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1. Primeiras palavras  

 

 O presente trabalho, procura fazer uma análise prospectiva/documental, atrelada 

a um estudo de mestrado em andamento, junto ao Programa de Pós-Graduação em 

História da UFCG, que tem identificado signos e simbologias da chamada moral 

católica. Notadamente no âmbito instrução masculina. Manifestação identificada nas 

práticas educativas de uma dessas instituições, entre as décadas de 1930 e 1940, a 

funcionar na Paraíba: O Ginásio Diocesano, localizado na cidade de Patos (PB). 

 Nossa pesquisa está vinculada teoricamente ao campo da História Cultural, que 

assinala uma reinvenção do passado, capaz de construir nossa contemporaneidade como 

afirma Sandra Pesavento (2003, p. 16). Outrossim também temos como foco 

problematizar a cultura escolar, a partir dos escritos do Dominique Julia (2009). Da 

mesma forma tendo em vista que: trata-se, antes de tudo, de pensar a cultura como um 

conjunto de significados partilhados e construídos pelos homens para explicar o 

mundo. (PESAVENTO, 2005, p. 15). Procuramos ainda, tracejar alguns aspectos de 

sensibilidades e emoções que foram produzidos por essa experiência escolar.   

 É fato que houve uma perceptível mudança na História, dada pelo advento das 

práticas e saberes da História Cultural, responsável por diversos desdobramentos 

visibilizando sensibilidades e sentidos conferidos ao mundo e que se manifestam em 

palavras, discursos, imagens, materialidades e práticas.    

 Então, é nessa perspectiva que a Linha III, do Programa de Pós-Graduação em 

História pela Universidade Federal de Campina Grande, da qual esse trabalho é fruto, 

vem se desenvolvendo e discutindo a História Cultural das Práticas Educativas, e é por 

esse lugar que a pesquisa de desenvolve e passa a ganhar fôlego.  
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 Neste contexto, passamos a entender que não existe uma única forma de se 

compreender as relações humanas ou um único vetor que determine o conhecimento 

histórico. Logo, acreditamos que seguir nas análises das práticas educativas 

estabelecidas pelo Ginásio Diocesano de Patos, demanda múltiplas análises e lugares de 

investigação, o que exige do pesquisador um olhar mais aguçado e atento aos padrões e 

conceitos estabelecidos teoricamente. 

 A construção desta pesquisa, a respeito do Ginásio Diocesano de Patos, tem 

como proposta metodológica os termos e usos do francês Dominique Julia (2011) que 

pensou o campo escolar como produtor de cultura. Como espaço de circulação e 

métodos pedagógicos. Esse historiador nos fez pensar o cotidiano escolar e suas 

condutas. Nessa articulação, pudemos perceber e analisar os métodos educativos para o 

corpo e alma masculinos, desenvolvidos pelo saber cristão. Este último com a 

finalidade de configurar o novo homem, pensado e aliado aos interesses do Estado 

republicano brasileiro e os ditames a religião católica apostólica romana na Paraíba. 

 Ainda assim, também percorremos o universo de falas e escritos propostos pela 

Sandra Jatahy (2005), que “entende o imaginário como uma forma de realidade, como 

um regime de representações, tradução mental não-reprodutora do real, que induz e 

pauta as ações”. (PESAVENTO, 2005, p. 44). 

 

2.O saber educativo confessional como sinônimo de felicidade?  

Desejamos ardentemente, Irmãos e Filhos caríssimos, vos inspirar a 

todos o desejo de experimentardes a felicidade das convicções 

religiosas, demonstrando-vos que não há nada sublime para nossa 

inteligência e o nosso coração.  (D. Adaucto de Miranda Henriques. 

1922. p.04)  
 

Incitados pelas cartas pastorais, que segundo Ferreira (2015, p. 152), se 

constituíam como documentos de ensinamento, direcionados ao público cristão da 

Paraíba, no ano de 1922, era fixada uma tentativa de desenvolver um ideário de 

felicidade para a população católica, por meio dos saberes e ensinamentos cristãos. 

 Os mesmos tinham como predicativos os dogmas da Igreja Católica opondo-os 

aos avanços e saberes defendidos pelo mundo moderno. Sendo dessa esfera o 

pensamento do primeiro arcebispo da Paraíba, responsável pelo incentivo a fundação de 

colégios confessionais femininos e masculinos no estado. Era ele o responsável direto 

pelos postulados de uma instrução que pudesse não somente educar para o catolicismo, 

Anais do VII Seminário Nacional Gênero e Práticas Culturais 
João Pessoa – PB | 27 a 29 de novembro | 2019 | ISSN 2447-5416 

 



mas estimular entre os sujeitos um sentido de felicidade, proposta pelos dogmas daquela 

religião.  

Sobre os sentidos da felicidade e seus benefícios ao mundo nacionalista e 

patriótico, o arcebispo paraibano na carta pastoral: O segredo da Felicidade -1922- 

lança à sociedade brasileira, especialmente aos jovens moços paraibanos, indicativos 

para se construir uma vida feliz, regulada pelos princípios católicos e, portanto, viável 

segundo os princípios da Sé romana. Como destaca: “felicidade é o que a fé esclarece e 

consola!” (HENRIQUES, 1922, p. 05).  

Vejamos que os escritos de lastro e feições doutrinários, nas falas do arcebispo 

Metropolitano da Paraíba, não estavam em desarmonia com a ciência, tecnologia ou o 

mundo moderno. Para Dom Adauto, na verdade o que se apresentava era a negação, por 

parte do mundo moderno, dos saberes de Deus. Para o autor em muitos casos, a própria 

“sciência”, quando lhes faltava explicação ou sentido, recorria aos saberes divinos. Em 

fala, D. Adauto nos lembra: 

 E’ quando um sábio, depois de longas pesquisas scientificas, encontra 

gravado sobre uma dificuldade que não póde resolver, esta palavra-

mysterio- que está sempre gravada no termino de todas as cousas. Esta 

salutar idéa de Deus assaltará também, é verdade, muitas vezes, ao 

artista quando vê perde se no insondavel infinito o plano que 

pretendia; ao porte, procurando nas nuvens que passam, na briza que 

sopra, imagens e harmonias; e percebe, então, a irradiação, e ouve a 

voz d’Aquelle que creou este mundo matéria.  (HENRIQUES, 1922. 

p. 09).  

 

Dito isso, podemos entender como Dom Adauto via essa relação de poder entre 

a ciência moderna, seus efeitos e ações, com os saberes divinos. E que essa não poderia 

ser pensada sem Deus. Pois, a ciência tinha em si uma limitação. Por mais que ela 

buscasse explicar alguns fatores, criando inclusive “tecnologias”, teria em si limites. 

Para Dom Adauto não haveria contradição quando a ciência, em dado momento, se 

valesse dos saberes de Deus, pois só ele poderia auxiliar e responder suas mais tensas 

dúvidas. 

 Ainda assim, os próprios artistas, só produziriam suas obras e ações quando 

estivessem em comunhão com os saberes divinos, chancelados pela Igreja. No final, 

todos, ciência e tecnologias, estariam engendrados pelo poder de Deus e nada, ou quase 

nada, seria possível sem o auxílio do criador. Buscando no criador, e em suas obras e 

escrituras, o sopro da inspiração para seus feitos. Por instante nos permitindo a ideia de 

pensar Deus, e seus ensinamentos, como iluminador de ideias. 
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Estaria nesse contexto filosófico, segundo os escritos de Dom Adauto, a 

verdadeira sabedoria e verdadeira ciência. O homem, em terra, deveria se desprender 

dos objetos materiais e de suas falsas promessas. Isso os afastavam dos princípios de 

Deus, bem como, de sua verdadeira finalidade em terra: “como viver em paz, quando 

não se sabe d’onde se vem, nem para onde se vae, nem o que se tem a fazer na terra”?  

(HENRIQUES, 1922, p. 10).    

O discurso é contundente, segundo Dom Adauto: “infelizes e mau humorados, 

são aqueles que negam “a sciencia de Deus. Não há loucura senão no homem que 

despreza as convicções religiosas de ri-se dos que pretendem ter a sciencia de Deus e 

ser filhos seus”. (HENRIQUES, 1922. p. 20). Então, segundo suas falas, não corroborar 

com os ensinamentos da ciência religiosa, era um ato afirmativo da insanidade. Seriam, 

segundo Dom Adauto, felizes e fundamentados na razão, aqueles tão só que dassem vez 

e voz aos saberes produzidos pelos campo da religiosidade.  

Sendo assim, a irreligião e incredulidade, respectivamente, formariam sujeitos 

sem moral. Construiriam uma sociedade em ruinas, uma Pátria inviável.  

Logo, Dom Adauto, tratou de defender o ensinamento da religião por meio das 

práticas e técnicas adotadas pelos modelos cristocêntricos/científicos. A escola 

confessional e sua concorrente direta, a escola liberal e laica, passavam pelo crivo 

daquele preceitos: 

Nas escolas, aqueles que passarem a negar os saberes religiosos, está 

doente, infeliz, nas trevas. Esses lugares que estão composto por 

professores incrédulos, não constrói-se nada de futuro, nem durável. 

Portanto, uma educação sem fecundidade, em ruinas posto ao fracasso 

e insucesso. Oh! Jesus, fazei com que todos os Estado da República e 

seus governantes e presidentes comprehedam a impotência da 

educação religiosa nas escolas, pois sociedade precisa da religião, 

assim o progresso, a moral e a verdadeira felicidade estará garantida.  

(HENRIQUE. 1922. p. 30). 

 

Para Dom Adauto, os saberes, provenientes dos princípios católicos, e portanto 

escolas alinhadas com a Sé romana, teriam a capacidade de construir uma família feliz e 

orientada à fidelidade e obediência. Criaria assim, filhos obedientes aos seus pais, 

passivos e disciplinados. Aptos a se tonarem servos dos seus tutores e tementes a Deus e 

aos ensinamentos e orientações da família.  

D. Adauto, construía um lastro dogmático tecido pelos regimentos e leis 

religiosas em detrimento das leis civis. Particularmente na construção de jovens 

obedientes e, portanto, “mais felizes”. Era por meio dessas cartas e pronunciamentos 

que o bispo da Paraíba destacava a importância de uma instrução doutrinária. 
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Instrumento que proporcionaria para a formação do povo paraibano, erguidos 

pelas palavras e saberes de cunho católico, uma educação plena. Para Dom Adauto era 

na pregação e defesa desses saberes que se “salvavam as almas” (FERREIRA, 2015. p. 

160).    

 

3.Estratégia para uma possível aproximação entre o Estado e a Igreja.  

 

Nos anos 30, ano que decorre parte dessa escrita, D. Adauto adotou uma 

estratégia para aproximar o Estado com os saberes Católicos.  A Igreja Católica, 

pelo menos em parte, tinha resumido seu poder hegemônico e via no processo de 

“restauração”, uma forma de se firmar um novo tempo (AZZI, 1994).  

Os novos tempos, aliás, exigiam da Igreja Católica e do próprio Estado, uma 

nova forma de existir. Gerando assim, uma espécie de convergência de interesse 

político. Tanto para a Igreja quanto para o Estado. Fenómeno na esfera das relações de 

concordata entre Sé romana e o governo de Getúlio Vargas, durante a feitura da 

Constituição de 1934.Ambos especialmente aptos a unir forças. 

É por meio da tática e estratégia denominada restauração, encabeçada pela 

Igreja Católica, que DIAS (2008, p. 124), entende os novos meandros projetados: “uma 

estratégia da Romanização com o propósito de amenizar conflitos entre a Igreja e o 

Estado. 

Também é pertinente observar ainda segundo DIAS, (2008, p.127), em sua 

narrativa sobre os efeitos dos anos de 1894-1930, e o processo de conciliação entre o 

Estado e Igreja, que: 

A partir de 1910, as mudanças econômicas que levaram o Brasil a 

uma maior dependência do capital estrangeiro internacional (a dívida 

externa de 30 milhões de libras na Proclamação da República, chegou 

a 90 milhões de libras em 1910 e passou de 150 milhões em 1930), os 

movimentos de contestação como a Revolta da Chibata (1910), a 

Guerra do Contestado (1912) e o movimento operário com greves em 

São Paulo e Rio de Janeiro, trouxeram intranqüilidade social e 

instabilidade política para a República. Parte da elite brasileira e 

grupos políticos procuraram a Igreja intencionando apoio político e 

social.  

 

Sendo assim, é possível apreender do texto, que vários fatores levaram a união 

do Estado e da Igreja. Um dos aspectos a serem levados em consideração seria o re-

ordenamento dos aspectos sócio políticos, oriundos das camadas conservadoras que se 

apresentavam órfãs de seus nichos de poder, desde a proclamação da República.O aceno 
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de Vargas e dos setores intelectuais a uma constituição marcadamente católica 

comporiam um quadro de nova aliança. 

A esse momento de sincretismos/convergências entre o Estado e Igreja, é 

possível observar outra postura da Igreja Católica. Notadamente sobre os ditames do 

Estado que imbricavam não mais pelo rumo da cisão mas sim da conciliação.  

 É nesse contexto temporal que o D. Adauto cria a carta pastoral, intitulada de: 

Deus e Pátria, para mostrar ao povo paraibano e ao próprio Estado a importância da 

união desses dois lugares de poder (Estado e Religião). Embora sua aliança definitiva 

tenha ocorrido apenas em 1934, com o advento de nova fase administrativa varguista, 

como nos aponta DIAS (2008, p. 131), “foi com Getúlio Vargas que a relação Igreja e 

Estado se restabeleceu de forma visível e oficial. A mesma concretizada com a 

Constituição de 1934. 

Isso é um dado bem curioso, visto nos postulados de suas cartas pastorais do 

período. Em boa parte, estavam endereçadas a alguém ou um momento histórico. 

Surgindo a partir de uma necessidade. Portanto, ao catolicismo cabia alegar:  a 

importância da união do Estado e da Igreja, visto que, a partir dos princípios cristãos: 

“um estado sem Deus, é um Estado fadado ao fracasso”. Como nos aponta em uma de 

suas cartas, o primeiro bispo da Paraíba. (A IMPRENSA. 04.03.1930).  

Sobre o processo de separação, entre o poder civil e a Cúria Episcopal, o Bispo 

da Diocese da Paraíba, D. Adauto, em parte, assumia a mesma insatisfação que os 

demais poderes eclesiásticos do Brasil. Embora, que em alguns momentos, Dom 

Adauto, se mostrasse um dos maiores defensores daquele novo processo de unificação. 

Como nos chama atenção Roberto Barros (2008, 131): “Esse diferencial está associado 

à conjuntura política da própria Paraíba e às relações interpessoais daqueles que 

estavam na liderança das instituições”.  

No caso da Igreja, quem estava à frente do poder era o Bispo D. Adauto de 

Miranda Henriques, natural de Areia proveniente da elite agrária, em contrapartida, no 

poder estatal de Álvaro Machado, que na sua ausência estava representando pela elite 

agrária paraibana, liderada por Monsenhor Walter Leal, também areense, que tinham a 

mesma procedência social do D. Adauto. Em razão disso, da amizade e por serem 

conterrâneos, talvez justifique a flexibilidade das relações de poder entre o setor 

episcopal e o estado civil na Paraíba.  
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Igreja e Estado, “deram as mãos”, na Paraíba, até os anos de 1945, criando 

sujeitos, ordens e lugares de influência, a partir de seus princípios, gestando e 

conduzindo a educação do povo paraibano, por meio de suas ações.  

Em conformidade, a Igreja não iria diminuir os postulados da República, desde 

que os saberes republicanos, reconhecessem a autoridade religiosa de Jesus Cristo, 

materializado na Igreja Católica.  

A mesma, por sua vez, iria continuar a fazer o que sempre tinha feito: defender o 

amor e a felicidade em viver uma vida por meio dos princípios católicos. E mesmo o 

poder do episcopado, ferido e acanhado pelos ataques sofridos pela República e 

discursos modernistas, segundo D Adauto, não tinham deixado de defender o amor à 

pátria e executado boa parte de seus princípios. 

Todavia, por mais que a elite eclesiástica, assumisse o lugar de 

“apaziguamento”, diante dos pronunciamentos do moderno, seria inevitável negar seus 

ataques aos discursos do tempo, em virtude das ideias contidas no mesmo. Ideais que de 

certa forma, iriam de encontro aos pronunciamentos provenientes da República e suas 

leis, mas, que no caso da Paraíba, especificamente se desenvolveu de forma peculiar. 

Particularmente pelos motivos supracitados, na tentativa de conciliar os saberes 

racionalistas/secularistas chancelados pelos ditames dos saberes religiosos, conduzidos 

pelos mestres professores, que saberiam ditar a forma mais correta e viável para 

conduzir a ciência e seus símbolos: “conquistadores de uma Pátria nova, tendo nas mãos 

as armas das ciências, seguiremos a voz dos nossos mestres”.  (GINÁSIO. D. 

ADAUTO-HINO-PATOS-PB. 26.03.1938).  

Em Borges (2016, p.120), observamos uma síntese das novas demandas: 

As nações modernas deveriam observar incondicionalmente a 

supremacia do Cristo. Somente o Cristo, a partir de suas das palavras 

de Pio XI, deveria ser a fonte de salvação tanto para os cidadãos como 

para os Estados, pois somente a dignidade real do Cristo tonaria 

sagrada a autoridade humana dos príncipes e dos chefes de estados, 

nobilitando os deveres dos cidadãos e sua obediência. 

 

Nesse sentido, podemos entender determinados nuances contidos nos discursos, 

a partir das falas do D. Adauto, para justificar a importância que o mesmo dava a 

possibilidade de aliança do culto católico com o estado republicano. Um projeto de 

convergência de interesses, a se apresentar contundente. 

A Pátria voltaria a crescer e formar cidadãos obedientes e dóceis, materializando 

assim o corpo ideal que se defendia para os novos tempos. Haveria daí, o reforço por 
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meio de uma alma curvada, diante dos saberes religiosos confessionais. Afinal, na 

doutrina apresentada se encontravam os parâmetros necessários para o um dorso 

regulado, perante a pátria. E só por meio da religião é que:  

 

O homem tornou-se mais humano; adoçou-se lhe o carácter, 

domaram-se as brutas paixões e os feros instinctos; não se viu mais a 

guerra, como antes, para apossar dos bens de outrem, nem sujeitar 

homem ao homem como escravo. A religião trazia o propósito de 

educar as gerações e os povos, restaurando a família a introduzindo na 

sociedade uma ordem mais perfeita e harmoniosa.  (A 

IMPRENSA.05.02.1930).  

 

Percebamos como os agentes propagandistas, das práticas educativas dos 

princípios da religião, vão propagando a fé e a educação dos sentidos por meio da 

religião, posto que o homem tonava-se mais dócil e teria sua alma amaciada, e seus 

corações mais felizes.  

Os sentimentos de felicidade e certeza, por parte de D. Adauto, de uma “nação 

paraibana” promissora sobre os desígnios da fé e de Deus, foi tão forte que o mesmo 

chegou a criar um projeto de modificação dos escritos do lema da bandeira da nação 

brasileira, que tinha como tema “Ordem e Progresso”, de inspiração positivista, para 

“Deus e Pátria”. Projeto, que na prática não foi executado, mas saldado pelo governo 

Vargas, como nos lembra Assis Borges (2016): “D. Adauto, por iniciativa própria, 

enviou comunicação a Getúlio Vargas, onde não só parabenizou pela Revolução, mas, 

sobretudo, pedia-lhe que nos seus primeiros decretos, fizesse a mudança da legenda da 

bandeira nacional”. (p. 131).  

D. Adauto, passou a confidenciar a conferir a outros estabelecimentos, de 

propriedade da Igreja, a missão evangelizadora e doutrinária de seus sujeitos. Com isso, 

responsabilizando outros espaços a professar e defender os valores dos princípios da 

cristandade. Escolas, asilos e hospitais, por exemplo. Instituições que passaram a 

assumir essas responsabilidades de construir soldados e sujeitos combatentes. Como nos 

assevera Dom Adauto (1930, p.8): “diferentes classes surgem para fornecerem soldados 

e munições, nessa guerra de conquista espiritual. Os fieis devem saber ministrar 

soldados e outros subsídios necessarios, luctando com bravura”.   (HENRIQUES, 1930, 

p. 08).  

O Colégio Diocesano de Patos seria um laboratório efetivo, das discussões 

encaminhadas pelo Arcebispo para espaços católicos de instrução. Segundo os 

relatórios de supervisão, expedidos aos órgãos estaduais e federais, foi fundado em 
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1937, sob supervisão da diocese de Cajazeiras. Particularmente na gestão do Padre João 

da Mata de Andrade e Amaral, bispo da diocese, funcionando como estabelecimento de 

ensino primário em 1938. Passou sob supervisão federal em 1939. Durante o ano de 

1942, funcionou regularmente, do dia 6 de abril há 15 de dezembro, conforme a 

determinação do Ministro da Educação, na época Francisco Campos.  

Em 30 de janeiro de 1942, tomou posse da diretoria o Cônego Manuel Vieira 

(hoje, a escola leva o seu nome como representação), continuando a obra do seu 

antecessor: o Padre Vicente Feitosa.  

No ano de 1942, o encerramento das aulas do curso primário se verificou em 19 

de novembro. O encerramento do ano letivo para o curso ginasial se vestiu de um 

caráter mais importante, porque saiu neste ano a primeira turma de concluintes. O 

número deles foi de 18. Ainda, segundo o boletim informativo, o ginásio cumpriria em 

1942, a finalidade instrutiva e patriótica, que era formar cidadãos patrióticos e 

religiosos.  

Por meio dessa fala, podemos perceber como o Ginásio Diocesano da cidade de 

Patos, durante os anos 30 e 40, pôde colocar em prática sua missão educativa. Projetada 

para os preceitos da instrução religiosa e patriótica. Assim como tinha nos alertado o D. 

Adauto e seu modelo educador. O Ginásio Diocesano de Patos, afinal, tinha como 

princípio formar e disciplinar “jovens moços”. Especialmente na categoria de militância 

jovem.   

Nesse contexto, é possível encontrar vestígios das falas do arcebispo paraibano e 

de suas ideias no Hino do Ginásio Diocesana de Patos: “Soldados da Igreja, guerreiros 

da Pátria” (HINO DA ESCOLA. 26. 03.1938), “defensores da verdade de Deus, 

soldados da Igreja os quaes combatem e morrem por uma causa santa pela defesa dos 

direitos de Deus violados pela liberdade escandeada pelo demônio” (HENRIQUES, 

1930, p. 09).  

Percebamos que os mesmos discursos, postos em circulação, por meio dos 

postulados do Dom Adauto, foram traduzidos e executados na escola analisada. Com 

isso, podemos imaginar que o diocesano, esteve, durante os anos 30, em consonância 

com os discursos propagados pelo arcebispo da Paraíba, decerto, fazendo de seus 

pronunciamentos a base filosófica de suas práticas educativas.  

Sendo assim, podemos entender que às escolas diocesanas, passaram a fazer de 

seus espaços escolares lugares de construção de corpo religioso discente, erigido pelos 

saberes da fé, ou seja, criando e reformulando jovens moços para serem obedientes aos 
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princípios dos postulados cristãos, criando sobre esses: “o habitue no rosário, na missa, 

à oração”, (HENRIQUES 1930, 15). Assim, nos permitindo pensar que as orações 

acabavam por formar, alfabetizar e doutrinar sujeitos.  

Portanto, segundo a Igreja, havia uma necessidade de educar esses sujeitos a 

partir de suas sensibilidades e subjetividades, para que esses pudessem perceber o que 

seria viável à condução de sua moralidade.  

Decerto, esse sentimento de “orgulho”, trazido por esse diálogo, nos faz refletir 

sobre as conduções morais defendidas por essa instituição. Ainda assim, alertando a 

sociedade sobre o maus costumes e hábitos, que a nova sociedade tinha gestado, com o 

surgimento dos tempos modernos. A Igreja, juntamente com os espaços escolares 

diocesanos, assumiram para si a reponsabilidade de zelar pela alma e o corpo desse 

sujeito, criando homens saudáveis moralmente e que tivessem em suas práticas “a 

verdadeira humildade”, advinda dos ensinamentos cristãos. Não seria diferente na 

Diocese de Patos, nem nos corredores de seu colégio para rapazes. 

Na elaboração de um corpo ordenado, progressista, em sintonia com os discursos 

do Estado e com os saberes confessionais, portanto, um corpo feliz e obediente aos 

desígnios da fé e “formador de sua consciencia no cumprimento de todos os seus 

deveres para com a pátria” (HENRIQUES, 1930), bastaria estar matriculado num 

colégio diocesano. 

Logo, esse sistema de educação, proposto pelos símbolos da fé, em 

HENRIQUES (1930, p. 34), garantia honra, saber, “liberdade” e, sobretudo, felicidade: 

Que honra e felicidade para nós sermos instrumento da Divina 

Providência. [...] Quanto penhor de proteção da Virgem Immaculada 

sobre nós, sobre nossas famílias, sobre nossa Achidiocese. Sobre nossa 

Parahyba, sobre nosso querido Brasil! Quanras graças divinas sobre 

nossa infancia e mocidade parahybana, sobre seus paes, sobre suas 

mães! Quantos auxílios divinos para todos os que têm a grave 

responsabilidade de dirigir o governar! (HEMRIQUES, 1930?). 

Por meio desse dialogo, postulados nos discursos do D. Adauto, em uma de suas 

cartas pastorais, é possível perceber que ele cria uma teoria de justificação para a 

internalização e aceitação dos saberes e de seus ensinamentos religiosos. Justificando 

sua importância a partir de princípios moralizantes, e de uma educação dos sentidos, 

que, por consequência, iria refletir na pátria ideal: religiosa e patriótica. 

 

Considerações Finais 
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As escolas de modelo diocesano, entre elas o Ginásio Diocesano de Patos (1930-

1945), buscavam entre 1930 a 1940, desenvolver um modelo de educação que 

esquadrinhasse saberes e práticas religiosas, fundamentadas em uma filosofia teológica 

de cunho cristão. Toda ela voltada para rapazes em idade escolar. 

 Em parte, originada pelos discursos confessionais e teológicos/educativos do 

primeiro arcebispo, D. Adauto de Miranda Henriques, que via na educação cristã e no 

Ginásio Diocesano de Patos, lugar ideal para se pensar a educação segura e competente, 

à luz do catolicismo. Especialmente para os desafios dos novos tempos, que se abriam 

com o surgimento dos discursos modernistas do Governo Vargas, durante o chamado 

Estado Novo (1937-1945). Uma nova aliança se apresentava para os jovens das novas 

gerações, que se abriam as noções de patriotismo e religião católica.  

 Na escola em análise, pudemos perceber que foram estimuladas práticas e 

métodos pedagógicos, que despertavam entre os jovens secundaristas concepções de 

masculinidade pelos caminhos da religiosidade. Como por exemplo: “a criação dos 

soldados da Igreja e guerreiros da pátria”. A escola de jovens rapazes viraria o lugar 

destinado a deputação de honrar e lutar pela ordem social. Criando sobre esse espaço 

escolar, corpos, sujeitos e sensibilidades que pudessem combater os corpos 

desalinhados, Especialmente os que colocavam em risco a sociedade patoense dos anos 

1937-1945. 
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