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RESUMO 

Este artigo científico tem o objetivo de investigar o processo de institucionalização do ensino 
de línguas e literaturas configuradas como disciplinas escolares e acadêmicas, situando a 
figura de Inglês de Souza no panorama da educação nacional e observando os reflexos da 
Reforma Leôncio de Carvalho na Província de Sergipe D’El Rey.  Para alcançar este 
propósito tomou por norte a investigação sobre o processo de institucionalização do ensino de 
línguas e literaturas no Brasil como disciplinas escolares e acadêmicas, objetivando delinear 
suas representações e finalidades pedagógicas, políticas e culturais, procurou situar a figura de 
Herculano Marcos Inglês de Souza no contexto da educação brasileira, visando configurar a 
importância de sua breve gestão em terras da Província sergipana, especialmente quanto a 
formação das cadeiras do ensino normal e a reforma Leôncio de Carvalho. 
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ABSTRACT  
This scientific paper aims to investigate the process of institutionalizing the teaching of 
languages and literatures configured as school subjects, and also considers the standing figure 
of Inglês de Souza in the overview of national education, while observing the consequences 
of the Reformation Leôncio de Carvalho in the province of Sergipe D’EL Rey. To achieve its 
aim this paper incorporates the northern research on the process of institutionalizing the 
teaching of languages and literatures in Brazil, as school subjects and academic institutions. It 
outlines their representations and educational purposes, political and cultural rights, and seeks 
to situate the figure of Herculano Marcos Inglês de Souza in the contex of Brazilian 
education. It surveys the importance of his brief management on lands of the province of 
Sergipe, most notably the formation of the cathedras of the normal teaching education. 
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A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO ENSINO DE LÍNGUAS E LITERATURAS  

 

Observa-se uma lacuna na investigação que poderia elucidar a história e 
conceituação dos termos disciplina e disciplina escolar (surgidos no início do século XX) e 
suas implicações socio-político-econômicas. As diversas tentativas de tradução da 
terminologia não têm sido explícitas nesse sentido. Parece haver uma ligação, inclusive, com 
o caráter sazonal, desde o Segundo Império, e típico da escola no século XIX.  

                   Na exposição de Chervel (2010, p.11), claro está o reconhecimento que exercem 
uma sobre a outra, tanto a disciplina quanto a sociedade, em um intercâmbio de relações 
mútuas e entrelaçadas. 

Sejam levados em conta os objetivos deste artigo, e frise-se a nova feição que 
tomaram alguns aspectos educacionais relativos às transformações no campo da educação, 
acompanhados de mudanças curriculares ocorridas no período da gestão revolucionária de 
Inglês de Souza na Província de Sergipe. Considere-se, ainda, que o referido governante foi 
enviado pelo poder central para trabalhar em função deste. Por outro lado, e enquanto isto 
ocorria, o poder em terras sergipanas era centralizado na elite açucareira formada por 
senhores de engenho detentores da primeira e única palavra de ordem: 

As coisas se passam de forma diferente quando à escola são confiadas 
finalidades novas, ou quando a evolução das finalidades desarranja o curso 
das disciplinas antigas. Períodos privilegiados para o historiador, que dispõe 
então de uma dupla documentação, totalmente explícita. De um lado, os 
novos objetivos impostos pela conjuntura política ou pela renovação do 
sistema educacional tornam-se objeto de declarações claras e 
circunstanciadas. De outro lado, cada docente é forçado a se lançar por sua 
própria conta em caminhos ainda não trilhados, ou a experimentar as 
soluções que lhe são aconselhadas. O turbilhão das iniciativas e o triunfo 
gradual de uma dentre elas permitem reconstruir com precisão a natureza 
exata da finalidade. Chervel (2010, p. 19), 

Ao elaborar uma reflexão sobre a origem e a difusão do nacionalismo, Anderson 
(2008) se refere a grandes blocos ou comunidades imaginadas. É nessa concepção que 
elabora onde aparece a menção à “política dos bárbaros” pela alfabetização e pela mestiçagem 
e inclui, entre outros o caso do Brasil representado por Pombal, no final do século XVIII e o 
ideal da hispanização do índio, ou pelo seu embranquecimento redentor proporcionado pela 
ação do europeu. 

Esse embranquecimento no Brasil começou justo pela doutrinação cristã e pelo 
ensino de uma língua europeia, a portuguesa. Há algo implícito e profundo no que afirma 
Arroux (1992, p. 13). Na medida do possível, exceto no que concerne ao século XIX, é 
preciso empregar o substantivo linguístico conquanto possamos usar o adjetivo, tomado em 
seu sentido geral de ‘que concerne à linguagem’.  

Por outro lado, Orlandi (2001, p.7) estudou o processo da constituição da língua 
nacional e, quanto a questões de linguagem, menciona a gramática brasileira no final do 
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século XIX. É importante salientar que nesse período são constituídos as disciplinas e o 
ensino escolares, além da ocorrência de publicações nos domínios da língua e da literatura.  

Notem-se, neste particular, as diversas reformas educacionais e a preocupação 
nesse sentido, conforme a pesquisa de Oliveira (1999) demonstra, pois se dedica a examinar 
aspectos das variadas reformas que foram feitas ou tentadas nesse período (geralmente 
inserindo alterações no âmbito das disciplinas), a exemplo da Reforma do Ministro Antonio 
Carlos, do Ministro Couto Ferraz, do Marquês de Olinda, do Ministro Souza Ramos, do 
Conselheiro Paulino de Souza, do Ministro Cunha Figueiredo, do Ministro Leôncio de 
Carvalho e do Barão Homem de Mello, etc. No caso deste artigo, a atenção estará sobre a 
Reforma Leôncio de Carvalho cujos ecos chegaram a Sergipe pela ação do Presidente desta 
Província, Inglês de Souza, já beirando o final do século XIX. 

Quando Fávero e Molina (2006, p.1) elaboram a reflexão sobre as concepções 
linguísticas no Brasil e lançam o olhar sobre a gramática brasileira, apontam o século XIX e 
suas fortes transformações tecnológicas, sociais e políticas. Houve, no país, a passagem da 
Monarquia para a República, mesmo continuando a nação a viver dentro de moldes 
importados da Europa, especialmente de Portugal, França e Inglaterra. Especificamente sobre 
o ideal republicano de educação, as autoras consideram que, 

Nessa época, a modernidade era um objetivo a ser alcançado e pensar na 
Educação era um meio de à conseguir. Por isso, escolas públicas, 
particulares e religiosas começaram a ser construídas aqui e ali; modelos 
pedagógicos importados da Europa; reformas sucessivas ocorriam nos 
programas de ensino, oscilando entre a influência humanista clássica e a 
cientificista, sobretudo no que se refere à língua portuguesa, já que várias 
gramáticas alicerçaram em ambas as vertentes eram lançadas, havendo 
seguidores para ambos os gostos. Fávero e Molina (2006, p. 38).  

Nesse sentido modernizador, em Sergipe, destaca-se o nome do Presidente 
Herculano Marcos Inglês de Souza, arauto da transformação idealizada nos termos da 
Reforma Leôncio de Carvalho que aqui tentou disseminar quando foi barrado pela mão forte 
dos tradicionalistas e conservadores senhores das terras e das mentes. 

 

HERCULANO MARCOS INGLÊS DE SOUZA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
BRASILEIRA 
 

Herculano Marcos Inglês de Souza (1853-1918), filho do desembargador Marcos 

Antônio Rodrigues de Sousa e de Henriqueta Amália de Góis Brito, membros de tradicionais famílias 

paraenses, presidiu a Província de Sergipe D’El Rey durante o período de 18 de maio de 1881 

a 22 de fevereiro de 1882, portanto, apenas 9 (nove) meses. Há contrastes de autor para autor 

quanto a estas datas de posse e pedido de exoneração, mas a margem de diferença não chega a 

incomodar. O Presidente chegou a publicar, em Sergipe, a Reforma e Regulamento da 
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Instituição Pública, no ano de 1881. O país encontrava-se na efervescência do Império. E 

ainda se passariam longos oito anos até o advento da Primeira República. 

Foi exatamente no ano de 1881, quando se formava o movimento abolicionista, 

que o Partido Republicano enviou os três primeiros deputados, à Câmara. O clima era de 

transformação e de aceitação de correntes do pensamento, desde as ideias do ceticismo e do 

negativismo religioso até o realismo: “Para tal agitação intelectual foi importante a 

contribuição de Tobias Barreto, sacudindo com novas doutrinas importadas, principalmente 

da Alemanha, a juventude que acorria à Faculdade de Direito do Recife, [...]” (NUNES, 1984, 

p. 139). 

A figura de Inglês de Souza aparece espremida, acorrentada ao período de nove 

meses de governo. Mesmo assim, foi o suficiente para deixar marcada a sua modernidade de 

pensamento e tentativas de interferir na situação que encontrou em Sergipe. Quando por aqui 

passou o paraense (trazendo o calor dos debates realizados em São Paulo), já funcionavam o 

Atheneu e a Escola Normal. 

Foi conturbado o processo de extinção e restabelecimento do Curso Normal em 

Sergipe, conforme esclarece Alves (s/d, p.5): 

No livro das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense, a data de 
inauguração da Escola Normal é 16 de setembro de 1881, (...) durante o 
governo de (...) Herculano Marcos Inglês de Souza. No período de 31 de 
março de 1882 a 19 de novembro de 1889, registraram-se as atas da 
“Congregação dos Lentes da Eschola Normal”.  

Retornando-se a Nunes (1984 p. 140), encontra-se a anotação de que as 

autoridades imperiais tinham a noção da necessidade de se providenciar uma reforma do 

sistema educacional dominante. Foram então várias as tentativas, mesmo parciais e “centradas 

especialmente no Colégio Pedro II, a partir do Decreto n. 4.468, de 1870, de responsabilidade 

de Paulino José de Souza”. 

O presente estudo observa o período que vai de 1880 a 1885. Um pouco antes, 

exatamente, a 20 de abril de 1877, acontecera a considerada mais revolucionária reforma do 

ensino, a Reforma Leôncio de Carvalho. 

Carlos Leôncio de Carvalho, carioca, advogado, professor e político do Partido 

Liberal, regressou de uma viagem aos Estados Unidos, impressionado com o 

desenvolvimento desse país, e consciente de que a liberdade de ensino, por lá, seria o 
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principal motivo do avanço daquele país. Então, passando da impressão à ação, foi que, 

através do Decreto já mencionado, “tornou livre a frequência aos estabelecimentos de ensino, 

podendo qualquer pessoa frequentar suas aulas; facilitou o exame das matérias, restabeleceu 

as aulas avulsas”. Nunes (op. cit. p. idem, ibidem).  

Ainda segundo a autora, a denúncia contra a falta de liberdade no ensino já havia 

sido efetivada pelo sergipano Tobias Barreto de Menezes, na Faculdade de Direito do Recife. 

Inclui mais a pesquisadora que o ponto máximo da polêmica causada pela Leôncio de 

Carvalho (e que foi motivo de comentários e campanha no Parlamento, pelos conservadores) 

foi o estabelecimento da liberdade de crença que desobrigava os alunos não católicos do 

exame de religião.  

Ainda a respeito de reformas do ensino público e permanecendo no foco deste 

artigo, convém assinalar a figura de Inglês de Souza em meio aos debates sobre o modelo 

escolar de formação de professores na Província de São Paulo. Em 1880, um ano antes de 

Inglês de Souza presidir a Província de Sergipe, reabria-se a escola normal, na cidade de São 

Paulo, sendo ele, na posição de deputado, o líder do debate (SCHNEIDER e TOLEDO 2008, 

p.9). 

Essa discussão tinha suas atenções centradas na reforma da instrução pública que 

deveria formar futuras gerações, incluindo a apropriação dos modelos pedagógicos. São esses 

autores que afirmam: “No ano de 1880, Inglês de Sousa passa a ocupar uma cadeira de 

deputado provincial em São Paulo. Nesse ano, apresentou suas ideias sobre a forma como 

deveria ser organizada a escola normal”. (Op. Cit, p.11).  

O pensamento de Inglês de Sousa é apresentado pelos autores em tela em forma 

de citações de seus pronunciamentos, nos quais propõe uma escola normal primária com a 

finalidade de criar professores que pudessem lecionar aos iniciantes da carreira literária, 

ocupando-se de matérias indispensáveis. Para falar dos objetivos da escola normal, o 

deputado fundamentava-se no exemplo dos Estados Unidos e também da Prússia. Na Prússia, 

segundo lembrava Inglês de Sousa, de acordo com o regulamento daquele país (aprovado em 

1855), não estaria preparado um professor em menos de seis anos de estudos. 

Esclarecem ainda os pesquisadores mencionados que, em seu primeiro projeto, 

Inglês de Sousa apontava as cadeiras que fariam parte da formação das normalistas, a saber: 

Primeira cadeira _ gramática e Língua portuguesa, estudos práticos e estilo; Segunda 



IV Colóquio Internacional Educação e Contemporaneidade  ISSN 1982-3657 

6 

cadeira _ geografia e história pátria, em especial da província; Quarta cadeira _ pedagogia e 

metodologia. 

Ainda se dá conta de que, na Assembléia Provincial, esse projeto tinha adversários, 

um deles foi o deputado Ferreira Braga que preferiria o modelo das escolas norte-americanas 

e belgas, em lugar do modelo alemão, como o propunha Inglês de Sousa. 

 

HERCULANO MARCOS INGLÊS DE SOUZA: O reformador, porta-voz da 
modernidade 
 

Em se tratando especificamente da política sergipana no Segundo Império, Oliva 

(1991, p.135) toma como ponto de partida o marco da proclamação da maioridade do 

Imperador Pedro II, ocorrida em 1840. Foi então que, de acordo com a historiadora, que se 

retomou o fio da meada de uma orientação centralizadora do poder, passando a província 

sergipana a seguir mais de perto as tendências da política praticada na Corte. Naquele 

momento, havia o revezamento contínuo dos partidos, trocando-se os conservadores pelos 

liberais. Assim, em Sergipe, os rapinas e os camondongos revezavam-se praticamente ano a 

ano durante a formação dos gabinetes pelo jovem Imperador. 

Fato importante relatado pela pesquisadora é o da inauguração, em 1844, do 

período no qual Dom Pedro governou o país acompanhando-se de gabinetes do Partido 

Liberal. Esse período foi cognominado Quinquênio Liberal e foram os camondongos a 

assumirem o poder no ano de 1845. No ano de 1856 foi a vez dos rapinas. 

Seguindo-se esta trajetória, encontra-se o movimento abolicionista ganhando 

importância em Sergipe a partir do ano de 1880, (às vésperas da chegada de Inglês de Souza) 

principalmente na cidade de Laranjeiras, centro exportador de açúcar e maior centro urbano 

de Sergipe. Conste que as primeiras manifestações literárias na Província surgem a partir de 

1830. 

 

O historiador Barreto (2010, p. 1) frisa que, 

Na sua História Constitucional da República, Felisbelo Freire atribui a 
Siqueira Menezes todo o mérito de comandar a Proclamação da República em 
Sergipe, destituindo o então vice presidente Tomás Cruz, que estava na 
presidência esperando a chegada do novo presidente nomeado para a 
Província, Manoel Joaquim de Lemos, e organizar o novo Governo. O 
engajamento protestante, que pode ser avaliado pelas polêmicas que estão nos 
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jornais e que foram objeto de estudo de Jackson da Silva Lima no seu Estudos 
Filosóficos, também pode ser representado pela participação direta de Manoel 
Antonio dos Santos David, representante em Laranjeiras dos missionários 
norte americanos, ajudando a manter aberta a Igreja e fazer funcionar a Escola 
Americana, esta exaustivamente estudada por Ester Fraga Vilas Boas 
Carvalho do Nascimento. 

Inglês de Sousa foi nomeado presidente da província de Sergipe através da Carta 

Imperial de 2 de maio de 1881, ano em que fundou, em São Paulo, a revista A Ilustração 

Paulista. Tomou posse em 17/05/1881. Tinha como missão controlar uma rebelião da 

guarnição militar local e supervisionar a aplicação da recém promulgada Lei Saraiva em 

Sergipe. Assim controlada a situação e supervisionadas as eleições (1881), o presidente 

solicitou exoneração do cargo, o que lhe foi concedido por Decreto de 28 de janeiro de 1882, 

governando até 22/02/1882. Mais à frente deste texto, são tratados os motivos que levaram 

Inglês de Souza a pedir a exoneração do cargo. Em seguida, foi nomeado presidente da 

província do Espírito Santo, desta vez pela Carta Imperial de 11 de fevereiro de 1882. A posse 

se deu em 3 de abril de 1882. 

Do ano de 1855, o que se sabe é da existência do Relatório do Presidente da 

Província que, segundo Vilas-Boas (2001, p. 9), descrevia a situação do ensino no Estado de 

Sergipe. O relatório deixa patente que, em detrimento dos esforços, a Instrução Primária ainda 

não atendia plenamente às necessidades dos sergipanos. 

Adianta Holanda (1998 p.74) apud Silva, (2008, p. 89) a respeito dessa paisagem 

histórica, que, a segunda metade do século XIX foi bastante agitada política social e 

economicamente, fazendo-se sentir uma série de reformas que abriam caminhos para a 

liquidação “de nossa velha herança colonial”. No caso de Sergipe, o marco maior das 

transformações foi a mudança da capital de São Cristóvão para Aracaju, ocorrida no dia 17 de 

março de 1855, “atendendo aos interesses de uma parcela da oligarquia canavieira, 

responsável por quase 80% das exportações da Província no período”.  

Nesse ambiente geral de intensa movimentação caracterizava-se um quadro de 

educação insuficiente para atender aos anseios dos mais carentes, todos analfabetos. Eram 

escassas as vagas para o ensino das primeiras letras estabelecido pela Lei Imperial de 15 de 

outubro de 1827. Esta legislação também previa o treinamento dos professores no método de 

ensino mútuo/lancasteriano.  
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Hilsdorf (2003) apud Oliveira e Corrêa (2006, p. 47) adianta que o ensino de 

primeiras letras, no Brasil, tem seu início na década de 50 (século XVI), no “período heróico” 

da educação jesuítica enquanto era desenvolvida a política de aldeamentos realizada pelo 

Padre Manuel da Nóbrega e que foi apenas a partir das reformas pombalinas que essas 

primeiras letras foram legisladas. 

Neves (2010, p.3), assegura com base nas fontes:  Coleção de Leis do Império; 

Decisões do Governo, n.83, 24/07/1822; Coleção de Leis Imperiais. Decisões do Governo, 

n.11 e nas FALLAS DO THRONO, 1872, p.23, e em Almeida (1989, p.57), que: 

 

Atribui-se a responsabilidade oficial de abertura de escolas de primeiras 
letras, sob a dinâmica do método de Lancaster, ao Corpo Militar do Governo 
Imperial, conforme atesta o conteúdo da Decisão do Reino n.83, de 24 de 
julho de 1822, a qual “manda ficar a cargo da Repartição dos Negócios da 
Guerra a Escola do Ensino Mutuo desta cidade, sob a representação inclusa 
de Dionysio José Nicolao Reinoud.” 

 

Essa escola foi criada por D. Pedro I, no município da Corte, em 29 de janeiro de 

1823. Ela ficou sob a representação do citado senhor e foi tornada pública em 3 de maio de 

1823, na inauguração da Assembléia Constituinte, quando o Monarca revelou que, por 

“conhecer a vantagem do ensino mútuo, tinha mandado abrir uma escola pelo methodo 

lancasteriano” (FALLAS DO THRONO, 1872, p.23). 

 
O governo de Inglês de Souza teve brilho meteórico em Sergipe, mas durante a 

sua passagem pelo cargo, o ensino normal foi retomado e criado a Escola Normal (inaugurada 

em 16 de agosto de 1881) . Através a Reforma Leôncio de Carvalho (1879) seguiu-se a 

adoção do sistema de co-educação, isto é, a permissão para que meninos e meninas pudessem 

estudar no mesmo espaço escolar. O Curso Normal era de três anos, tendo sido ampliados os 

números de cadeiras e professores. 

 

Sobre os reflexos da Reforma Leôncio de Carvalho, a historiadora Nunes (1984, 

p. 142) ensina que, não obstante a sua perspectiva inovadora, a proposta levou a um desacerto 

do ensino secundário brasileiro que imediatamente se fez sentir, tanto no Colégio Pedro II, 

quanto em todos os liceus da Província onde o nível da matrícula decaiu sensivelmente. Foi o 

que determinou, três anos depois, a exaração do Decreto n. 8.051, de 24 de março de 1881, 

“conhecido como Reforma Barão Homem de Melo, em que se voltava à situação anterior, 

mantendo-se os exames vagos, as matrículas avulsas e os exames finais no curso secundário. 
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Continuando com Nunes, (Op. Cit, p. 143), vê-se que a pressão contra as 

mudanças foram fortes e atingiram duramente o Presidente Inglês de Souza, um renovador em 

meio a uma estrutura social feudalista e manietada como a de Sergipe àquela época, liderada 

pelos poderosos senhores de engenhos e seus retrógados métodos econômicos. A esses as 

perspectivas de mudanças que incidissem diretamente sobre o seu poderio jamais agradaram _ 

o que foi imediatamente notado pelo Presidente da Província que salientou a falta, em 

Sergipe, do ensino profissional que ajudaria os indivíduos a avançarem para a condição de 

liberdade. Diante da realidade, o Presidente, no uso de seu poder, baixou o Regulamento da 

Instrução Pública, de 11 de setembro de 1881, consolidando “variada e esparsa” legislação 

gerada pelas sucessivas reformas anteriores acontecidas desde 1870. Exibe a pesquisadora o 

momento em que, Inglês de Souza, usando da autonomia e autoridade que lhe foram 

conferidas, aponta logo de início, que, conforme o art. 1º. explicita ao governante se conferia 

“a suprema inspeção e direção da instrução pública”, o que exerceria “por si e por meio das 

autoridades constituídas no Regulamento”. 

 
Entre as mudanças desse governo, anota a pesquisadora Nunes que Inglês de 

Souza instaurou o Conselho Superior da Instrução; o Conselho dos Municípios; modificação 

do plano de classificação das cadeiras do ensino primário; instituição das escolas de 1ª. classe 

que abrangeram as cadeiras urbanas da capital e também das cidades de Maruim, Laranjeiras 

e Estância e a da Barra dos Coqueiros; as de 3ª. classe as das Vilas; e de 4ª. classe as dos 

povoados; exercício privativo do magistério das cadeiras de 1ª. classe para os graduados pela 

Escola Normal que só poderiam ser substituídos por leigos concursados na ausência de 

candidatos legalmente habilitados. Assim, a ação do presidente coibia o jogo das influências 

políticas _ o que ficou estabelecido no artigo 65 do Regulamento sobre a vitaliciedade do 

professor habilitado. Por sua vez, o art. 70 determinava que o professor público só poderia ser 

removido de suas funções por expresso pedido representativo de sua vontade. Ou, ainda por 

acesso e pena, formalmente prescritos nos artigos 282, 283 e 285. 

 

A detalhada e minuciosa exposição de Nunes, inclui também o ambiente 

pedagógico renovador e influenciado na educação norte-americana, da gestão de Inglês de 

Souza, pregando o ensino prático (art. 74), a ausência do ensinamento excessivo de regras e a 

utilização de linguagem “chã”. Além disto, fazia desaparecer a instrução religiosa intolerante 

do currículo primário, influência direta da Reforma Leôncio de Carvalho. E ainda a vitória do 
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artigo 75 que permitia _ eventualmente e a depender das vagas e existência de escolas em 

uma localidade, a convivência de indivíduos de ambos os sexos. 

 
Quanto ao ensino secundário a influência exercida por Inglês de Souza incidiu 

sobre o Atheneu que foi transformado em Liceu Secundário de Sergipe. Para tanto foi baixado 

em 4 de julho de 1882 o Regulamento que propõe o curso secundário em seis anos e garantia 

habilitar os alunos à matrícula nas instituições de Ensino Superior do Império. As cadeiras do 

Liceu, do primeiro ao sexto ano eram ricamente constituídas e envolviam disciplinas a 

exemplo de Gramática e noções de literatura das línguas latina, inglesa, alemã e francesa. 

 

Considerando, e com muita razão, a clarividência do Presidente, Nunes ainda se 

refere ao fato de novidades como as seguintes: ao aluno que, dentro de 30 dias apresentasse 

uma dissertação sobre um tema escolhido pela Congregação e o apresentasse oralmente, teria 

o direito ao título de Bacharel em Letras. Muito moderna esta situação é semelhante à da atual 

apresentação dos TCCs, ressalvando-se que, a concepção moderna é a de que o objeto de 

pesquisa seja da escolha do investigador. Esse bacharelato conferia ao detentor o direito 

preferencial a emprego público na Província, sem que precisasse prestar concurso (artigo 

109), além de poder preencher cargo de professor do Liceu (artigo 146). Inovador também foi 

ao colocar no currículo do liceu o estudo da Corografia da Província e, ainda, os 

conhecimentos de escrituração mercantil. 

 

Entre todas as luzes reformadoras que aqui deixou Inglês de Souza, em sua 

meteórica passagem, Nunes ressalta a grandeza da herança instituída pelo artigo 1º. do 

Regulamento de 5 de junho de 1881 (contendo 134 artigos), a menos de um mês de sua gestão 

governamental, o Presidente institui a criação da nova Escola Normal cuja finalidade seria 

habilitar indivíduos de ambos os sexos teórica e praticamente para o magistério primário. 

Além de tudo relacionado, o Presidente fundou uma instituição escolar agrícola, pensando em 

fomentar a economia sergipana. 

 
Acrescente-se ainda dentro da primorosa apresentação de Nunes, que a revolução 

promovida, de forma inusitada e avançada, abalou fortemente as estruturas da sociedade 

sergipana. Inúmeros outros atos carregados de legalidade e de modernidade geraram críticas 

negativas e ostensiva perseguição política promovida pela escandalizada sociedade patriarcal 

sergipana. O pior da questão foi o envolvimento do político conservador e padre, Olímpio 
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Campos, revoltado com a questão do ensino religioso. O padre demonstrou sua insatisfação 

em 13 artigos publicados na Gazeta de Aracaju, jornal católico, sob o título A minha 

Província e o seu atual Presidente, o Sr. Herculano Inglês de Souza, que considerou um ateu, 

pois, de acordo com as afirmações de Silva (2008, p. 96): 

 
A política educacional do presidente Inglês de Souza, sofreu forte oposição 
dos setores mais tradicionais de Sergipe, pois, além da Escola Normal mista 
e do curso secundário seriado, retirava da Província a obrigatoriedade de 
ministrar o ensino religioso nas escolas primária e normal. 

 

Pressionado politicamente em sua atividade governamental, Inglês de Souza, 

pediu a exoneração. Era o ano de 1882, quando o tradicional colégio Atheneu foi convertido 

em uma Escola Normal de Dois Graus. Adotava um modelo semelhante aos das outras 

províncias e funcionava para satisfazer os estímulos do governo central, conforme vinha 

acontecendo desde a Reforma Leôncio de Carvalho. Kulesza  (1998, p. 63) apud Silva (2008, 

p. 99) 

 

Segundo Nascimento (2007 p. 1), a contenda só terminou, quando enfim, 

propondo-se o Padre Olímpio Campos a lecionar o ensino religioso gratuitamente, na Escola 

Normal e, foi afastado do cargo o presidente, ficando o seu vice, José Joaquim Ribeiro dos 

Santos que, em nova regulamentação, fez o citado ensino ser reintroduzido. O curso do 

Atheneu voltou a forma de seriado, manteve as aulas avulsas destinadas aos preparatórios e o 

curso normal feminino voltou a ser separado do masculino. Venceram os tradicionais. 

 
O Regulamento da Instrução Pública da Província de Sergipe, de 13 de maio de 

1882 previa que as matérias da primeira série comporiam um curso especial com a duração de 

três anos voltados para o magistério primário dos dois sexos. Pela sua vez, a segunda série 

compreendia as disciplinas exigidas para a matrícula dos alunos nas faculdades do Império. A 

concepção da prática na ótica desse Regulamento era uma pedagogia do século XIX, 

“identificada com o domínio dos métodos de ensino: mútuo, simultâneo e intuitivo”. Saviani 

(2006, p.27) apud Silva (2008, p.101)  

 

Foi também nesse ano básico do governo de Inglês de Souza que cresceu a 

tendência à feminização do magistério, fenômeno comum nas civilizações ocidentais e, 
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somente no século XIX é que se pode notar uma renovação no quadro docente sergipano do 

qual o masculino passa a fazer parte. 

 

No ano de 1877,(quando ainda faltavam quatro anos para Inglês de Souza tomar 

posse no governo da Província de Sergipe), Manuel Luís, diretor geral da Instrução Pública, 

criou uma Escola Normal feminina, pois a crença da época era a de que ensinar a crianças era 

o ramo da mulher, a sua natural habilitação. Ainda nesse mesmo ano, outra escola da mesma 

espécie foi criada pelo então presidente do Asilo N. S. da Pureza, João Ferreira de Araújo 

Pinho. A referida escola, sediada no asilo, funcionou até o ano de 1891. Vale esclarecer que 

até este período não há informações a respeito da existência da inclusão da disciplina Língua 

Inglesa no currículo da Escola Normal, de acordo com a pesquisa de Amorim (2004, p.269). 

 

Apoiada nos ensinamentos de Frago e Escolano (1998) e Guaraná (1925), 

Amorim (Op. Cit, p.4), revê a passagem profissional de um ex-secretário de governo, o 

professor Alfredo de Siqueira Montes, aprovado em concurso no ano de 1877 para a condição 

de lente do Colégio Atheneu, onde tomou posse a 3 de julho desse mesmo ano de 1877. Esta é 

também a afirmação de Nascimento (2007, p.1). Que narra brilhantemente todo o fato e 

registra a discussão com o estudante de Medicina, da Faculdade da Bahia, Hormecindo Mello, 

que foi, na oportunidade, acusado pelo seu competidor de ser uma pessoa “sem modos”. Na 

verdade, era mais uma questão política. A mesma cadeira de Língua Inglesa ocupou Alfredo 

Montes, no ano de 1882, na Escola Normal.  

 
Importante estudo sobre o ensino da língua inglesa no Brasil, no período que vai 

de 1809 a 1951 é o de Oliveira (1999, p. 49). Esse estudioso se reporta à criação das cadeiras 

de francês e inglês. Foi com o Decreto de 22 de junho de 1809, que o Príncipe Regente 

ordenou a criação da cadeira de língua francesa e outra da língua inglesa. E foi ainda nesse 

mesmo ano que D. João VI assinou as cartas de nomeação dos professores de francês e inglês. 

A primeira carta, de 26 de agosto nomeava o Pe. René Boiret (língua francesa) cujo ordenado 

era de 400. 000 reis. A segunda era de 9 de setembro e, sob o mesmo ordenado, contratava-se 

o primeiro professor de língua inglesa do Brasil, o padre irlandês, Jean Joyce. 

Antes desta formalização do ensino da língua inglesa, Lima (2010, p. 17) anota 
que o primeiro contato do Brasil com a língua inglesa aconteceu por volta de 1530 quando, 
“um aventureiro inglês conhecido como William Hawkins, traficante de escravos, 
desembarcou na costa brasileira”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Debruçar-se sobre aspectos primordiais da formação da Educação brasileira e, 

especialmente de Sergipe, é uma atitude que transporta o investigador para determinadas 

épocas e sobre elas o faz lançar um olhar mais comprometido e que leva a recuperar 

informações decisivas para a compreensão da formação da cultura de um povo. 

 Algumas preocupações que constituíram o pensamento em torno da elaboração 

deste artigo foram a necessidade de, pensando no processo de institucionalização do ensino de 

línguas e literaturas, focalizar a figura e compreender mais profundamente em suas origens e 

consequências os atos praticados pelo Presidente da Província de Sergipe, Herculano Marcos 

Inglês de Souza, como arauto da Reforma Leôncio de Carvalho nestas terras nordestinas. 

Como ficou mais nítido aos olhos e compreensão deste pesquisador, a meteórica 

passagem do paraense, juiz, deputado, romancista, foi decisiva na transição do pensamento 

conservador para o renovador em termos de reformas educacionais. Inclusive, pode-se 

afirmar, sem qualquer dúvida e baseados nas informações consultadas: ele não passou aqui 9 

meses em vão, pois em tão pequeno espaço de tempo conseguiu cumprir a missão para a qual 

foi enviado, além de modificar radicalmente as concepções sobre a educação e, ainda, alterar-

lhe o perfil de tal sorte que a sua marca está presente e viva, mesmo que disto muitos não se 

apercebam. A exemplo cite-se o artigo 33 da lei n. 9.475, de 22 de julho de 1997, que dá nova 

redação ao que estabelece a LDB n. 9.394/96, sobre o ensino religioso que foi a tônica da 

polêmica trazida pela Reforma Leôncio de Carvalho em Sergipe disseminada pelo Presidente 

Inglês de Souza.  

Além da questão do ensino religioso, notável se apresenta a personalidade do governante 

pelos atos que fez cumprir e por sua mente desbravadora, autonomia e autoridade. 

Constata-se nas diversas leituras a forte presença da burguesia tradicionalista que 

levou Inglês de Souza a pedir exoneração do cargo que ocupou em terras sergipanas. 

Entretanto, a história educacional do povo sergipano (desde a arquitetura curricular, através 

do que aconteceu especialmente na Escola Normal e no Atheneu, até fazer valer a justiça 

profissional para o docente) deve ao escritor e um dos imortais fundadores da Academia 
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Brasileira de Letras, o passo certamente mais decisivo em direção ao desenvolvimento e à 

modernidade administrativo-pedagógica. 

Este ou outro trabalho não darão conta da importância do Presidente Inglês de 

Souza para a formação do panorama e do espaço intelectual que foi por ele descortinado, 

tanto para a nação brasileira quanto para Sergipe. Por isto, consideramos que esta 

investigação é uma contribuição e indica a possibilidade para outros pesquisadores investirem 

esforços no sentido de aprofundar os estudos sobre o século XIX em geral e em particular. 
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