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RESUMO 

O presente artigo teve como um dos seus principais objetivos trabalhar na perspectiva 

de operacionalização e caracterização de campos científicos opostos como a História e a 

Educação e que, diante do foco central de suas discussões conseguiram convergir-se na 

busca de uma análise conjunta baseada nas intencionalidades que formam uma cadeia 

de hipóteses postuladas em suas interpretações. Não obstante, fez-se necessário analisar 

a estrutura dos respectivos campos científicos (História e Educação) no que se refere à 

definição e a distribuição do capital simbólico que se faz presente entre os agentes que 

compõem o arcabouço e os mecanismos sociais dessa estrutura caracterizando a 

biografia como mote agregador na apropriação desse tipo de temática através dos 

acontecimentos, fatos históricos, primeiros registros e observações no que tange à 

formação, caracterização e desenvolvimento dos estudos na disciplina História da 

Educação no cenário educacional brasileiro. 
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ABSTRACT 
 

The present article had as one of its main objectives to work in the perspective of 

operating and opposing scientific characterization of fields as History and the Education 

and that, of the central focus of its quarrels they had ahead obtained to converge itself in 

the search of a based joint analysis that form a chain of hypotheses claimed in its 

interpretations. It’s  necessary to analyze the structure of the respective scientific fields 

(History and Education) as for the definition and the distribution of the symbolic capital 

that if makes gift between the agents who compose the social mechanisms of this 

structure characterizing the biography as mote in the appropriation of this type of 

thematic through the historical events, facts, first registers and comments in what it 

refers to the formation, characterization and development of the studies in discipline 

History of the Education in the educational scene Brazilian. 
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 A constituição de qualquer área de conhecimento (seja ela com status de 

refinamento científico ou não) representa na verdade a busca por um poder que se 

caracteriza como simbólico em suas bases estruturais e que, acima de tudo, age em 

torno das especificidades que compõem o interesse de determinados grupos sociais. 

Fica-nos claro ao observarmos como a relação das sociedades que se permeiam por um 

luta de classes, objetivamente descarta as pessoas por conta de uma divisão social, que 

atua diretamente na estruturação e perpetuação dos paradigmas de um ciclo de poder. 

  Na visão dos autores, constituir o campo da História da Educação a partir do 

domínio de seus pressupostos teóricos significou também se apropriar dele refletindo 

como de fundamental importância, o seu posterior desenvolvimento, ascensão cultural e 

social. O nosso papel ao analisar alguns trabalhos foi o de minimamente tentar elucidar 

o modo pelo qual esses trabalhos em História da Educação explicam as práticas 

educativas em Sergipe, compreender as principais tendências da História da Educação 

em Sergipe, compreender como e porque a História da Educação em Sergipe prioriza 

determinadas temáticas e analisar a contribuição de alguns pesquisadores da História da 

Educação em Sergipe. 

 Porém, é necessário por parte daqueles que pretendem enveredarem por esse 

caminho terem a segurança e o domínio das principais bases filosóficas e pedagógicas 

que constituem o arcabouço central das particularidades que envolvem o sistema 

conceitual pertinente ao campo. Isso está compulsoriamente atrelado ao trato com as 

fontes históricas, a um conhecimento teórico-metodológico do objeto em questão, a um 

domínio das operações historiográficas e a um complexo sistema de informações e 

interpretações que se reproduzem no universo da pesquisa.  

Há um aumento dos registros acerca dos acervos de fontes 

disponíveis à pesquisa em História da Educação. Contudo, ainda há a 

necessidade de que o uso destas seja bastante ampliado. Ainda é 

predominante a utilização de coleções de leis, correspondência 

oficial, relatórios de diretores de Instrução Pública e mensagens 

governamentais. Contudo, é perceptível o esforço que fazem os 

pesquisadores para incorporarem periódicos como as revistas, obras 

literárias, registros iconográficos e livros escolares (NASCIMENTO, 

2006, p.40) 

 

Se voltarmos um pouco na esfera do tempo a respeito de algumas leituras que 

fizemos, chamam a atenção em fatores que deixam em suas entrelinhas afirmações 

como: Um historiador não enriquece a sua obra, trabalhando com linhas biográficas. E 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade ISSN 1982-3657 

 

 3 

isso, de certa forma, povoou a cabeça de alguns profissionais da área em meados dos 

séculos XIX e XX.  

Grandes historiadores como Jacques Le Goff, Pierre Nora e Roger Chartier 

trabalharam muito pouco com estudos biográficos. No prefácio da biografia de São 

Francisco de Assis, Le Goff nos dá pistas do seu pouco interesse pelo gênero quando 

diz: “O que fez com que me demorasse a escrever essa vida (São Francisco de Assis) foi 

que, de um lado, eu estava absorvido por uma reflexão de historiador de um caráter 

mais geral e, de outro, existiam excelentes biografias de Francisco, obras principalmente 

de historiadores italianos e franceses.” (LE GOFF, 2001, p.10). 

Constatamos que o aparecimento de algumas novas ciências como a Sociologia, 

a Antropologia e a Psicanálise, contribuíram numa espécie de rota de desenvolvimento 

da história em relação à biografia. Isso se faz presente, na medida em que outros 

condicionantes passam a fazer parte de uma gama de novos aspectos a serem 

observados no processo de construção e modificação de uma biografia. A pesquisa 

passa agora a ter um olhar mais observador e focado nas relações humanas, deixando 

um pouco de lado uma figura de linguagem voltada somente para a cronologia, posto 

que, esta se preocupa com as fases mais contundentes e relevantes de uma história, 

dando ao estudo um ar meramente técnico e com características editoriais que serão 

supridas como mercadoria de informação. 

Nossa maior preocupação nesse caso específico, no que tange a uma pequena 

avaliação (caráter de superficialidade) das obras que iremos retratar adiante foi tentar de 

alguma maneira reivindicar notória e consensualmente, a importância desses homens e 

mulheres na evolução do cenário educacional sergipano nos moldes constitucionais do 

ensino primário e secundário no estado de Sergipe, em torno de uma formação que se 

estruturasse sólida e objetiva do ponto de vista da ampliação de um alicerce intelectual. 

Nesse ponto de vista é fácil afirmar que de forma inconteste, todos sem nenhum caráter 

de exceção conseguiram objetivamente dar a sua contribuição e é por isso, que cada vez 

mais se faz necessário e essencial buscar compreender os aspectos inseridos num 

contexto educacional que se pauta pela iniciativa das ações desses indivíduos que 

tiveram no seu pioneirismo e comprometimento a marca fundamental da sua execução e 

traço forte do seu trabalho. 

O Estudo da História da Educação em Sergipe reflete em si mesmo a riqueza de 

seus momentos mais decisivos condensados por uma avalanche de acontecimentos que 

sem dúvida, foram fundamentais no processo de evolução e desenvolvimento do 
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sistema educacional sergipano. Traçar um perfil da educação desse estado e a posição 

da mesma no patamar das preocupações dos seus governantes nos daria uma maior 

amplitude quanto ao tema que aqui nos detivemos.  

Situarmos de maneira concisa e objetiva os problemas que estão ilustrados no 

processo ensino-aprendizagem ao tornar pública a problemática que reside no sistema 

educacional sergipano dando voz aos atores que estão no centro dessa discussão como 

pais, mestres e alunos e que, de certa forma, escancaram as falhas que se concebem e 

que ao mesmo tempo se reproduzem na realidade em que se encontra um “suposto” 

sistema educacional sergipano, talvez seja essencial ao se buscar compreender as 

inquietudes e insatisfações que se manifestaram no decorrer da vida profissional de 

alguns educadores, traduzidas na fala dos nossos pesquisadores.  

Não se pode, assim, a rigor, falar em sistema educacional sergipano. 

O Estado não o possui. Dispõe apenas de uma rede escolar, produto 

do esforço isolado das administrações: estadual, municipal e de 

iniciativa particular; esforço sem planejamento e sem unidade, sem a 

necessária formulação de objetivos e critérios, sem a imprescindível 

conjugação de recursos para uma ação comum, por isso mesmo mal 

orientado (MENDONÇA, 1958, p.64) 

 

As dificuldades nesse tipo de seara (política educacional) conduziram e 

estiveram de maneira significativa relacionadas aos desafios e embates das suas vidas 

profissionais. Na esteira dessas grandes dificuldades, chega-se à constatação de que o 

problema desemboca, sobretudo na falta de interesse e rendimento por parte dos alunos 

que é provocada, na maioria dos casos pela ausência de um sistema de ensino 

qualificado e que proporcione uma formação sólida com vistas ao desenvolvimento 

intelectual e com a predisposição e o interesse voltados para o mercado de trabalho na 

sua essência.  

A perspectiva que temos, é que toda a compreensão dessa problemática está 

amplamente ligada ao processo de inserção no espaço de atuação no seio das 

sociedades. Uma vez aberto esse espaço, é de suma importância o uso e o meio 

apropriado que cada um fará em vista das oportunidades que porventura irão aparecer 

nas suas respectivas trajetórias individuais, ou seja, de que forma estará apresentada a 

educação no desenrolar da nossa caminhada e de que maneira vamos reagir e nos 

comportar perante as situações que facilitarão ou dificultarão o nosso percurso. E para 

que isso aconteça é necessário se relacionar, se posicionar, se movimentar e 

principalmente lutar por determinadas posições de evidência e prestígio, posto que, 
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certas tendências vão direcionar toda a nossa ordem de comportamento pelo resto de 

nossas vidas. Temos a exata certeza de que a sociedade através da educação mesmo que 

de maneira não tão explícita, nos apresenta um caminho a ser percorrido. 

Recorreremos a alguns estudos de caráter pioneiro como o de Maria Thétis 

Nunes (1984) sobre a trajetória de Manuel Luís Azevedo d´Araújo à frente da diretoria 

de Instrução Pública da província de Sergipe na segunda metade do século XIX. Nesta 

obra nota-se claramente a formação de um pilar conceitual por parte da autora sendo 

construído a partir de uma base de sustentação fundamentada em três objetivos como: 

Resgatar a vida e a obra de um dos grandes homens sergipanos do século XIX e seu 

pioneirismo na construção e sistematização de um programa educacional de ensino que 

atuasse diretamente na erradicação do analfabetismo em nossa província, dando-nos a 

possibilidade de uma proveitosa formação intelectual, analisar a atuação de Manuel Luís 

Azevedo d´Araújo como Diretor-Geral da Instrução Pública e sua participação no 

processo de transformação e renovação da nossa sociedade, postulando ao mesmo uma 

posição de destaque na articulação da História da Educação Sergipana e, por fim 

mostrar através das concepções de vida de um homem, que a história de qualquer nação 

ou qualquer sociedade, só começa a ser construída a partir da essencialidade que o 

caráter e a necessidade educacional se formam na consciência de seus habitantes. 

Outro trabalho de notável relevância para a historiografia sergipana se vislumbra 

em Maria Nely (1999) onde a historiadora faz um interessante relato histórico a respeito 

da vida e obra da professora Maria Thétis Nunes (esta agora passa a ser objeto de um 

estudo detalhada acerca da sua vida profissional). A autora debruça-se sobre os passos 

que compõem o nascimento de uma vida voltada para a intelectualidade onde se percebe 

como o sujeito inevitavelmente se torna das suas convicções e, onde as mesmas passam 

a justificar em todos os momentos o concretismo e a verdade das suas ações.  

Maria Nely mostra-nos uma Thétis de personalidade efervescente que se põe na 

defesa e justificativa da sua ideologia que é construída por um posicionamento político 

e que a história mostra o quanto certas atitudes e comportamentos se revestem da 

escolha por posicionamentos que na maioria das vezes são contrárias e incômodas a 

uma certa ordem social estabelecida. Conhecer um pouco sobre a história foi 

importante, pois pudemos observar do ponto de vista político e do discurso 

representativo de classes, as vertentes ideológicas por onde transitou a trajetória 

conceitual e formativa dos valores na vida de Maria Thétis Nunes de acordo com as 
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mudanças que ocorreram e que acompanharam o seu próprio direcionamento no que 

concerne ao contexto histórico de reorganização da nossa sociedade.  

Contudo, o objetivo da autora é mostrar a partir dos paradigmas dessas supostas 

contradições políticas como a intelectual subverteu a essa ordem e assim conseguiu um 

lugar de destaque na historiografia educacional sergipana e brasileira. Percebe-se que o 

intuito do trabalho, não está na afirmação ou contestação dos fatos por parte da nossa 

grande intelectual sergipana, e sim como uma personalidade se materializa no contexto 

das realizações que sedimentam uma vida de vitórias e reveses. 

As abordagens sobre intelectuais são importantes contribuições que 

servem para reafirmar a condição do indivíduo como sujeito da 

história, colocando em destaque as personalidades, no processo da 

vida social. As análises memorialísticas estão para além da simples 

biografia, dando voz aos intelectuais estudados (NASCIMENTO, 

2007, p.7) 

 

Trabalhos como o de Simone Amorim (2006) retratando a vida de uma 

significativa personalidade histórica como o primeiro professor de inglês da província 

de Sergipe Alfredo Montes. Histórias como esta foram compostas por indivíduos que se 

confrontaram, se opuseram, se aproximaram, se distanciaram e que ao mesmo tempo se 

pautaram por princípios que compunham o ideal de imagem projetada em suas vidas.  

A autora busca no seu texto descrever a partir do olhar e vivência de um grande 

homem, as lutas e desafios que construíram o seu tempo numa busca que se fez 

incessante e reveladora através da mudança na sociedade no que se refere aos objetivos 

de uma equiparação de direito e participação das minorias sociais atendo como mote 

maior da sua preocupação o acesso ao conhecimento sendo estabelecido através dos 

relatos como a história de vida de Alfredo Montes se entrelaçou com os acontecimentos 

do seu tempo e, como a mesma se fez presente e atuante sempre se posicionando de 

maneira firme e eloqüente em defesa dos princípios e objetivos das classes menos 

favorecidas e onde o acesso ao sistema educacional mostrava-se preconceituoso e 

restrito ao poder de participação e barganha das grandes esferas sociais. 

Não se deve, conforme já salientado, interpretar uma vida buscando-

se uma unidade, uma racionalidade, uma linearidade. Ao se procurar 

entender e explicar a vida de uma pessoa, deve-se ficar atento a todos 

os seus aspectos, e não só a um deles, pois em uma vida todos esses 

se entrelaçam. Mais dois perigos devem ser evitados: querer fazer do 

personagem “uma revelação da essência da humanidade”, ou, em vez 

de descrever uma vida, procurar reconstituir um “projeto existencial”, 

reduzindo essa vida a essa fórmula, a um projeto que se realizou ou 

não (BORGES, 2006, p.225-226) 
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 Apesar da qualidade inquestionável dos trabalhos, nota-se que é preciso 

desvencilhar-se de alguns clichês acadêmicos como a supervalorização de alguns 

períodos em detrimento da importância que o objeto por si só já desperta e 

consequentemente ter o controle das técnicas que fundamentam a produção da pesquisa 

histórica de uma forma mais coesa como o diálogo com as fontes, o trato substancial 

com as diversas possibilidades advindas das dúvidas com relação às diversas hipóteses, 

o sentido da desconfiança e o avesso a constatações de cunho eminentemente fatalista.  

 A riqueza dos textos analisados no decorrer do trabalho se configura a partir do 

momento em que diagnosticam o campo científico como um espaço destinado à prática 

das relações de força que são formadas por leis que lhes são próprias ou imanentes, 

agindo estas na constituição dos objetivos que caracterizam a ação dos seus agentes. A 

relação de poder que subsidia o conflito é a base conceitual dos antaganonismos que são 

postulados e estabelecidos dentro do interior do campo através do domínio que é 

próprio da estrutura do seu capital simbólico. A marca desse processo reflete-se na 

forma como os sujeitos se comportam e, ao mesmo representam os diversos papéis que 

lhe são convencionais na busca de auto-afirmação e reconhecimento perante os seus 

pares. As regras que determinam o comportamento dos grupos atuam de certa maneira 

no sentido de conformação de um modelo de hierarquia que comanda as práticas sociais 

de todos os indivíduos na busca por um espaço de visibilidade que permita e amplie a 

sua ascensão dentro de um limiar de progresso que se destaque dentro da estrutura do 

campo. 

 Os conflitos intelectuais são também, sempre, de algum aspecto, 

conflitos de poder. Toda estratégia de um erudito comporta ao 

mesmo tempo, uma dimensão política (específica) e uma dimensão 

científica, e a explicação deve sempre levar em conta, 

simultaneamente esses dois aspectos. Entretanto, o peso relativo de 

um e de outro varia muito segundo o campo e a posição no campo: 

quanto mais os campos são heterônomos, maior é a defasagem entre a 

estrutura de distribuição no campo dos poderes não-específicos 

(políticos); por um lado, e por outro, a estrutura da distribuição dos 

poderes específicos – o reconhecimento, o prestígio científico 

(BOURDIEU, 1997, p.41) 

 

A marca dessas representações passa necessariamente pelo crivo e pela análise 

de alguns objetivos que são vitais para um nível de absorção e entendimento do campo 

educacional em Sergipe. A partir dessas constatações e que passamos a apropriarmo-nos 

das construções e representações sociais que se defrontam no interior do campo 

(educação) tendo como base os princípios conceituais que, de certa forma, 
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institucionalizam essa relação e determinam as reais possibilidades que se deflagram em 

torno dos seus conflitos.  

Outro critério a ser observado é a forma como passamos a Caracterizar o campo 

científico como um espaço de natureza política onde se manifestam as relações de força 

e poder entre grupos antagônicos entre si em busca de uma autonomia que, via de regra, 

escapa às leis sociais de um controle de caráter externo tentar diagnosticar a estrutura do 

campo científico no que se refere à definição e a distribuição do capital simbólico que 

se faz presente entre os agentes que compõem o arcabouço e os mecanismos sociais 

dessa estrutura. 

 O estudo desses autores ganha suma importância a partir do momento em que se 

torna um documento revelador das primeiras intenções de se construir um esboço de 

organização e sistematização do ensino público na cidade de Aracaju e, por que não, no 

estado de Sergipe em meados ainda do século XIX através das trajetórias de alguns dos 

nossos maiores intelectuais do ramo da educação. Elaboração essa que caminha 

paralelamente em suas origens ao processo de criação da nova capital sergipana (1855) 

esbarrando inevitavelmente nos entraves que são próprios e manifestos do universo 

político em formação no cenário social da época.  

Necessariamente, haverá na futura história de Aracaju, um capítulo 

dedicado à educação. Como surgiram e como se desenvolveram as 

instituições escolares da cidade. Grandes nomes de educadores 

aracajuanos. Ensino público e de iniciativa particular. Educação e 

cultura. Movimentos estudantis e experiências pedagógicas. Prédios e 

aparelhamentos escolares (CALASANS, 1949-1951, p.97) 

 

O que se vê claramente é a luta de homens tendo como pano de fundo de acordo 

com os seus diversos interesses e intencionalidades o desenvolvimento e a expansão do 

cenário educacional sergipano. São documentos de grande valor histórico e atemporal 

na sua concepção e no trato das questões pedagógicas. Faz-se de maneira sempre 

essencial e interessante buscar compreender os aspectos inseridos num contexto que se 

pautam pela iniciativa das ações de homens que tiveram no seu pioneirismo e 

comprometimento a marca fundamental da sua execução.  

A preocupação nesse caso refletiu-se expressivamente em traçar uma estratégia 

para a melhoria do quadro educacional no estado brasileiro, e por tabela Sergipe, como 

fruto de uma visão progressista com um olhar voltado para a melhoria e qualificação 

intelectual de uma das nossas principais mazelas sociais, ou seja, a triste constatação 
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quanto ao papel estático e indolente do Estado no trato com as nossas questões mais 

vitais e prioritárias como a Educação.    

Ao pensar na perspectiva de produção desse texto, me reportei ao grande Eric 

Hobsbawn quando o mesmo afirma em um dos seus livros que a grande missão do 

historiador, é fazer lembrar aquilo que os outros esquecem, ou seja, trazer à tona no 

cenário das idéias e discussões, autores, obras e acontecimentos que o tempo e o 

descaso se encarregaram de postulá-los à categoria do ostracismo e do esquecimento por 

parte da maioria das pessoas. A perspicácia dos autores superficialmente analisados se 

faz substancial nesse sentido, quando resgata a importância dos nossos educadores (em 

especial, os sergipanos) e suas causas em torno de um idealismo pautado pela 

construção de um projeto educacional consoante com as necessidades primárias e 

fundamentais de crescimento e evolução do nosso país. Esse foi o grande aprendizado 

deixado por esses pesquisadores. 
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