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RESUMO 
 
 

A implantação do ensino jurídico em Sergipe foi fruto de um lento processo que se confundiu 
com o próprio estabelecimento do ensino superior nessa unidade da Federação brasileira. O 
objetivo da presente investigação é realizar o levantamento da literatura relativa à Faculdade 
de Direito Tobias Barreto, terceira tentativa de instituição do ensino jurídico em Sergipe, 
ocorrida em 1925, evidenciando aspectos como sua estrutura e corpo docente, dentre outros, 
buscando demonstrar as estratégias utilizadas para sua fundação, sua forma de organização e 
as possíveis razões que levaram ao seu fechamento. Para tanto, a partir do método histórico, 
foram utilizadas fontes impressas de natureza bibliográfica, periódica e documental. Os 
resultados apontam para a conjunção de fatores políticos e de formação do campo jurídico 
como elemento responsável pelo fracasso da tentativa. 
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ABSTRACT 
 
 

The implementation of legal education in Sergipe was the result of a slow process that was 
confused with the very establishment of higher education in this unit of the Brazilian 
Federation. The objective of this research is to survey the literature on the Law School Tobias 
Barreto, the third attempt institution of legal education in Sergipe, occurred in 1925, 
highlighting aspects such as its structure and faculty, among others, seeking to demonstrate 
the strategies used to its foundation, its form of organization and the possible reasons that led 



 2

to its closure. To do so, from the historical method, we used printed sources of 
bibliographical, periodical and documentary. The results point to the conjunction of political 
and legal training as part of the field responsible for the failure of the attempt. 
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APRESENTAÇÃO  
 
 

 

As poucas referências à tentativa de fundação da Faculdade Tobias Barretto – evento 

mencionado por Leite (1953), Nunes (1984) e Nayara A. Oliveira (2009) – diante do fato 

dessa instituição de ensino superior não haver efetivamente funcionado, dão conta tão-

somente da idéia de uma faculdade que não saiu do papel, encerrando nesse ponto as 

investigações, havendo um completo esquecimento quanto à questões relacionadas  a seu 

corpo docente e suas instalações, dentre outros.  

Em outra direção, o trabalho produzido por Marcia T. J. Oliveira (2008) avança no 

sentido de trabalhar os embates ocorridos na imprensa local durante o ano de 1925, 

relativamente à fundação da Faculdade Tobias Barretto. 

Diante desse silêncio, o objetivo da presente investigação é realizar o levantamento 

da literatura relativa à fundação da Faculdade de Direito Tobias Barretto, terceira tentativa de 

instituição do ensino jurídico em Sergipe, trazendo à baila sua forma de organização e as 

estratégias utilizadas para sua fundação. Para tanto, a partir do método histórico, foram 

utilizadas fontes impressas de natureza bibliográfica, periódica e documental.  

 
 
 
ANTECEDENTES DA INSTITUIÇÃO DO ENSINO JURÍDICO EM SERGIPE 
 
 
 

A necessidade de profissionais para atuar no âmbito do direito existiu na terra brasilis 

desde praticamente o momento em que os colonizadores portugueses aqui aportaram e 

necessitaram ordenar uma sociedade nascente, que se miscigenava e que precisava ser civilizada. 

Além disso, havia os negócios da metrópole para os quais foram criados cargos específicos e 

cujos litígios eram solucionados em dado momento de forma ordinariamente no Brasil pelos 

Juízes de Fora e, em grau de recurso, apenas em Portugal.  
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No período entre a instalação da administração colonial portuguesa e a independência do 

Brasil, Coimbra foi a Universidade mais procurada pelos filhos das elites lusas que no Brasil 

passaram a residir, como forma de obtenção da formação superior jurídica.  

A institucionalização do ensino jurídico no Brasil pela metrópole ultramarina, divergindo 

da política colonizadora adotada na América Hispânica2, apenas ocorrerá em 11 de agosto de 

1827, quando Dom Pedro I fundará no Brasil os Cursos Jurídicos. A partir de então o ensino 

superior passou a ser sistematicamente dividido em dois grandes pólos nacionais, como 

asseverado por Oliveira (2003). Em se tratando dos Cursos Jurídicos, tal segmentação 

significou a polarização do ensino nos estados de São Paulo3 e Pernambuco4, o que visava 

atender, respectivamente, de um lado às elites do sudeste e do sul e, de outro, às elites do 

norte e nordeste do país. 

No nordeste brasileiro, a instalação do ensino superior jurídico foi ocorrendo 

paulatinamente, sempre tomando lugar nas maiores capitais para depois chegar aos estados 

com menor população e de economia mais dependente. Assim, após a fundação da Faculdade 

de Direito de Olinda, seguiu-se a criação das Faculdades de Direito da Bahia e a do Ceará até 

1903. As demais Faculdades de Direito da região surgirão entre as décadas de 1930 e 1950, 

enquanto entidades particulares que virão a ser federalizadas entre as décadas de 1940 a 1960, 

este, o caso de Sergipe. 

Mesmo tendo que se deslocarem a outros centros urbanos, muitos sergipanos 

obtiveram o título de bacharel em Direito e, para tanto, realizaram, via de regra, sua formação 

na Bahia, Pernambuco ou Rio de Janeiro. Dentre os diversos sergipanos que se graduaram na 

Escola do Recife, podem-se citar Tobias Barreto, Sílvio Romero, Fausto Cardoso, 

Gumerssindo Bessa.  Já na Faculdade de Direito da Bahia, destacaram-se José Calasans e 

alguns dos professores que atuaram na Faculdade de Direito de Sergipe, a exemplo de 

Antonio Manoel Cabral Machado, Leite Neto e Mário Cabral. 

A necessidade de ida e de permanência em outras unidades da Federação afetou a 

participação feminina no campo jurídico em Sergipe. No primeiro quartel do Século XX, 

algumas mulheres superaram essas dificuldades5. Esse foi o caso de Maria Rita Soares de 

Andrade, sergipana, nascida em Aracaju, em 1904, que realizou sua formação em escolas 

públicas locais, tendo fixado residência em Salvador, em 1923, onde se bacharelou em 1926 

na Faculdade de Direito, tendo se tornado a primeira mulher membro do Conselho da Ordem 

dos Advogados do Brasil (OAB), integrando o Conselho da Guanabara, como primeira Juíza 

Federal brasileira.  
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Não só o bacharelado, mas também, a atuação forense feminina foi muito restrita. 

Segundo relata Freitas (2003, p. 154), Maria Rita foi a única mulher que solicitou autorização 

para atuar como advogada no Tribunal da Relação de Sergipe, no período de 1923 a 1940, 

tendo sido autorizada a atuar provisoriamente, por 04 anos, a partir de 1923, o que evidencia a 

raríssima atuação feminina no âmbito jurídico entre as décadas de 1920 e 1930, e a 

inexistência da presença da mulher nos tribunais sergipanos na década de 1940. 

As dificuldades, entretanto, não eram sentidas apenas pelas mulheres, sendo comuns à 

maioria daqueles que não se originavam de famílias abastadas economicamente. Acerca dos 

percalços vivenciados por Tobias Barreto enquanto acadêmico de Direito em Recife, Gonçalo 

Rollemberg Leite asseverou,  

 

 

A vida de Tobias é uma apoteose ao esforço, à persistência da dor e do 
talento. Tobias teve a vida amargurada de todo sergipano que embalado 
por ideal nobre aspira a ser algo na vida [...] e o homem ruma a terras 
estranhas, a procurar em outras plagas construir uma personalidade; e 
começa a árdua luta: são os locais que investem furiosamente contra o 
intruso, armados do bairrismo, do filhotismo, do compadrio, da 
politicalha, é a falta de recursos, são as injustiças [...]” (LEITE, In: 
REVISTA DA FACULDADE DE DIREITO DE SERGIPE, 1968-1969, p. 
57. Grifo meu) 

 

Bacharelar-se em Direito em terras e tempos provinciais constituiu-se, assim, em uma 

difícil empreitada que suscitou e justificou a primeira tentativa de instituição do Ensino 

jurídico em Sergipe, por intermédio da proposta do Presidente da Província em Exercício, o 

Deputado e Presidente da Assembleia, Daniel Campos para a criação da Academia Livre de 

Direito6.  

Ao prestar contas de seu curto exercício frente ao Executivo estadual, mais 

precisamente 58 dias, Daniel Campos, em Mensagem dirigida à Assembleia Legislativa, 

assim se pronunciou acerca dos motivos que o levaram a suscitar a criação de uma academia 

jurídica, 

 

A marcha regressiva que dia a dia se observa na instrução pública, o declínio 
do nível intellectual, a diminuta freqüência no atheneu, já por lhe faltar o 
desideratum que lhe assegura o Governo da União no art. 430 do Decreto 
1332F, de 02 de fevereiro de 1891, já pelo desânimo que invade a alma 
dos moços Sergipanos, em geral baldos de recursos, à procurar em 
outros estado o Ensino Superior, são motivos que amparam a creação de 
uma escola superior. É sangue quente e puro que se injeta no ensino 
secundário, que caminha á uma morte prematura. 
[...] 
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Os Estados privados de escolas superiores serão obrigados a enviar os 
candidatos ao curso madureza para outros Estados onde funcionam os 
cursos superiores. A que fica reduzido o Atheneu Sergipense, ainda quando 
equiparado ao Gymnásio Nacional? 
Meditai, Senhores Deputados, sobre esse assumpto e em vossa sabedoria 
resolvei sobre a medida que submeto a vosso critério. (CAMPOS, 
MENSAGEM ENVIADA À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE 
SERGIPE, 1898. Grifo meu). 
 

 

As palavras do então Presidente da Província revelam a grande insatisfação da 

sociedade sergipana quanto à obrigatoriedade da juventude ter de se deslocar a outros centros 

para o estudo em cursos superiores, inclusive, os jurídicos, além de trazer à baila os 

problemas de organização do ensino secundário em Sergipe.7  

Apesar de a Mensagem citar “Por acto de 20 de agosto resolvi fundar nesta Capital 

uma academia livre de direito, nomeando para estudar as bazes de sua organização, uma 

commissão de cinco membros composta de homens notáveis pelo saber.” (CAMPOS, 

Mensagem à Assembleia Legislativa, 1898), a ideia do Deputado Daniel Campos não saiu do 

discurso, uma vez que somada à inexistência efetiva da Academia jurídica, verificou-se a 

própria ausência de ato oficial – Lei ou Decreto – referente à instituição dessa mesma 

Academia8, como também, não foi localizado qualquer ato contendo os nomes dos cinco 

doutos que deveriam compor comissão de estudos designada pelo então Presidente em 

Exercício. 

Verifica-se, assim, que nem mesmo no papel o projeto foi materializado, fazendo parte 

apenas do discurso governamental enviado ao Legislativo em um período de grande 

instabilidade política pelo qual passava o final do século XIX, logo após o advento da 

República.  

O século XX se inicia no Brasil herdeiro da influência do pensamento científico a 

partir das contribuições da Inglaterra e da França e dos ideais decorrentes da Proclamação da 

República. Era necessário preparar a sociedade que se urbanizava. Era necessário modernizar, 

civilizar. No âmbito do ensino jurídico há a formação de bacharéis que passam, enquanto 

intelectuais, a ocupar lugar de destaque na política e no governo. Sergipe também irá 

incorporar esses ideários.  

Segundo menciona Nunes (1984), o início do século XX, mais precisamente, o ano 

de 1907, trouxe uma segunda tentativa de criação de uma Faculdade de Direito para Sergipe, 

quando então o Presidente do Estado, Desembargador Guilherme de Souza Campos, irmão do 

padre e ex-governador Olímpio Campos, por intermédio da Lei nº 535 de 20 de novembro, foi 
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autorizado pela Assembleia Legislativa a conceder financiamento no valor de 20:000$000 

para a instituição que viesse a fundar uma Faculdade de Direito. Não apareceram, entretanto, 

candidatos dispostos. 

Aproximadamente um quarto de século após a proposta do Deputado Daniel 

Campos, a terceira tentativa de fundar o ensino jurídico em Sergipe, ocorreu, mais uma vez, 

por intermédio do Presidente de Sergipe, quando Maurício Graccho Cardoso instituiu, em 

1925, a Faculdade de Direito Tobias Barreto, uma das instituições de ensino superior criada 

durante seu governo.  

 

 

A FACULDADE DE DIREITO TOBIAS BARRETTO: UMA INSTITUIÇÃO DE 

ENSINO SUPERIOR ESQUECIDA 

 

 

Grande parte dos trabalhos que tratam do estabelecimento do ensino superior 

sergipano e que tem passagem obrigatória pela criação da Faculdade de Direito Tobias 

Barreto, trata sua criação simplesmente como outra iniciativa que não saiu do papel, diante da 

instabilidade política daquele momento histórico, encerrando nesse ponto a questão. Cabe 

ressaltar, entretanto, que uma leitura dos jornais diários, do Diário Oficial e das Mensagens do 

Poder Executivo enviadas à Assembleia Legislativa durante os anos de 1925 e 1926 revela 

detalhes do processo administrativo e político dessa iniciativa. 

O ideal de modernidade, a necessidade de fazer de Sergipe um lugar civilizado, 

balizado pelo conhecimento das ciências, não estava relacionado apenas às áreas agrícola, 

industrial, médica, sanitária ou relacionada à instrução básica. O desenvolvimento cultural e a 

independência de outros centros também eram considerados um modo de civilizar e um 

instrumento necessário ao aperfeiçoamento dos negócios do Estado por intermédio da 

formação de seus quadros, como se pode notar no discurso do Presidente Graccho Cardoso na 

solenidade de inauguração da Faculdade de Direito Tobias Barreto. 

O Diário Oficial do Estado de Sergipe, do dia 23 de abril de 1925, relata que às 13 

horas daquele dia havia sido inaugurada oficialmente a Faculdade Tobias Barreto, em sede 

provisória situada na rua de Itabaianinha, no centro de Aracaju. O evento contou com a 

presença de representantes da sociedade local, quase todos os advogados da cidade e a 

maioria dos respectivos professores que nela atuariam. A reunião foi presidida por Maurício 

Graccho Cardoso tendo sido a palestra inaugural realizada por Nobre de Lacerda.  
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Em mensagem enviada à Assembleia Legislativa, o Presidente de Sergipe assim se 

referiu ao momento da inauguração, 

 

Festividade de intenso jubilo pelas esperanças que suscitou, traduziu a 
inauguração da Faculdade Tobias Barretto, estabelecimento superior de 
letras jurídicas, a cujo salutar impulso Sergipe vae dever amanhã  pujantes 
e prolíficas no campo das instituições sociais e políticas. 
Tomando lugar ao lado das academias congêneres no paíz, o novel instituto 
cumula lacuna sensibilíssima nas aspirações da mocidade conterrânea e 
no mesmo passo, rende tributo de immortal admiração ao patrício notável 
que pelo seu esforço genial tanto soube accrescer o patrimonio philosófico e 
jurídico da pátria e da humanidade. (MENSAGEM ENVIADA À 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1925, p. 14. Grifo meu) 

 

 

A Congregação da Faculdade Tobias Barreto foi constituída por intelectuais, 

preponderantemente juristas, sendo F. C. Nobre de Lacerda o Diretor da Faculdade em 

Exercício e Lupicínio Barros o Secretário. O corpo docente era formado dentre outros por 

Armando Mesquita; Manoel dos Passos; Evangelino de Faro; Hunald Santa Flor Cardoso; 

Oscar Prata; Leonardo Leite; Monteiro de Almeida; João Maynard; Augusto Leite; Octávio 

Cardoso e Cláudio Gomes. Os catedráticos logo se lançaram ao trabalho de organizar a 

instituição, conforme nota publicada na imprensa local, 

 

Esteve domingo, pela manhã, na sede provisória da Faculdade de 
Direito Tobias Barretto, a respectiva congregação. 
Foi então designada uma comissão de professores para adaptar os seus 
estatutos ao recente decreto federal sobre o ensino. 
Nessa reunião diversos lentes apresentaram os programmas, para o 
corrente anno, de suas cadeiras, sendo ainda marcado um prazo de 5 dias 
para os demais que as não tenham concluído, se desobrigarem desse dever. 
Ficou ainda deliberado que a congregação se fizesse representar por uma 
delegação de cathedráticos no desembarque do senador Lopes Gonçalves.  
(DIÁRIO OFICIAL DE SERGIPE, abril de 1925. Grifo meu). 
 

 

Indícios do prédio onde a Faculdade de Direito Tobias Barreto funcionou ou pelo 

menos onde deveria ter funcionado, são encontrados em dois diferentes momentos, a indicar 

que não havia uma estrutura física efetivamente destinada ao funcionamento da Faculdade. Na 

Mensagem enviada pelo Presidente Graccho Cardoso à Assembleia Legislativa, ao tratar da 

dinâmica da ocupação dos prédios relativamente à instrução pública, 

 
 
Devido à premente necessidade, no Grupo Escolar General Siqueira, foi 
alojado o Batalhão Policial Militar do Estado, dada a imprestabilidade do 



 8

quartel até então existente.  O governo já contractou, porém, com o 
constructor Hugo Bozzi, a elevação de um novo prédio em substituição 
àquelle, respeitada em absoluto a antiga denominação, em homengaem a um 
illustre ex-presidente do Estado. As classes desse grupo foram 
temporariamente transferidas para o edifício do antigo prédio do Grupo 
General Valladão, hoje em dia, Faculdade Livre de Direito Tobias 
Barretto. (MENSAGEM ENVIADA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 
1925, p. 14. Grifo meu) 

 
 
Em outro momento, em resposta do Presidente Graccho Cardoso às indagações do 

Ministro da Justiça acerca do estabelecimento e manutenção de escolas rurais, é possível 

encontrar uma nova localidade de funcionamento da Faculdade de Direito. 

 

[...] Na companhia do presidente Graccho Cardoso, do dr. Nobre Lacerda, 
Juiz Federal e o Dr. Cláudio Gomes o ilustre senador Lopes Gonçalves 
esteve hontem, pela manhã, nos Grupos Escolares desta capital. [...] Por fim, 
ainda foi visitado o Grupo Escolar General Siqueira de Menezes, onde 
se acha provisoriamente instalada a Faculdade de Direito Tobias 
Barretto [...] (DIÁRIO OFICIAL DE SERGIPE, abril de 1925. Grifo meu). 
 

 

Se de um lado a criação da faculdade era festivamente informada em jornais diários e 

no Diário Oficial do Estado, de outro, a oposição política se insurgia contra sua criação, por 

integrar o projeto modernizador do Governo Graccho Cardoso, o que fora agravado pelo fato 

de a notícia haver sido publicada em jornais da Bahia, em informe do Governo de Sergipe.  

O trecho a seguir anuncia a irresignação oposicionista “[...] Para que saber a Bahia 

daquela inefável mentira em letra de forma, que é a hyper-anecdotica creação de uma 

Faculdade Tobias Barretto, que em Sergipe ninguém conhece senão pelo noticiário dos 

Órgãos do governo [...]” (SERGIPE-JORNAL, 1925, № 1.182). 

O governo, por sua vez, envidava estratégias para dar visibilidade à Faculdade de 

Direito junto ao poder político e à intelectualidade sergipana, fazendo com que seus 

representantes participassem de solenidades de grande relevo social, como é possível perceber 

na leitura do texto a seguir. 

 

Tendo saído hontem, de Bahia, ás 12 horas do dia, o vapor “Itapacy” em 
cujo bordo viaja o senador Lopes Gonçalves, que vem em visita a Sergipe, é 
de presumir que o desembarque do illustre político e parlamentar se realize 
hoje, pela manhã nesta Capital. 
Nesse acto estará presente o Governo do estado, na pessoa do Presidente 
Graccho Cardoso e de seus auxiliares da administração. 
Saudará o presente jurisconsulto e historiographo, na Ponte do Imperador, 
em nome da cidade o dr. Hunald Cardoso, respectivo prefeito. 
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Sabemos ainda que a Faculdade de Direito Tobias Barretto, a 
Associação Commercial, o Instituto Histórico e vários Municípios do 
interior do Estado também delegaram representações, para 
cumprimentarem o embaixador de Sergipe na Câmara Alta, ao momento de 
sua chegada a Aracajú. (DIÁRIO OFICIAL DE SERGIPE, abril de 1925. 
Grifo meu) 

 

 

Além dessas medidas, foram publicados entre os meses de abril a junho de 1925, por 

Nobre de Lacerda, cuja imagem segue abaixo, cerca de 10 Editais de convocação de 

matrículas na Faculdade de Direito Tobias Barreto, a indicar que após a inauguração, não 

houve a habilitação de interessados.  

A instabilidade política cada vez mais crescente, as reformas educacionais que 

limitaram a criação de Faculdades Livres de Direito e passaram a impor o atendimento de 

requisitos os quais a Faculdade de Direito Tobias Barreto parece não ter se enquadrado, dentre 

eles, instalações adequadas e patrimônio mínimo, além da escassez de recursos financeiros 

neste momento da administração Graccho Cardoso faz com que haja um recrudescimento das 

atividades do governo, expressa na supressão de cargos, na fusão e extinção de atividades 

estatais, dentre ela a retirada de recursos destinados a outras instituições, inclusive, de ensino 

superior criadas também em seu governo.  

Nesse conturbado cenário chama atenção a ausência da expedição de qualquer ato 

relativo à Faculdade de Direito Tobias Barreto, a indicar que não havia recursos destinados a 

atividades programadas, professores a serem pagos, o que expressa a inexistência de suas 

atividades. 

Em Mensagem enviada à Assembleia Legislativa, o presidente Graccho Cardoso 

assim se refere à Faculdade Tobias Barreto e às razões atribuídas por Nobre Lacerda para que 

o ensino Jurídico não tenha se tornado uma realidade.  

 

 
Não pôde até agora dar um passo adiante a tentativa da fundação, no Estado, 
de um instituto superior dessa natureza. 
Embora iniciada sob os mais promissores augúrios a constituição do 
respectivo patrimônio, de conformidade com a mais recente lei nacional 
do ensino, e apesar de contar o seu corpo docente com os mais seletos 
entre os que cultuam as letras jurídicas, não logrou, todavia, collimar o 
seu objetivo, por absoluto retraimento de alumnos á matrícula. 
Alludindo a essa circumstancia o dr. Francisco C. Nobre de Lacerda, seu 
director interino, não attribue a outra causa senão ao facto de estar 
aquella Faculdade equiparada aos estabelecimentos officiaes 
congêneres. 
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A ser exacta a observação, o empenho feito nesse sentido não está longe 
de ser considerado um esforço positivamente infructífero. 
(MENSAGEM ENVIADA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 1926, p. 12-
13. Grifo meu) 
 

 

É importante notar a respeito do “absoluto retraimento de alunnos á matricula”, que 

nos anos de 1925 e 1926 o Tribunal da Relação de Sergipe provisionou respectivamente 08 a 

10 cidadãos para o exercício da prática forense, nas funções de Solicitador ou Advogado, 

demonstrando que, independentemente de fatores políticos ou econômicos, outras variáveis 

concorriam para a fragilidade da iniciativa, a exemplo dispensava de formação jurídica para o 

exercício da advocacia.  

O letárgico processo de instituição do ensino superior Jurídico em Sergipe, associado 

ao modo de conformação do campo do direito, tendo como marco inicial o final do século 

XIX, resultou em Sergipe, até o final dessa prática, em meados da década de 1960, na 

concessão de aproximadamente 300 provisionamentos. 

É importante ressaltar que a década de 1920 há a maior concessão proporcional de 

provisionamento, em termos comparativos, uma vez que o elevado número das décadas de 

1950 e 1960 pode ser atribuída à fundação da Faculdade de Direito de Sergipe e da solicitação 

de atuação jurídica por seus acadêmicos. O decréscimo nas décadas de 1930 e 1940 pode ser 

relacionado ao período de restrição política. 

A última referência à Faculdade de Direito Tobias Barreto é justamente a mensagem 

de Graccho Cardoso datada de 07 de setembro de 1926. Após essa mensagem a menção à 

Faculdade desaparece tanto dos registros oficiais como do noticiário dos jornais diários, sejam 

da situação ou da oposição. Ficaram no passado os estatutos, os programas das disciplinas e 

demais documentos que poderiam contribuir para a compreensão do modo de organização 

pretendido para aquela instituição. 

 
 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

 

Durante a investigação realizada verificou-se que no fim do século XIX e primeiro 

quartil do século XX, o acesso ao ensino superior, de forma especial, à formação jurídica, em 

Sergipe, constituiu-se em uma difícil empreitada, principalmente, para os jovens com poucos 

recursos. Essas dificuldades também praticamente inviabilizaram a formação jurídica 
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feminina, vez que era necessário o deslocamento a outras unidades da federação brasileira 

para e realizar essa formação, circunstância esse possibilitada a poucas mulheres. 

A Faculdade de Direito Tobias Barreto, fundada em 1925, no bojo das ações 

desenvolvimentistas do Presidente Maurício Gracho Cardoso, foi o resultado da terceira 

tentativa de implantar o ensino superior jurídico em Sergipe, iniciativa muito criticada pelo 

oposição política ao governo de então.  

A referida instituição de ensino superior, abundantemente festejada, apesar de 

diversas estratégias adotadas pelo governo, como envolver seus diretores em diversos eventos 

sociais, políticos e intelectuais, foi idéia que jamais saiu do papel, apesar de haverem sido 

publicados vários editais convocando possíveis interessados.  

Além disso, todos os registros relacionados ao seu local de funcionamento indicam 

espaços provisórios, assim como, não foram localizados registros relativos à existência de 

recursos constantes do orçamento governamental destinado às despesas de funcionamento da 

faculdade, a exemplo de folha de pagamento dos possíveis funcionários. 

Verificou-se que além da instabilidade política vivenciada pelo Governo Gracho 

Cardoso, outro aspecto que colaborou para o não funcionamento da Faculdade de Direito 

Tobias Barretto, foi o fato de o campo jurídico permitir a atuação profissional sem formação 

superior, por intermédio do denominado recurso do “provisionamento” que era uma espécie 

de autorização conferida pelo Tribunal da Relação de Sergipe. 

Enfim, a partir do presente trabalho é possível conhecer parte da história dessa 

esquecida instituição de ensino superior, ainda que não tenha sido possível localizar, até o 

momento, o programa proposto para cada uma das disciplinas e a estruturação realizada pela 

Congregação. 

 
NOTAS 
                                                 
1Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe; Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e Práticas Escolares do Núcleo de 
Pós-Graduação em Educação – UFS, e membro da ANPUH. E-mail: marcia_terezinha@yahoo.com.br 
2 Segundo José Sebastião Oliveira (2003, p. 75), “O reino espanhol, por sua vez, inicialmente, instalou duas 
Universidades, uma em São Domingos em 1538 (Atual República Dominicana) e ainda outra em Lima, no Peru 
(Universidade São Marcos) e uma terceira na cidade do México, com professores oriundos de sua famosa 
Universidade de Salamanca (Espanha)”. 
3 A Faculdade de Direito do Largo do São Francisco teve como mister a formação da elite política brasileira. 
Dentre outros, lá estudaram Ruy Barbosa, Castro Alves e Afonso Pena. Das Arcadas como a faculdade era 
conhecida, bacharelaram-se 09 presidentes brasileiros, sendo Jânio Quadros o último. José Sebastião Oliveira 
(2003, p. 78) 
4 Em Pernambuco o Ensino Jurídico primeiro funcionou em Olinda, em 1828, sendo transferido para Recife em 
1853. O curso especializou-se na preparação de profissionais para a Magistratura, Ministério Público e Ensino 
Jurídico. 
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5 Segundo José Sebastião Oliveira (2003, p. 79) somente após a edição do Decreto nº 3.903 de 12/1/1901, foi 
permitido às mulheres ingressarem nos Cursos Jurídicos brasileiros.  
6 O termo Academia Livre se justifica, segundo Oliveira (2003), pela ausência de controle do poder legislativo 
imperial, ou seja, livre de controle, o que ocorreu a partir da reforma do Ensino Jurídico de Leôncio de Carvalho, 
de 1879. Segundo o autor, a reforma “possibilitou a criação de diversas faculdades de Direito no país”. José 
Sebastião Oliveira, 2003, p. 79).  
7 Acerca da estruturação do Colégio Atheneu Sergipense no período de 1870 a 1908, a partir dos planos de 
estudos, Cf. Alves (2005). 
8 Foram analisados todos os atos – Leis e Decretos – publicados nos anos de 1898 e 1899, sem que tenha se 
localizado o ato de criação da Academia jurídica. Cf. Coletânea Legislativa do Estado de Sergipe 1898 e 1899. 
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