra a aplicação de um certo castigo destinado 

ao noviço Ausônio Tércio de Araújo. 

Certa vez, nosso colega Ausônio Tércio comprou uma carteira de cigarros 
Astória e avisou à nossa patota que ficasse acordada até que os padres se 
recolhessem para a gente ir fumar. Por volta das nove horas da noite, Tércio 
passou na cama de cada um de nós. Éramos seis: Tércio, Nino, Zé Cortês, Zé 
Hildo, Otácio e eu. Os cigarros estavam escondidos atrás da imagem de Nossa 
Senhora de Lourdes, numa gruta. Cada um fumou um cigarro. Antenor, que 
havia nos seguido, no dia seguinte nos entregou ao padre prefeito, um chato, que 
nos obrigou a escrever duzentas vezes: ‘Fumar escondido é uma falta grave que 
não pode ser repetida’ (ARAÚJO, G., 2003, p. 4).

Por outro lado, esses seminaristas reconhecem o valor do capital cultural adquirido 

pelos ensinamentos desses Padres da Congregação da Missão. Especialmente, o padre Bernard, 

que impressionou os seminaristas daquela época, deixando lições consideráveis em suas vidas, 

em virtude de sua cultura erudita universal. 

Esse padre sempre que tinha folga ficava conversando conosco. Sua cultura era 
impressionante, falava nove idiomas: holandês, português, francês, inglês, 
alemão, hebraico, aramaico e espanhol. Ele gostava de dizer: ‘Minha função é 
fazer desses caboclinhos, gente de verdade’. A maioria de nós era de origem 
muito humilde. Nós tínhamos consciência de que nossos pais não podiam nos 
ensinar aquilo que nunca aprenderam. Por isso sou muito grato à exigência dos 
holandeses (ARAÚJO, G., 2003, p. 3).



Por outro lado, precisava-se dirigir a formação daquela juventude seminarista para 

virtudes e posturas estritamente sacerdotais. Conforme o Monsenhor Antenor (2003), aulas de 

postura física eram dadas pelos padres holandeses. Nessas aulas, os seminaristas eram orientados 

a permanecerem durante as cerimônias religiosas com os olhos baixos e as mãos postas.  

Em hipótese alguma, no momento em que rezavam e cantavam, podiam bocejar e falar 

com os colegas. E durante a missa, caso algum objeto caísse no chão, cabia-lhes dobrar o joelho 

o mais possível para apanhá-lo. Sem nenhuma dúvida, curvar-se para resgatar o objeto, tratava-se 

de uma falta de pudor ou compostura. Assim, a qualquer ensinamento constitutivo de alguma 

prática específica interpõem-se dispositivos que regularam tais ensinamentos: “dispositivos de 

normativização dos saberes a ensinar e das condutas a inculcar” (CARVALHO, 1998, p. 33). 

Em relação à assimilação efetiva de hábitos, atitudes e virtudes próprias da vida 

sacerdotal, os seminaristas, conjuntamente com os padres lazaristas, e algumas vezes com a 

presença do Bispo Diocesano Dom Delgado, tinham como obrigação, no período das férias 

maiores (final de cada ano), uma atividade denominada Seminário Ferial, que geralmente 

acontecia em alguma cidade próxima a Caicó. O Seminário Ferial, na cidade de Florânia, 

segundo Padre João Agripino Dantas, correspondeu a um momento, 

[...] rico de conteúdo e de possibilidades. Tudo ali representou para nós, uma 
experiência inesquecível. O clima ameno da cidade, o caráter acolhedor de seu 
povo e do seu vigário (Pe. Estanislau Piechel), os piqueniques de fazendas da 
redondeza, o contato direto com o apostolado incansável do Bispo Diocesano no 
campo e na cidade, os círculos de estudo e grupos de reflexão dirigidos pelo Sr. 
Bispo, tudo contribuiu para que a nossa estada em Florânia, durante o mês de 
férias, em vários anos consecutivos, representasse uma experiência 
profundamente válida e marcante. Naqueles dias se nos deparou a oportunidade 
ímpar de abertura de novos horizontes. Vivíamos até então naquele ritmo lento 
das sociedades estáticas. No nosso pequeno mundo daquela época, tudo parecia 
ordem e hierarquia. A disciplina enquadrava tudo nos moldes estreitos de 
estruturas pré-fabricadas (DANTAS, 1978, p. 174-175). 

A convivência transitória do jovem seminarista com homens, mulheres e crianças, 

geralmente pessoas simples, ajudaria, acima de tudo, a desabrochar o sentimento de fé, de justiça 

divina, de respeito a Deus e de amor ao próximo. O aprofundamento da vocação para o 

sacerdócio  segundo os ensinamentos dos padres lazaristas  compreendia, na prática, fazer 

retiros espirituais pelo menos em 1 (um) domingo de cada mês e um retiro anual por 3 (três) dias, 

no começo do ano, para o qual era convidado um pregador especial da Diocese ou do próprio 

Seminário (ARAÚJO, Antenor, 2003). Além disso, dever-se-ia estar presente nos atos litúrgicos 



da Semana Santa, das festividades de Nossa Senhora do Rosário e de Sant’Ana; assistir às missas 

dominicais, nos dias santos, no dia do Santo Cura d’Ars e de São Vicente de Paulo, fundador da 

Congregação da Missão. Nessas festas religiosas, os seminaristas recitavam orações com os fiéis, 

faziam leituras bíblicas e, principalmente, entoavam cantos gregorianos. 

Cabe, inclusive, indagar até que ponto a cultura escolar ordenada no Seminário Santo 

Cura d’Ars de Caicó aprovou, outrossim, a introdução de atividades corporais esportivas 

destinadas aos seminaristas. A atividade esportiva, como uma cultura física, como assim 

entendida pelos padres Jesuítas da Companhia de Jesus, tornou-se amplamente estimulada e 

exercitada pelos padres lazaristas, conforme evidencia o ex-seminarista Hudson Brandão: 

Além do estudo e das orações, a atividade mais desenvolvida no seminário era o 
esporte: futebol e voleibol. Toda quinta-feira à tarde e todo domingo tínhamos 
futebol do qual todos deveriam participar, mesmo quando não tivesse aptidão. 
Pelo fato de sempre jogarmos juntos, o time de futebol do seminário tinha fama 
de ser bom e dificilmente perdia para times de fora, inclusive o do Ginásio 
Diocesano (ARAÚJO, H., 2003, p. 2). 

O fator educativo, disciplinar e lúdico do futebol e do voleibol emergia da própria 

cultura urbana, que exigia da instituição escolar o aperfeiçoamento e até a perfectibilidade do 

indivíduo, de conformidade com o aspecto físico, intelectual, moral e religioso. Cultura urbana e 

cultura física à parte, de qualquer maneira, o “time do Seminário era muito bom quando contava 

com craques como Otácio, Nino, os irmãos Vale, Cornélio e outros. De vez em quando, os 

padres convidavam times da cidade para jogar conosco. Raramente a gente perdia” (ARAÚJO, G.,

2003, p. 6). Em face dos aspectos físico, disciplinar e instrutivo da atividade esportiva, 

campeonatos foram freqüentemente organizados pelos padres lazaristas entre o time dos 

seminaristas e o dos alunos do GDS, e entre o time dos seminaristas e o de Caicó, e de cidades da 

redondeza.

Entretanto, a formação intelectual, moral e religiosa daquela juventude noviça, entre 15 

e 16 anos, passaria antes pelo cotidiano educativo e religioso do Seminário Santo Cura d’Ars, 

estruturado por meio de iniciativas de cunho conservador e inovadoras. Mas, muito certamente, a 

maneira de o Seminário trabalhar a vocação sacerdotal dependia de uma cultura escolar que

“desembocava [...] no remodelamento dos comportamentos, na profunda formação do caráter e 

das almas que passa por uma disciplina do corpo e por uma direção das consciências” (JULIA,



2001, p. 22). Por sua vez, as regras disciplinares adotadas, no dia-a-dia do Seminário, traduzem-

se, tanto pela tentativa de universalização da tradição tridentina quanto pela renovação da 

formação intelectual do presbítero. Para Hudson Araújo, 

O acento da formação estava na disciplina da casa. Dormíamos em dormitório 
coletivo. Acordávamos entre 5 h (cinco) e 5 h 30 min (cinco horas e trinta 
minutos). Com meia hora para asseio e arrumação das camas. Às 6 horas, 
estávamos todos na capela para oração da manhã, meditação e missa, diária. 
Éramos jovens entre 11 (onze) e 18 (dezoito) anos. Após a missa tomávamos 
café e às 7h 30 min (sete horas e trinta minutos) começava a parte de estudos. 
Todas essas atividades eram acompanhadas por um padre que era chamado de 
disciplinário, e o translado de um ambiente a outro era feito em fila indiana 
(ARAÚJO, H., 2003, p. 1).

As regras rígidas orientadoras da vida diária do noviço (exigia-se – despertar às 5h da 

manhã, 6h estar na Capela São José para a oração da manhã, meditação e assistir à missa, 7h30 

encontrar-se na sala de aulas) estavam transcritas nas leis e constituições da Igreja Católica. Ao 

seminarista cabia dar aula de catecismo aos alunos da Escola Pré-Vocacional e às crianças 

pertencentes à Cruzada Eucarística da Capela São José. Por outro lado, havia ordens dos padres 

lazaristas quanto a NÃO 

[...] conversar durante o almoço, durante as horas de banca (estudo), depois de 
se deitar, (era terminantemente proibido conversar depois que o Prefeito 
apagava as luzes do dormitório); sair do Seminário sem permissão; conversas 
com estranhos, principalmente se fosse do sexo feminino; fumar; olhar para as 
mocinhas durante a missa dominical, etc (ARAÚJO, G., 2003, p. 2).

Em parte, as prescrições inovadoras estavam ancoradas no incentivo para o seminarista 

praticar exercícios esportivos (futebol, hand-ball,), jogos lúdicos (ping-pong, dama, xadrez, 

gamão), trabalhos manuais (encadernação de livros, fabricação de bonecos mamulengos, 

jardinagem) e atividades livres (conversa no pátio do Seminário, leitura na biblioteca). 

Para desenvolver um sentimento religioso correlato com hábitos e atitudes de cortesia e 

elegância, aqueles padres ministravam aos seminaristas aulas de boas maneiras, de civilidade.

Assim, o Seminário Santo Cura d’Ars “era espécie de universo-mundo que preenchia todo nosso 

tempo e atenção” (ARAÚJO, H., 2003, p. 3). Mas, na alma do seminarista era necessário gravar 

algumas orações, como A Oração da Manhã:



Veni, Sancte Spiritus... 

Leitor – Padre Nosso... 
Todos – Que estais no Céu... 
Leitor– Santíssima e augustíssima Trindade, 
Todos – Que sois um só Deus em três pessoas, eu creio que estais aqui presente, 
e Vos adoro com a mais profunda humildade, dou-Vos graças por todos os 
benefícios que me tendes concedido, especialmente por me haverdes criado e 
feito nascer na Igreja Católica, por me haverdes conservado nesta noite, e 
preservado de uma morte repentina. 
Leitor – Meu Senhor e meu Deus 
Creio em Vós, porque sois verdade infalível; espero em Vós, porque sois 
clemência inefável; amo-Vos de todo o meu coração, porque sois bondade 
infinita; e por amor de Vós amo ao meu próximo como a mim mesmo.  
Senhor, peço-Vos a graça de passar santamente o dia de hoje; proponho 
firmemente resistir a todas as tentações, e não cometer pecado algum. 
Leitor – Ofereço-Vos ó meu Deus 
Todos – em união com o santíssimo Coração de Jesus, e pelo Coração 
Imaculado de Maria, todas as orações, penas e boas obras deste dia, em 
desagravo de nossas ofensas, e por todas as intenções, pelas quais o mesmo 
divino Coração, está de contínuo a interceder e santificar-se por nós em nossos 
altares.
Leitor – Ave Maria
Todos – Cheia de graça... 
Leitor – Ó minha Senhora! 
Todos – Ó minha Mãe! Eu me ofereço todo a Vós. E em prova da minha 
devoção para convosco, Vos consagro neste dia, os meus olhos, meus ouvidos, a 
minha boca, o meu coração e todo meu ser. E porque assim sou vosso, ó 
incomparável Mãe guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. 
Leitor – Meu Deus 
Todos – Que sois a minha guarda, e a quem fui confiado por celestial piedade, 
inspirai-me neste dia; iluminai-me, guiai-me, protegei-me e governai-me. Assim 
seja!
Leitor – Meu Deus 
 Todos – Creio estar na vossa presença, e humilhado no abismo  do meu nada, 
adoro a vossa majestade infinita. Reconheço que sou indigno de estar diante de 
Vós, depois de tantas ingratidões. Mas, que fazer Senhor? Tende piedade de 
mim. Quero amar-Vos sobre todas as coisas. Concedei-me agora, Senhor, a luz 
e a graça para fazer bem esta meditação. Por amor de Jesus Cristo,  
Vos peço me ilumineis a inteligência para entender e a vontade para abraçar as 
verdades que vou meditar. Virgem Imaculada, minha boa e terna Mãe, meu 
santo anjo da guarda, Santos todos do Paraíso, rogai por mim. Assim seja! 
(SEMINÁRIO SANTO CURA d’ARS, 1956, p. 1 a 4).



O Bispo Diocesano, padres lazaristas e seminaristas deviam saber de cor o hino do 

Patrono do Seminário de Caicó, São João Maria Batista Vianney – o Santo Cura d’Ars. A letra 

do hino inspirava-se na sua abnegada vida sacerdotal voltada para os ensinamentos da fé, da 

caridade e da penitência. A letra do Hino em homenagem ao Santo Cura d’Ars é composta por 

quatro estrofes que exaltam Vianey como herói santo, abnegado e exemplar.  

Vianey, herói glorioso da milícia do Senhor 

Já tornastes vitorioso 

Às mansões de paz e amor. 

Vianey, rogai por nós. 

Oh! Foi Santa vossa vida, 

Abnegada, modelar, 

Foi sublime vossa lida 

Pelo Rei de amor no altar. 

Vianey, pai muito amado, 

Nosso grande protetor, 

Combatei ao nosso lado 

Nas batalhas do Senhor. 

Oh! Rogai ao Rei eterno 

Sempre mais avance a cruz 

E vencidos mundo e inferno 

Triunfemos com Jesus. 

(SEMINÁRIO DIOCESANO SANTO CURA d’ARS, 1996, p. 18). 

No tocante aos símbolos, o Seminário Santo Cura d’Ars, do mesmo modo que o Ginásio 

Diocesano, expunha o seu Brasão de Armas (Figura 16). Guardando essa tradição cultural, o 

Brasão de Armas do Seminário Santo Cura d’Ars é explicado pelo Monsenhor Maurílio César de 

Lima, levando em consideração a cruz grega, a concha de prata, a estrela de cinco pontas azul e 

mais... 

Brasão português de ouro, sobreposto por uma cruz grega de goles (vermelho), 
tendo no centro concha de prata aberta, ostentando pérola ao natural. No 
primeiro quartel destro, estrela de cinco pontas em blau (azul). Como timbre, 
mitra episcopal, com suas bandas ladeado laceando. No listel, o mote ‘IN 
SEMINE SPES’ em caracteres de sable (negro). 



SIMBOLISMO: A forma de escudo alude à colonização portuguesa, que nos
legou a fé católica na região do Seridó; o campo de ouro simboliza o sacerdócio 
que se exerce nos trigais dourados do Senhor da messe; a cruz rubra lembra a 
redenção; a concha é tirada do Brasão da Diocese, indica Sant’Ana, padroeira da
diocese de Caicó, que se abriu para o mundo, dando-nos a Virgem Maria, pérola 
preciosa de Deus. A estrela solitária azul, representa o idealismo do Santo Cura 
D’Ars, dedicando-se sozinho ao apostolado. O timbre, com mitra episcopal,
enlaça o Seminário, que é diocesano, e a divisa recorda que as esperanças do 
Povo de Deus estão plantadas no Seminário, que é sementeira do futuro Clero
Diocesano (LIMA, 1966, p. 1). 

  Figura 16 – Brasão de Armas do Seminário Santo Cura d’Ars 
Fonte – Arquivo do Seminário Santo Cura d’Ars 

Em que pesem alguns ressentimentos dos procedimentos provenientes da cultura escolar 

católica, que subsistiu através do tempo, adotada pelos padres lazaristas, no Seminário Santo 

Cura d’Ars, no período de 1946 a 1950, últimos anos de Dom Delgado na direção da Diocese de 

Caicó, pontua Hudson Brandão de Araújo, da turma de 1950, sobre a contribuição dos lazaristas: 

[...] para a formação do clero do Seridó foi inestimável. No meu tempo de
seminário, nós tínhamos ali 6 (seis) padres bem preparados para trabalhar na 
formação de 30 (trinta) adolescentes jovens. Por estas estatísticas, podemos ver 
o cuidado com que era desenvolvido o processo de formação destes seminaristas
(ARAÚJO, H., 2003, p. 1). 

De forma quase semelhante, para o Monsenhor Antenor Araújo, da turma de 1946, a 

cultura pedagógica e escolar posta em prática pelos padres lazaristas seguia preceitos católicos e 

morais romanizados. Um legado de profunda valorização cristã do qual ele é um exemplo, era 

necessário para formar e cultivar vocações sacerdotais: 



Homens provados e cheios de renúncias. Somente o Amor de Deus os faria 
abraçar a causa do Seminário em pleno sertão do nordeste brasileiro daquele 
tempo. Eram europeus, holandeses em Caicó! E nós meninos simples do sertão 
diante de Mestres do Velho Mundo. [...] Guardamos veneração e respeito por 
todos os Padres Lazaristas, Holandeses que formaram nas décadas de quarenta e 
cinqüenta (40 e 50). Herdamos uma convicção sólida da consagração à Igreja de 
Jesus (ARAÚJO, Antenor, 1996, p. 8). 

Proporcionar a formação intelectual, moral, física e católica de noviços do Seminário 

Santo Cura d’Ars de Caicó consistiu, para os padres holandeses, em preservar uma cultura 

pedagógica e escolar de tradição tridentina da Santa Sé e conforme o pensamento católico de 

Dom Delgado, que pregava: “No desempenho da sua altíssima missão, o padre deverá tornar-se a 

palavra viva do Senhor” (DELGADO, 1969, p. 50). 

No ano de 1967, o Seminário Santo Cura d’Ars encerrou seu compromisso de formação 

de novos sacerdotes, justificado pelo reduzido número de clérigos então existentes naquela 

instituição. A 4 de agosto de 1979, na administração do Bispo Dom Heitor de Araújo Sales, foi 

reaberto esse Seminário.  

Passados cinqüenta e sete anos da criação do Seminário Santo Cura d’Ars de Caicó, por 

Dom Delgado, em 1946, hoje poucos são os clérigos e muitos são os que abraçaram a carreira de 

professor, de advogado, de empresário, de médico, de dentista, de bancário, de jornalista e de 

escritor. De certo modo, a cultura pedagógica e escolar ali exercida inovou no sentido de oferecer 

aos jovens seminaristas uma formação eclética que lhes possibilitassem o ingresso em áreas 

profissionais diversas. 



Considerações Finais 

A história da educação escolar, na década de 1940, em Caicó, é em grande parte a 

história das escolas católicas criadas e administradas pelo clero local ou pelas freiras do Colégio 

Santa Teresinha. As ações socioeducacionais do primeiro Bispo Diocesano de Caicó, Dom José 

de Medeiros Delgado, alicerçaram-se em princípios da Encíclica Divini illius Magistri, na 

Constituição de 1937, na Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942, na pedagogia 

escolanovista, nas suas próprias cartas pastorais, nas experiências educacionais de outros 

estabelecimentos de ensino católicos e não católicos e até em algumas recomendações do 

Concílio de Trento. 

Todo esse pensamento pedagógico de fundamentos católico e laico foi que inspirou a 

formação da cultura escolar ou das culturas escolares do Ginásio Diocesano Seridoense (1942), 

da Escola Doméstica Popular “Darci Vargas” (1943), da Escola Prevocacional de Caicó (1944) e 

do Seminário Santo Cura d’Ars (1946). 

O exame das culturas escolares desses estabelecimentos católicos, tal como analisada 

nesta dissertação evidencia que a dimensão cognitiva, moral, disciplinar, física, patriótica, 

estética e religiosa da formação acadêmica de crianças e jovens foi excessivamente valorizada 

em detrimento da dimensão afetiva. 

Por outro lado, a dimensão social, mais do que a afetiva, aparece pari passu no dia-a-dia 

de cada estabelecimento educacional criado por Dom Delgado. No Ginásio Diocesano 

Seridoense, dispensava-se a mensalidade dos segmentos que não podiam assumir 

financeiramente suas despesas. Na Escola Doméstica Popular “Darci Vargas”, de ensino gratuito, 

as crianças filhas de lavadeiras, retirantes, prostitutas e empregadas domésticas, atendidas na 

Pupileira, tinham assistência de especialistas da área médica e recebiam também tratamento 

especial das alunas dessa escola. Na Escola Prevocacional de Caicó, todos os alunos obtinham 

material escolar, alimentação, fardamento e ainda eram contemplados com a aprendizagem de 

algum ofício. No Seminário Santo Cura d’Ars, os presbíteros recebiam uma educação 

humanística clássica e vocacional gratuita, moradia e alimentação. 

As ações de Dom Delgado não se restringiam apenas as socioeducacionais, incluindo a 

rede de Escolas do Pobre, mas também o estabelecimento de Cooperativas Rurais, para dar 

suporte organizacional e financeiro ao pequeno agricultor, a criação de Círculos Operários, como 

apoio estrutural dos trabalhadores urbanos das cidades seridoenses, e ainda fundou o 



Departamento Diocesano de Ação Social e o Abrigo Dispensário Prof. Pedro Gurgel, para 

acolher e manter idosos desamparados. 

A história das ações socioeducacionais do primeiro Bispo Diocesano de Caicó torna-se 

quase impossível de ser examinada apenas numa dissertação de mestrado. De todo modo, espera-

se que este trabalho incentive a investigação do programa de ação social católica traçado e 

executado pelo Bispo Dom José de Medeiros Delgado, na década de 1941 a 1951. 

Como procurou-se destacar na epígrafe desta dissertação, Dom Delgado, ao fazer um 

“exame de consciência” do seu magistério de ação socioeducacional, já presumiu que seria – 

como foi – um trabalho de estudo e reflexão de historiadores e historiadores da educação. 
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