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RESUMO 
As experiências educativas conheceram formas institucionalizadas ou não, mostrando um 
verdadeiro “movimento” da profissão docente que assumia formas e sentidos diferenciados a 
depender dos sujeitos envolvidos. Esse texto faz parte de uma pesquisa de doutoramento em 
andamento e tem como objetivo perceber de que forma professores primários, legisladores e 
demais representantes da sociedade sergipana faziam uso dos jornais como ferramenta de 
legitimação, visibilidade e palco de discussões a fim de defenderem seus direitos em busca da 
profissionalização docente. A análise do tema é feita com base nas discussões de Roger 
Chartier (1990), Norbert Elias (2001), Pierre Bourdieu (1996), Carlo Ginzburg (2001) e Paul 
Veyne (1998) e tem como foco a apresentação das “vozes” correspondentes aos diferenciados 
sujeitos sociais que vivenciaram a instrução no século XIX.  
PALAVRAS-CHAVE: Jornal do Aracaju. Instrução Pública. Profissionalização docente. 
 
 
 
ABSTRACT 
The educational experiences have met institucionalized shapes or not, showing a true 
“movement” of the teaching profession that assumed different shapes and meanings, 
depending on the people involved.  This text is part of an ongoing doctoral research and has 
as its goal to notice the way primary teachers, politicians and other representatives of the 
sergipana society made use of the newspapers as a legitimation and visibility tool as well as a 
stage for discussions in order to defend their rights in the search for the teaching 
professionalization. The theme analysis is made based on Roger Chartier (1990), Norbert 
Elias (2001), Pierre Bourdieu (1996), Carlo Ginzburg (2001), Paul Veyne (1998) and has as 
its focus to present the “voices” that correspond to the different social subjects who lived the 
instruction in the 19th century. 
PALAVRAS-CHAVE: Jornal do Aracaju. Public Instruction. Teaching professionalization. 
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Esse texto faz parte de uma pesquisa de doutoramento em andamento e tem como 

objetivo perceber de que forma professores primários, legisladores e demais representantes da 

sociedade sergipana faziam uso dos jornais como ferramenta de legitimação, visibilidade e 

palco de discussões a fim de defenderem seus direitos em busca da profissionalização 

docente. A análise do tema é feita com base nas discussões de Roger Chartier (1990), Norbert 

Elias (2001), Pierre Bourdieu (1996), Carlo Ginzburg (2001) e Paul Veyne (1998) e tem como 

foco a apresentação das “vozes” correspondentes aos diferenciados sujeitos sociais que 

vivenciaram a instrução no século XIX.  

Muitas das informações utilizadas por pesquisadores, especialmente em trabalhos 

recentes, foram extraídas em jornais. Na verdade, na década de 1970, o número de trabalhos 

que se valia de jornais como fonte em pesquisas na história da educação ainda era 

relativamente pequeno. No entanto, reconhecia-se a importância de tais impressos, apesar de 

haver uma certa relutância quanto à sua utilização. É possível também observar uma relação 

estreita entre a seleção dos periódicos como fonte de pesquisa e a diversificação das temáticas 

historiográficas (LUCA, 2006). 

Alguns fatores contribuíram para uma mudança de paradigma, dentre eles, a 

História Nova2 que trouxe o reconhecimento da importância dos elementos culturais, não 

mais encarados como reflexo de realidades mais profundas, a história vista de baixo, o 

interesse crescente pelo episódico e pelas diferenças, o esmaecer do projeto de uma História 

Total inspirou abordagens muito inovadoras.  

Justifica-se a escolha de um jornal como objeto de estudo por se compreender a 

imprensa basicamente como instrumento de manipulação de interesses e de intervenções na 

vida social. Nega-se, portanto, as perspectivas que a tomam como simples veículo de 

informações, ou mesmo transmissor imparcial e neutro dos eventos, isolado da realidade 

político-social na qual se insere. 

O caráter doutrinário, a defesa apaixonada de idéias e a intervenção no 
espaço público caracterizaram a imprensa brasileira de grande parte do 
século XIX, que, é bom lembrar, contava com contingente diminuto de 
leitores, tendo em vista as altíssimas taxas de analfabetismo. Os aspectos 
comerciais da atividade eram secundários diante da tarefa de interpor-se nos 
debates e dar publicidade às propostas, ou seja, divulgá-las e torná-las 
conhecidas (LUCA, 2006, p. 134). 
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Quanto ao “movimento” relacionado com a instrução pública visto através dos 

jornais, a partir do momento em que a responsabilidade pelo ensino foi assumida pelo Estado 

(Reforma Pombalina em Portugal e colônias), instituiu-se o concurso para a seleção dos 

professores. Assim, ninguém podia ministrar aulas sem a obtenção de licença através de 

concurso, não importando se o objetivo do candidato era o ensino particular ou público, sendo 

esta uma ação significativa quanto ao processo de institucionalização da profissionalização 

docente.   

No que diz respeito à formação e desenvolvimento das nações, pode-se afirmar 

que o papel da escola primária foi de suma importância especialmente no que diz respeito à 

socialização e produção da infância em conformidade com o projeto político da sociedade que 

se pretendia formar. Nesse processo, houve lutas e resistências, obstáculos que impuseram 

limites às ações pensadas para alcançar esse objetivo e que, em determinadas circunstâncias, 

sofreram reapropriações, mutações ou simplesmente aconteceram posteriormente num 

processo mais lento de aceitação, configurando-se em relações de forças3. 

É possível afirmar que no momento anterior à década de 50 do XIX a autorização 

para ensinar era dada através do atestado de moralidade (fornecidos pelo padre da paróquia e 

pelo juiz de paz do local de origem do candidato), bem como do conhecimento das matérias 

que deveriam ser ensinadas. Essa capacidade era avaliada através dos concursos de nomeação 

– os mestres de primeiras letras das aulas oficialmente mantidas pelo Estado tinham que 

provar serem conhecedores das matérias Ler, Escrever, Contar e de ministrar aulas de 

Religião.  

Os que não se adequavam a esse perfil deveriam produzir uma dissertação para 

ser apresentada perante uma banca de seleção e perante o Diretor da Instrução, ou seja, não 

havia formação específica para a docência. Além disso, havia o sistema de aprendizagem pela 

prática do ofício através da contratação de professores adjuntos. Em outras palavras, inexistia 

um currículo específico, corpo de saberes que fosse socialmente aceito como adequado para 

qualificar os interessados em exercer a profissão docente. As aulas oficiais “conviviam” com 

as que eram oferecidas por religiosos, estrangeiros/preceptores, associações beneficentes e 

escolas particulares. 

Sobre as condições materiais de ensino, esse se constituiu em um processo de 

retrocessos, avanços e também de descontinuidades. A disponibilização das aulas tinha que 
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ser adequada à densidade populacional, ou seja, muitas vezes os alunos tinham que caminhar 

longas distâncias para chegar ao local em que o professor daria a aula.  

Some-se a isso o fato da insatisfação dos professores (baixos salário, falta de 

material, condições insalubres de ensino) ser um dos fatores para que suas aulas fossem 

consideradas como inadequadas, pois que não alcançava o padrão planejado para elas. E “para 

compreender a adequação salarial em cada momento, podemos tomar os níveis de satisfação 

com o salário recebido, mais do que o valor do dinheiro, que é relativo para cada momento 

histórico”. No entanto, “[...] é preciso lembrar que a profissionalização docente só foi possível 

quando a regularidade no pagamento se estabeleceu de modo a que este pudesse se constituir 

em um trabalho de tempo integral e dedicação exclusiva.” (VICENTINI e LUGLI, 2009, p. 

91). 

Os professores eram bastante “cobrados” no que diz respeito a suas obrigações 

institucionais. A esse respeito foi publicado um anúncio “lembrando” aos profissionais da 

educação – professores do ensino primário elementar, primário superior e secundário 

(cadeiras avulsas) – da obrigatoriedade de envio dos orçamentos, relatórios, mapas e relações 

sob a responsabilidade deles com base no art. 150 do regulamento de 24 de outubro em tempo 

oportuno (Instrucção publica. Jornal do Aracaju. Sergipe, n. 214, p. 1, nov. 1871). 

Da mesma forma os professores particulares teriam o prazo de 1 de dezembro 

para enviar os mapas descritos no parágrafo 1º, art. 4 do mesmo regulamento. Caso houvesse 

descumprimento da norma legal, eles incorreriam na infração do art. 44 e teriam que pagar 

multa. O fato é que esses dados seriam utilizados na elaboração da estatística a cargo do 

Diretor Geral da Instrução Pública (Instrucção publica. Jornal do Aracaju. Sergipe, n. 214, 

p. 1, nov. 1871). 

Havia uma disparidade entre as disciplinas consideradas mais nobres e que 

levariam as elites para os cursos superiores, portanto, pagava-se menos aos professores de 

primeiras letras e mais aos do secundário. O tamanho da localidade também influenciava no 

maior ou menor pagamento pelo trabalho docente, pois onde houvesse uma maior população 

escolarizável, maior seria o trabalho do professor e melhor ele seria remunerado.  

Para se conhecer melhor os sujeitos de um estudo é preciso ter uma ideia das 

práticas no seio das classes e da construção das suas identidades. A imagem da mulher e da 

mãe educadora é uma perspectiva a ser analisada, mas a história da feminização docente 
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perpassa por questões mais amplas como as sociais, fatores econômicos, ideologias, teorias 

educativas etc. A cultura docente, discursos e experiências envolvem as práticas culturais e 

sociais do ensino e que estas se referem à identidade do sexo, social, profissional. 

Nesse sentido foi possível observar o silenciamento da voz da professora cujo 

marido, Laurindo Ferreira de Paiva Machado, agradeceu aos habitantes da vila de 

Itabaianinha, especialmente ao inspetor paroquial da instrução pública, Esperidião Zamiro de 

Souza Lopes; ao coronel José Vicente de Souza; ao vigário Bernardino de Senna Travassos e 

Amaral; ao tenente João Esteves de Lima; a Felisberto José de Carvalho, a Antonio Emygdio 

de Souza e ao capitão Padilha pela acolhida dele e da sua esposa, professora de primeiras 

letras, que foi removida de Barra dos Coqueiros, em um período de 45 dias de setembro a 

outubro (Agradecimento. Jornal do Aracaju. Sergipe, n. 214, p. 3, nov. 1871).  

Ao fim desse período ela, cujo nome não foi mencionado no anúncio, foi 

novamente removida por ato do vice-presidente da província que reconduziu a antiga 

professorae os senhores mencionados os ajudaram no retorno à Barra dos Coqueiros, devendo 

o casal “devido e eterno reconhecimento” (Agradecimento. Jornal do Aracaju. Sergipe, n. 

214, p. 3, nov. 1871). 

Nessa mesma edição do jornal, foi publicado anúncio do professor público, sob o 

título “Para o Exm. Sr. vice-presidente da provincia”  informando ao vice-presidente da 

província o descumprimento do despacho que solicitava à câmara municipal que pagasse os 

aluguéis da casa em que o professor João Antonio Ribeiro de Paiva morava com sua família e 

ministrava aula conforme art. 6, parágrafo 11 e art. 57 do “orçamento municipal vigente” 

(Para o Exm. Sr. vice-presidente da província  ver. Jornal do Aracaju. Sergipe, n. 214, p. 4, 

nov. 1871). 

Segundo o professor, a razão do não pagamento era o fato de que os vereadores 

eram suplentes e “desafetos” políticos do vice-presidente e não se reuniam para evitar o 

cumprimento do despacho mesmo o ofício de número 633 estar na posse do presidente 

interino da câmara municipal (desde o dia 7 de novembro) que demonstrou “má vontade” em 

cumprir a orientação. Ele, então, solicitou a intervenção do vice-presidente a fim de que seu 

direito fosse cumprido. 

Observa-se que os professores acabavam por estarem envolvidos em questões 

políticas e que iam além das referentes à profissão docente e que interferiam na sobrevivência 
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deles e de suas famílias. Possivelmente o não recebimento dos salários e a consequente falta 

de pagamento influenciavam negativamente na prática profissional, pois dificilmente um 

profissional consegue trabalhar adequadamente vendo sua família passar por situação 

constrangedora e vexatória. 

Em 10 de dezembro de 1871 foi publicado anúncio informando que no dia 13 de 

dezembro o professor da 2ª cadeira de primeiras letras de Estância, José Felicio Tota renovou 

as provas de capacidade intelectual para obter a vitaliciedade. Os examinadores o julgaram 

aptos a “entrar na effectividade do magistério” (Renovação de provas. Jornal do Aracaju. 

Sergipe, n. 214, p. 4, nov. 1871). 

Em uma outra sessão dessa edição do Jornal do Aracaju houve o despacho da 

presidência informando que o título de vitalício havia sido concedido ao professor José 

Felicio Tota Junior que estava comissionado na 2ª cadeira do ensino primário elementar de 

Estância informando que o título de vitalício havia sido concedido a esse professor que estava 

comissionado na 2ª cadeira do ensino primário elementar de Estância (Vitaliciedade. Jornal 

do Aracaju. Sergipe, n. 214, p. 4, nov. 1871). 

Essa movimentação na defesa de interesses corresponde a um aspecto de extrema 

importância no que diz respeito à estruturação de um espaço profissional4. Isto inclui ações 

relacionadas com as tentativas de definir os saberes, bem como valores e práticas inerentes a 

eles, organização dos sistemas de ensino que estabelecem as condições para o exercício da 

profissão no que diz respeito ao reconhecimento simbólico e financeiro (VICENTINI e 

LUGLI, 2009).  

O campo educacional5 também era composto por professores que se tornavam 

donos dos seus próprios colégios e anunciavam seus serviços em jornais. Um deles foi a 

propaganda do Colégio de Nossa Senhora do Amparo, dirigido pelo padre Francisco Vieira de 

Mello. O anúncio informava a data de início das aulas (15 de janeiro) e fim (30 de novembro) 

das “férias pequenas da Semana Santa” (15 dias). Também dizia que a casa do colégio era 

espaçosa e podia acomodar alunos internos em quantidade e externos. A pensão era módica 

(280 mil réis) pagas de 4 vezes. A primeira parcela no dia 15 de janeiro, a segunda em 1 de 

abril, a terceira 15 de junho e a última em 1 de setembro. Era fornecida “roupa preparada” e 

as matérias ministradas eram Latim, Francês, Primeiras Letras, e também Música, se os pais 
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quisessem pagar (Collegio de Nossa S. do Amparo na Villa de Capella sob a Direção do 

Padre Francisco Vieira de Mello. Jornal do Aracaju. Sergipe, n. 222, p. 4, dez. 1871). 

Os jornais no século XIX se constituíam em uma importante ferramenta de 

divulgação. Tendo ciência disso, os diretores de colégios faziam uso dela inclusive como 

instrumento de legitimação. Os valores, formas de pagamento e diferenciais, como o ensino 

de Música, elevavam a conceituação da instituição perante a sociedade sergipana e serviam 

como atrativos para matrícula. 

Através dos estudos aqui descritos, pode-se inferir que o trabalho do pesquisador 

não se restringe a reportar o que as fontes “dizem”, pois narrar os fatos com maestria e 

desenvoltura e tornar a informação inteligível é um exercício que demanda esforço intelectual 

que vai além do que está posto por elas. Para exercer esse ofício com eficácia faz-se 

necessário, além de tantas coisas mais, adquirir um grau de erudição que permita uma maior 

compreensão do objeto de estudo.   

A História é uma narrativa de eventos: todo o resto resulta disso. Já que é, de 
fato, uma narrativa, ela não faz reviver esses eventos, assim com tampouco o 
faz o romance; o vivido, tal como ressai das mãos do historiador, não é o dos 
atores; é uma narração, o que permite evitar alguns falsos problemas. Como 
o romance, a história seleciona, simplifica, organiza, faz com que um século 
caiba numa página, e essa síntese da narrativa é tão espontânea quanto a da 
nossa memória, quando evocamos os dez últimos anos que vivemos” 
(VEYNE, 1998, p. 18).   

 

 A função da História perante os outros campos do conhecimento e o progresso da 

mesma devem ter lugar constante nos estudos dos historiadores. É sobre esta base que deve 

estar construído o seu arcabouço teórico e metodológico e, sendo o campo da história 

inteiramente indeterminado, tem-se o desafio de fazer com que “[...] tudo o que nele se inclua 

tenha, realmente, acontecido” (VEYNE, 1998, p. 25). 

O fato é que foi possível observar que desde o século XIX os professores e 

professoras de primeiras letras já divulgavam seus serviços através dos jornais, evidenciando 

o fato de que havia o fomento da instrução/educação em Sergipe, pois a palavra impressa 

indica formas de atuação políticas para diferentes segmentos, assim, a publicação de jornais, 

além de apresentar as mais diversas tendências e temas, representa uma maneira legitimada de 

encaminhamento de lutas políticas, de conferir visibilidade.  
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É nesse sentido que se insere o alargamento e o crescente interesse de 

pesquisadores pelas relações culturais e sociais vistas através dos jornais como fontes de 

pesquisas, pois através dos debates neles inscritos é possível observar como eram marcadas as 

posições dos professores primários oitocentistas na sociedade, através das suas reivindicações. 

Elas, na verdade, representavam posições no campo que precisavam ser marcadas no processo 

de busca da legitimação, demonstrando uma tomada de consciência, apesar de sua 

composição heterogênea. 

Em outras palavras, pode-se dizer que a importância da escolarização, especialmente 

a particular, foi também inculcada na elite sergipana, evidenciada para quantidade de escolas 

particulares existentes bem como pelo número de alunos matriculados. Sobre os impressos, “[...] 

jornais e revistas nos possibilitam entrar em contato com a produção e a circulação de 

representações e práticas pedagógicas, através da análise do discurso dos diferentes atores 

envolvidos no processo pedagógico (VILELA, 2000, p. 8).  

Através dessa pesquisa, realizada sob a matriz historiográfica da Nova História 

Cultural, pode-se afirmar que uma das maneiras de se perceber o fomento da educação 

primária no século XIX é através de anúncios de jornais, pois dessa forma é possível 

visualizar a oferta de aulas pelos professores e professoras do período, bem como algumas das 

formas de legitimação da profissão docente no período.  

O processo de legitimação no campo educacional se deu através de diferentes 

formas: do depoimento público dos pais; de ser também professor público – aprovado em 

concurso de habilitação, entre outros. Atributos morais, boa conduta, moral ilibada estão 

associados ao uso de métodos modernos, livros atualizados, rigor no cumprimento dos 

horários, entre outras características que compõem o/a professor(a) qualificado(a) no século 

XIX. 

Além disso, o controle dos serviços de instrução e de recrutamento de pessoal, a 

constituição de um aparato técnico e burocrático de inspeção e controle dos serviços de 

instrução através da Legislação e de políticas educacionais, assim como a produção de dados 

Estatísticos visando conhecer e produzir o próprio Estado e sua população se constituíram em 

mecanismos fundamentais para o estabelecimento da governabilidade moderna. 
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1 Doutoranda em Educação pelo Núcleo de Pós-Graduação em Educação da UFS sob a orientação da Profa. Dra 
Anamaria Gonçalves Bueno de Freitas. É parte do Grupo de Pesquisas História das Práticas Educacionais/UNIT 
e do Grupo de Pesquisa em História da Educação: intelectuais, instituições e práticas escolares/UFS. Membro da 
Sociedade Brasileira de História da Educação. 
2
 “A história cultural tem por principal objeto identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma 
determinada realidade é construída, dada a ler. Uma tarefa deste tipo supõe vários caminhos. O primeiro diz 
respeito às classificações, divisões e delimitações que organizam a apreensão do mundo social como categorias 
fundamentais de percepção e de apreciação do real. Variáveis consoantes, as classes sociais ou os meios 
intelectuais, são produzidas pelas disposições estáveis e partilhadas, próprias do grupo.” (CHARTIER, 1990, p. 
17). 
3 Quanto a essa categoria, Ginzburg (2002) afirma que, “[...] ao avaliar as provas, os historiadores deveriam 
recordar que todo ponto de vista sobre a realidade, além de ser intrinsecamente seletivo e parcial, depende das 
relações de força que condicionam, por meio da possibilidade de acesso à documentação, a imagem total que 
uma sociedade deixa de si. [...] é preciso aprender a ler os testemunhos às avessas, contra as intenções de quem 
os produziu. Só dessa maneira será possível levar em conta tanto as relações de força quanto aquilo que é 
irredutível a elas.” (p. 43) 
4Na análise das configurações, os indivíduos singulares são apresentados da maneira como podem ser 
observados: como sistemas próprios, abertos, orientados para a reciprocidade, ligados por interdependências dos 
mais variados tipos e que formam entre si figurações específicas, em virtude de suas interdependências. [...] Na 
maior parte das vezes, as figurações que os indivíduos formam em sua convivência mudam bem mais lentamente 
do que os indivíduos que lhes dão forma, de maneira que homens mais jovens podem ocupar a mesma posição 
abandonada por outros mais velhos. Assim em poucas palavras, figurações iguais ou semelhantes podem muitas 
vezes ser formadas por diferentes indivíduos ao longo de bastante tempo; e isso faz com que tais figurações 
pareçam ter um tipo de ‘existência’ fora dos indivíduos. [...] Aqui e agora, os indivíduos singulares que formam 
uma figuração social específica entre si podem de fato desaparecer, dando lugar a outros, entretanto, seja como 
for essa substituição, a sociedade, e com isso a própria figuração, será sempre formada por indivíduos (ELIAS, 
2001, p. 50-51). 
5 [...] é o espaço de relações de força entre os diferentes tipos de capital ou, mais precisamente, entre os agentes 
suficientemente providos de um dos diferentes tipos de capital para poderem dominar o campo correspondente e 
cujas lutas se intensificam sempre que o valor relativo dos diferentes tipos de capital é posto em questão (por 
exemplo, a “taxa de câmbio” entre o capital cultural e o capital econômico); isto é, especialmente quando os 
equilíbrios estabelecidos no interior do campo, entre instâncias especificamente encarregadas da reprodução do 
(BOURDIEU, 1996, p. 52). 
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