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RESUMO 
 
A profissão docente não é uma novidade dos séculos XIX ou XX, ela data de períodos mais 
remotos, mas sua institucionalização tem nascimento certo: 28 de junho de 1759 – Alvará 
Régio assinado pelo Rei Dom José I que versa sobre a subordinação da educação ao Estado 
luso e a regulamentação da profissão docente, sendo condicionado o ingresso na profissão à 
aprovação em concurso público. Apesar da amplitude do Alvará, para este trabalho serão 
consideradas e analisadas apenas as informações que estiverem diretamente relacionadas à 
aplicabilidade de tal peça legislativa e o objetivo é investigar a institucionalização da profissão 
docente durante o período denominado pombalino (1757-1827) e identificar o quanto daquela 
lei ainda é percebido na historiografia educacional brasileira, especialmente em Sergipe, após 
o período pombalino, no que tange à forma de ingresso na profissão.  
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ABSTRACT 

The teaching profession was not brought by the nineteenth and twentieth centuries, it dates 
from remote times, but its institutionalization was promulgated in June 28th, 1759, through 
the “Alvará Régio”, signed by D. José I, which deals with the subordination of the education 
to the Portuguese State and with the ruling of the teaching profession, and the fact that those 
interested in working as a teacher needed an approval in a public contest. Despite the 
magnitude of the “Alvará”, for this paper, it will be considered and analyzed only the 
information which is directly related to the applicability of such a piece of legislation, aiming 
at the investigation of the institutionalization of the teaching profession during the period 
known as Pombaline (1757-1827) and the identification of the parts of the law which are still 
perceived in the historiography of the Brazilian education, especially in Sergipe, after the 
pombaline period, regarding the way teachers would start in this profession. 
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Propor-se a estudar a história da educação no Brasil é reconhecer que se tem pela 

frente um trabalho minucioso que demanda tempo, disposição e paciência. Não são poucos os 

historiadores da educação que se dispuseram a estudar o tema, e a maioria estabeleceu marcos 

cronológicos em suas pesquisas a fim de verticalizar seus estudos e, supomos, não incorrer no 

que François Simiand classifica como um dos três ídolos da tribo dos historiadores, o “ídolo 

cronológico, ou seja, o hábito de perder-se nos estudos das origens” (SIMIAND, 1903, apud 

BURKE, 1992).  

Seguindo a mesma linha de pesquisadores que fazem história da educação, este 

trabalho demarca cronologicamente seu objeto desde o Alvará Régio de 28 de junho de 1759 

até meados do século XX. Justifica-se um recorte tão extenso pelo fato de o marco inicial ser 

a lei que regulamenta a profissão docente em Portugal, e por extensão no Brasil, tornando 

obrigatória a aprovação em concurso público para exercício da profissão, e marco final o 

ingresso, via concurso público, do professor Nunes Mendonça na Escola Normal – Instituto 

de Educação Rui Barbosa –, em 1958 e 1962, e saída por conta de sua conduta profissional. 

Tem-se, nesse decurso temporal, duzentos anos de profissão docente e se constata que o 

ingresso na carreira pública ainda segue o que fora proposto em meados do século XVIII por 

Sebastião José de Carvalho e Melo, o Marquês de Pombal, mesmo apresentando nuances 

diferentes. 

O século XVIII para Portugal e suas colônias significou um período de mudanças 

importantes nos campos social, político e econômico que conduziram aquele país rumo ao que 

se praticava na França e Inglaterra, modelos da superioridade européia em oposição ao resto 

do mundo (FALCON, 1993). As ideias que vigoravam na Europa e influenciaram 

sobremaneira Sebastião José de Carvalho e Melo (1699-1782), futuro Marquês de Pombal, 

propunham a substituição das crenças religiosas posto que bloqueavam a evolução do homem; 

a modernização do aparelho administrativo com o objetivo de suprir os anseios da nobreza e 

da burguesia e, por fim, a consolidação da nacionalidade através da criação dos estados-nação 

e laicização do ensino, que significava o fim do poder da Companhia de Jesus sobre a 
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educação portuguesa. No país luso foram realizadas mudanças que fortaleceram o Estado, 

seus aparelhos e bases sociais: 

Isso não seria possível sem a ruptura com o poder eclesiástico, com a 
ideologia desse poder. Isso significa que sem o choque com o poder jesuítico 
e sem a eliminação da autonomia da Inquisição, sem a abertura para a 
transformação das mentalidades implícita nesses conflitos, o reformismo 
ilustrado teria sido impossível (FALCON, 1993. p. 226). 

Sebastião José de Carvalho e Melo, nomeado Marquês de Pombal em 1769, iniciou 

sua série de peças legislativas concernentes à Instrução Pública em 1757, com a promulgação 

da Lei do Diretório dos Índios, de 03 de maio de 1757, que legislava sobre a imposição da 

língua portuguesa como língua nacional a todas as colônias lusitanas em detrimento da língua 

geral, orientando que se falasse a língua do príncipe pelas vilas e províncias portuguesas, de 

acordo com o que ditava a lei, e decretava o fim do poder jesuíta sobre a educação dos índios. 

A peça legislativa mais relevante para este estudo foi promulgada em 28 de junho de 

1759, Lei Geral dos Estudos Menores, que propunha a reforma do ensino de línguas clássicas, 

regulamentação da profissão docente e abertura de aulas régias. Essas aulas faziam parte da 

legislação pombalina para o ensino dos Estudos Menores e seriam ministradas pelos 

professores servidores do Estado, conforme preconizavam as reformas pombalinas quanto à 

institucionalização da profissão docente, que estabeleceu a realização de concurso para 

professores de Gramática Latina, Grego, Hebraico e Retórica, sendo esses os primeiros 

professores institucionalizados pela legislação.  

Antes de a institucionalização entrar em vigor, foi criado, por força do Alvará, o cargo 

de Diretor Geral dos Estudos, cujo ocupante seria responsável pelo levantamento do número 

de professores régios existentes no reino e demais localidades lusitanas e por fazer chegar às 

mãos dos seus comissionados a legislação pombalina, a fim de que tomassem ciência sobre 

seu teor, promovendo concurso público para professores de línguas (ANDRADE, 1978): 

O processo de estatização do ensino passa antes de mais nada pelo 
estabelecimento de procedimentos uniformes de seleção e de designação dos 
docentes: os reformadores do século XVIII compreenderam que o controle 
do recrutamento dos corpos docentes era a única maneira de assegurar sua 
renovação e de os colocar a serviço de uma nova ideologia. A diversidade de 
situações educativas do Antigo Regime não serve mais aos desígnios das 
classes dirigentes: é preciso subtrair os docentes à influência das populações 
e dos notáveis locais e de os considerar como um corpo do Estado 
(NOVOA,1991, p 121).  
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Em 28 de julho de 1759, um mês após a promulgação do Alvará Régio, o Diretor Geral 

ordenou que fossem apregoados nas cidades editais “sobre os exames indispensáveis à 

obtenção da licença para o ensino, prevista no Alvará de criação das aulas régias” 

(CARVALHO, 1978, p. 166). Os professores que residiam em Lisboa tinham um prazo de seis 

dias para entregar os documentos necessários à inscrição. Para os demais, o prazo se estendia 

para quinze dias. Como as aulas não poderiam parar, os professores em exercício poderiam 

lecionar sem a licença obrigatória até o mês de outubro e, findo esse prazo, a função somente 

poderia ser exercida pelos licenciados. Era o início da institucionalização da profissão docente. 

Segundo Nóvoa (1991, p. 122), a posse dessa licença para lecionar significava a opção 

pela profissão docente e funcionava como um “cartão verde” fornecido pelo Estado para 

legitimar as práticas docentes e promover valorização social e profissional. “Este documento 

cria as condições necessárias para a elaboração de um cânon de competências técnicas, 

baseadas em critérios escolares, que servirá de base para o recrutamento dos docentes”.  

O exame para ingresso na profissão para lecionar nas escolas maiores, que era 

realizado inicialmente por uma banca presidida pelo Diretor Geral dos Estudos, fora alterado 

em 1760 e o exame passou a ser realizado nas cidades do reino que possuíssem um professor 

de retórica e dois de gramática latina. Quantos aos professores que tencionassem ministrar 

aulas particulares – igualmente sujeitos a mesma lei – seriam examinados apenas por uma 

banca composta por dois professores de gramática latina (CARVALHO, 1978). Além da 

aferição teórica, o exame para ingresso na profissão docente constava de conhecimento das 

normas presentes no Alvará e nas Instruções públicas e provas de “pureza de costumes”, ou 

seja, aquele candidato que apresentasse um desvio de conduta não seria aceito como professor 

régio (ANDRADE, 1978, p. 26).  

A lei esclarece que, fora das classes e escolas, não seria concedido o direito de ensinar 

“nem publica, nem particularmente, sem a approvação, e licença do Director dos Estudos” e 

que tal liberação seria adquirida após ser examinado por dois professores régios de gramática, 

apresentar requisitos de bons costumes, folha corrida passada pela polícia e clero, ciência, 

prudência, habilidades literárias, e domínio das gramáticas Latina, Grega e Hebraica. Vê-se 

que não havia distinção entre os professores que ministrariam aulas régias e os demais: todos 

que pretendiam lecionar seriam examinados pela banca e licenciados pelo Diretor Geral dos 

Estudos (PORTUGAL, 1830).  



 5

Após os primeiros exames, o Diretor Geral dos Estudos começou a fazer a distribuição 

dos professores aprovados pelas vilas e províncias conforme a necessidade que se apresentava, 

ordenando que “em cada hum dos Bairros da Cidade de Lisboa se estabeleça logo hum 

Professor com Classe aberta, e gratúita para nella ensinar a Grammatica” (PORTUGAL,1830, 

p. 675-676). Mesmo diante de tão substancioso aparelhamento estatal, somente em 1761 os 

professores concursados em 1759 foram realmente efetivados na profissão. 

A Instrução Pública se apresenta não só como reforma pedagógica, mas modelo para o 

homem português e via civilizadora para os vassalos sobre o domínio da coroa lusitana. Na lei 

estão claras as intenções pontuais pombalinas: manter sob seu domínio o método de ensinar e 

os sujeitos do ensino. Ou seja, todas as esferas educativas seriam subordinadas ao Estado e, 

teoricamente, nada aconteceria sem que o governo tomasse conhecimento. É de se pensar que 

o domínio do ensino como ponto-chave da reforma pombalina não foi algo nascido quando da 

escolha de Sebastião José para ministro, mas pensado como estratégia para expulsar a 

Companhia de Jesus e tomar aquilo que lhe dava mais poder: a educação: 

Sou servido privar inteira, e absolutamente os mesmos Religiosos em todos 
os meus Reinos, e Dominios dos Estudos de que os tinha mandado 
suspender: Para que do dia da publicaçaõ deste em diante se hajaõ, como 
effectivamente Hei, por extinctas todas as Classes, e Escolas, que com taõ 
perniciosos, e funestos effeitos lhes foraõ confiadas aos oppostos fins da 
instrucçaõ, e da edificaçaõ dos meus fiéis Vassallos: Abolindo até a memoria 
das mesmas Classes, e Escolas, como se nunca houvessem existido nos meus 
Reinos, e Dominios, onde tem causado taõ enormes lesões, e taõ graves 
escândalos (PORTUGAL, 1830, p. 674).‡ 

Todos os artigos da Instrução Pública apontam para esse controle na medida em que 

deixam claros os métodos didáticos a serem utilizados em sala de aula – às vezes até a 

conduta dos professores fora dela –, quais compêndios seriam adotados e a prerrogativa 

punitiva caso fossem utilizados os banidos em detrimento dos indicados, a hierarquia dos 

assuntos abordados a fim de não criar confusão nos alunos e, por fim, tudo era legalizado pela 

presença do divino, a quem deviam respeito e obediência. 

Diante do exposto, convém verificar o que foi mantido desse Alvará anos após sua 

promulgação. Para tanto, a primeira observação a ser considerada diz respeito ao ensino 

ministrado no Real Colégio dos Nobres, instituição outrora administrada pela Companhia de 

Jesus – naquela ocasião denominado Colégio das Artes – e que passou por uma grande 

modificação quanto às aulas que ali eram ministradas a partir de 1761, quando o Estado se 
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tornou seu gestor, e o ensino se voltou para a formação inicial da jovem aristocracia 

portuguesa, seja com vistas à administração política, bélica, diplomática ou jurídica 

(CARVALHO, 1978).  

Ainda segundo o mesmo autor, fizeram parte do quadro docente daquela instituição 

professores que ministravam aulas de línguas estrangeiras, elementos da matemática, 

astronomia, física, náutica, arquitetura militar e civil e desenho, além de álgebra e geometria. 

Aquela foi a primeira instituição a ofertar aulas de matemática e física em Portugal. O 

conjunto de línguas e ciências ensinado diferia daquele ofertado pelos jesuítas e já se percebe 

a marca iluminista civilizatória nessa nova composição. 

Um dado que comprova a importância na reformulação do ensino daquela instituição 

na formação do homem português – convém incluir nessa prerrogativa os nativos das colônias 

sob o domínio da coroa lusitana – é percebida no texto biográfico Condessa de Barral, de 

Mary Del Priori (2008), quando traça as características intelectuais de Dom Domingos, pai da 

grande paixão do Imperador Pedro II, sua formação educacional e ingresso no Real Colégio 

dos Nobres em 1801: 

Domingo desembarcou num continente que testemunhava então as mais 
violentas mudanças [...] Foi fazer o secundário em Lisboa, no Colégio dos 
Nobres, uma conhecida instituição. Ela se destinava a preparar jovens 
oriundos da alta aristocracia que soubessem ler e tivessem entre 7 e 13 anos 
de idade. O convívio com professores estrangeiros, entre os quais italianos e 
irlandeses, dava ares cosmopolitas a uma escola criada com o objetivo de 
introduzir o Iluminismo em Portugal. Procurava-se aperfeiçoar os nobres, 
tornando-os úteis para a administração, além de lhes oferecer uma 
tradicional formação nas humanidades clássicas, em ciências e literatura 
(PRIORE, 2008, p. 38). 

Tomando como parâmetro o mesmo período e avançando um pouco mais em relação 

ao exposto anteriormente, cerca de 70 anos desde a promulgação do Alvará, e observando 

como estava a educação em Sergipe, perceber-se-á que, apesar de as reformas pombalinas 

terem sido consideradas por alguns historiados como um “desmoronamento educacional” 

(NUNES, 1984), muito do que fora apregoado nos idos do século XVIII é inegável, mesmo 

aos que lhe reservam críticas.  

Maria Thetis Nunes, em A História da Educação em Sergipe (1984), apresenta alguns 

termos intrinsecamente ligados às reformas, a exemplo do subsídio literário estabelecido para 

manter a regularidade do pagamento dos professores régios e que consistia na “cobrança de 
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uma taxa sobre determinados produtos” (p. 18) que variavam de acordo com a região; 

Inspetor-Geral da Instrução, denominado pelo Alvará como Diretor Geral dos Estudos, 

“pessoa de reconhecida probidade e conhecimento literário [...] cabendo ao ocupante (do 

cargo) apresentar, anualmente, um relatório circunstanciado da instrução pública, que deveria 

ser levado à Assembléia Legislativa Provincial” (p. 76); por fim Conselho Superior de 

Instrução, “órgão consultivo do Presidente da Província e do Diretor-Geral da Instrução [...], 

tribunal de julgamento dos delitos dos professores públicos na forma que passava a ser 

explicitada [...] composto por três membros” (p. 143).  

Estava criado o mecanismo para implementação da institucionalização da profissão 

docente em Sergipe: Inspetor Geral da Instrução seria o responsável por fazer o levantamento 

da demanda educacional local, a fim de determinar quantas aulas régias seriam abertas na 

província e quantas vagas para professor seriam disponibilizadas no concurso para ingresso na 

profissão e formação de banca examinadora, estabelecimento de subsídio literário para 

garantir que os professores teriam seus soldos pagos regularmente e, finalmente, criação do 

órgão fiscalizador da conduta profissional e moral desses professores.  

Ressalta-se, neste momento, que o presente trabalho visa a identificar resquícios das 

reformas pombalinas quanto à profissão docente no período compreendido entre 1759 e 1860 

e não analisar se elas lograram êxito ou não. Tal observação faz-se necessária posto que nessa 

mesma obra de Nunes (1984), a autora afirma que: 

O desmoronamento educacional trazido por essa Reforma, ao laicizar a 
estrutura do ensino no mundo português, deixaria profundas consequências 
na evolução cultural brasileira. Rompera-se a unidade do ensino humanístico 
dos jesuítas com a penetração de novas matérias que a Revolução Iluminista 
do século XVIII tornara indispensável. Ao lado da escola religiosa, vai surgir 
a escola leiga, de responsabilidade do Estado, marcando a dualidade de 
tendências do ensino brasileiro que vem até os nossos dias (NUNES, 1984, 
p. 19). 

Ainda sobre Sergipe e do que dele historia Thetis Nunes, entre os anos de 1828 e 

1830, o presidente da província solicitou por meio de ato jurídico que fosse realizado um 

levantamento das cadeiras de primeiras letras e quanto recebiam os professores. Em 1828 foi 

lançado um Edital para realização do primeiro concurso público para provimento de todas as 

cadeiras de Primeiras Letras e Gramática Latina local e em 1829 algumas cadeiras e 

professores foram ratificados enquanto outros somente poderiam ser reconhecidos após 
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“confirmados com título, pelas autoridades imperiais, depois de realizado concurso público” 

(NUNES, 1984, p. 46).  

Passados 70 anos da institucionalização da profissão docente, o ingresso legal na 

profissão continuava sendo por meio de concurso público, como preconizara Pombal. 

Ressalta-se que já havia, nesse período, professores que exerciam a profissão sem que 

tivessem passado por concurso público, inaptos para a atividade docente ou expulsos da 

profissão por conduta que ia de encontro ao que se esperava do profissional responsável pela 

educação dos meninos. A atitude tomada pelos gestores eram afins, sejam as do século XIX, 

sejam as do XVIII: 

Quando algum dos Professores deixar de cumprir com as suas obrigações, 
que saõ as que se lhe impõem neste Alvará; e as que ha de receber nas 
Instrucções, que mando publicar; o Director o advertirá, e corrigirá. Porém 
naõ se emendando, mo fará presente, para o castigar com a privaçaõ do 
emprego, que tiver,  e com as mais penas, que forem competentes. E por 
quanto as discordias provenientes da contrariedade de opiniões, que muitas 
vezes se excitaõ entre os Professores, só servem de distrahillos das suas 
verdadeiras obrigações; e de produzirem na Mocidade o espirito de orgulho, 
e discordia; terá o Director todo o cuidado em extirpar as controversias, e de 
fazer que entre elles haja huma perfeita paz, e huma constante uniformidade 
de Doutrina; de forte, que todos conspirem para o progresso da sua 
profissaõ, e aproveitamento dos seus Discípulos (PORTUGAL, 1830, p. 
675). 

Historicizar sobre educação não deve se restringir a um ou outro aspecto. Alguns 

historiadores, a fim de explicar melhor algumas práticas percebidas na cultura escolar, 

apresentam relações às vezes inimagináveis, mas compreensíveis.  É o que faz Diana Vidal, 

em As Lentes da História (2005), quando estabelece pontes entre a prática docente e os 

tempos e espaços escolares. Ela afirma que no século XVIII as aulas eram ministradas em 

locais improvisados e em número reduzido, que houve pouca abertura de aulas régias e que os 

professores não recebiam regularmente por sua atividade laborativa. Acrescenta ainda que 

nem todos os alunos tinham aulas de professores concursados e que havia “uma rede de 

escolarização doméstica, ou seja, do ensino e da aprendizagem da leitura, da escrita e do 

cálculo que atendia a um número de pessoas bem superior ao da rede pública estatal” (p. 45). 

Tal afirmação, no entanto, não descredencia a realização do concurso público, até porque 

mesmo os professores particulares precisavam da licença concedida pela banca examinadora 

para ministrar suas aulas, mas não há como negar que a obrigatoriedade de possuir a licença 

só existia por que havia professores dando aulas sem ela.  
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Enquanto Diana Vidal faz associação entre tempos e espaços da educação e profissão 

docente, Magno Francisco (2009) encontra elos entre a estrutura física dos prédios escolares 

sergipanos do século XX e modernidade educacional, afirmando que o projeto arquitetônico 

das instalações refletia os vários discursos da corrente política que geria o Estado. Surgiam nesse 

período os grupos escolares e toda a áurea moderna que o envolvia, criando, inclusive, ranhuras 

entre os professores que ali ministravam aulas e aqueles que exerciam sua profissão nas escolas 

ditas isoladas.  

Quando faz menção à dualidade entre os modelos pedagógicos existentes nesses dois tipos 

de instituição do setor primário, Santos apresenta, em nota de rodapé, um dado que corrobora com 

o objetivo proposto neste trabalho e afirma que “existia uma legislação que regulamentava a 

realização de concursos para professores” (SANTOS, 2009, p. 129) nessas instituições públicas, 

mas que a transferência entre elas ficava por conta da força política do pretendente. Outro dado 

importante fornecido pelo autor é o ingresso na profissão docente das professoras formadas no 

curso Normal, mas não deixa claro se o ingresso dessas normalistas na profissão docente se dava 

por concurso público ou por extensão da formação profissionalizante. Essa informação será 

fornecida mais tarde por Luiz Siqueira (2006) e Alves (2005). 

Na tentativa de identificar as nuances das reformas em Sergipe décadas após a 

promulgação do Alvará Régio, convém observar o que afirma Luis Siqueira (2006) sobre a 

profissão docente desde aquele período. Siqueira apresenta dois conceitos que são relevantes para 

entender o ingresso na profissão docente em meados do século XIX: professores adjuntos e aluno-

mestre. O primeiro correspondia a um “cargo criado no início da década de 1850 [...] não eram 

concursados como os efetivos, apenas recebiam uma gratificação pelo trabalho docente [...] se 

exigia era ter alcançado os melhores resultados na escola” (p. 68); já o segundo correspondia 

ao “aluno mais adiantado na vivência de escola ia aprendendo com o mestre as técnicas da 

alfabetização [...], aluno com aquiescência do mestre e após ser examinado pelo mesmo e 

pelas autoridades competentes” (p. 71). Era o mestre formando seus discípulos.  

Esses dados não invalidam a presença do concurso público nesse período, mas traça o 

perfil do novo professor como alguém formado desde o ensino secundário para o exercício da 

profissão, destacando para este fim não os alunos medianos, mas aqueles que obtinham os 

melhores rendimentos. A afirmação de que esse processo escolar não inviabilizou os 

concursos públicos ratifica-se na Lei de 05 de março de 1835 que “regulamentou o corpo 
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docente da Província, determinando condições de trabalho, investidura no cargo e 

aposentadoria [...] criação e remoção de novas cadeiras públicas” (SIQUEIRA, 2006, p. 50):  

O papel do estado imperial no trato das questões educacionais estava bem 
delimitado na legislação. Sua função era a de criar, extinguir ou remover a 
cadeira, pagar salário do professor e dos demais funcionários da Instrução 
Pública, manter a escola com moveis e o aluguel da casa, garantir a doação 
de materiais escolares para os alunos pobres. [...] o Estado garantiria escolas 
para todos, mas só estava obrigado a tutelar os alunos que fossem 
considerados pobres” (SIQUEIRA, 2006, p. 63). 

Segundo ele, a Lei de 1835 foi resultado do Ato Adicional de 1834 que delegou às 

províncias a administração da instrução primária e profissão docente, inclusive poderes para 

criar peças legislativas para a educação. Essa abertura possibilitou que fossem produzidos 

relatórios que apresentavam a situação local e salientavam a importância da instrução 

primária para a sociedade ao mesmo tempo em que era cobrada uma formação mais específica 

para aqueles que almejavam a profissão docente. É nesses debates que se fortalece a idéia de 

criar uma instituição secundarista cujo fim fosse a formação de professores, que teriam acesso 

direto à profissão docente, enquanto os demais teriam de passar por concurso público para 

ingresso na carreira.  

A ênfase na criação desse tido de instituição foi tão acentuada que administradores 

sergipanos, segundo o autor, “faziam discursos colocando a situação do atraso da instrução no 

corpo docente das escolas de primeiras letras” (p. 136) e se mostravam favoráveis à renovação 

do quadro docente das instituições de ensino, via concurso público. Os professores já lotados 

somente permaneceriam na função se apresentassem condições plausíveis de exercer a 

profissão. Para tanto, gozariam de um prazo de 06 meses para a preparação nas matérias que 

lecionavam. As vagas remanescentes dessa varredura seriam ocupadas pelos demais 

aprovados no mesmo concurso. 

Eva Maria Siqueira Alves (2005) vai além e afirma que, segundo o Art. 31, 

Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 1870, os alunos do curso Normal ofertado pelo 

Colégio Atheneu Sergipense, nas décadas finais dos oitocentos, tinham trânsito direto para 

ocupação das cadeiras que vagassem no ensino público, sem que para isso concorressem com 

quaisquer outros candidatos que não tivessem a mesma formação. Caso houvesse menos 

vagas que pretendentes normalistas, o concurso seria feito somente entre eles. Tal medida 

tencionava “incentivar o ingresso de alunos no curso Normal do Atheneu Sergipense, que 

apresentava reduzida freqüência” (ALVES, 2005, p. 72). 
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Em São Paulo e anos mais tarde, alguns professores com nível médio teriam sua 

capacidade questionada frente à dos formados nas faculdades de Filosofia, Letras e Ciências, 

como observa Júnior (2001) quando aborda a formação do quadro docente das instituições de 

ensino de São Paulo em meados do século XX, já que entre os anos de 1943 e 1948 não houve 

concurso público para provimento de vagas, os professores normalistas eram nomeados por 

questões políticas e não por competência profissional. Mais grave que a falta de qualificação 

desses profissionais era a admissão de “biscateiros em busca apenas de uma renda 

complementar” (p. 175) ou profissionais outros que não lograram êxito em suas carreiras. 

Depreende-se do texto de Bontempi Júnior que, se a forma de ingresso na carreira 

docente fosse através de concurso público, provavelmente a situação do ensino naquele 

período apresentaria um quadro mais positivo, já os professores somente ingressariam após 

exame: 

A ausência de concurso acarretava pelo menos duas graves consequências: 
desde que sem eles não havia como avaliar o nomeado, ficava pairando a 
dúvida sobre as suas reais competências. Além do mais, e isso ocorria 
amiúde no interior do estado, a nomeação ‘por confiança’ tinha como 
corolário a instabilidade e a dependência do professor em relação às 
flutuações da política local. Como resultados a médio e longo prazo, a 
improvisação de professores levava à queda do nível de ensino e ao correlato 
afastamento do ensino secundário de suas finalidades de formar a 
mentalidade média nacional e de preparar os jovens para o ensino superior 
(JÚNIOR, 2001, p. 176). 

Luiz Siqueira (2006) ratifica a presença da via legal pombalina de ingresso na 

profissão docente quando afirma que “outro mecanismo de prática de conformação da carreira 

do magistério público de primeiras letras desenvolvido pelos administradores provinciais 

sergipanos foram os concursos públicos, prática presente durante todo o transcorrer do século 

XIX” (p. 140). A forma como esses concursos eram realizados deve ter variado bastante 

desde seu surgimento em 1759, quando era formada uma banca com dois professores de 

gramática latina, presidida pelo Diretor Geral dos Estudos, e somente ocorria na corte, 

passando depois a ser realizada nas principais vilas e províncias do reino. 

Alves (2005) apresenta, nos anexos de sua tese de doutoramento intitulada O Atheneu 

Sergipense: uma casa de educação literária examinada segundo os planos de estudos (1870-

1908), uma lista de pontos presentes nos concursos para provimentos de vagas das cadeiras de 

Inglês, Latim, Francês, Geografia e História do Brasil, Pedagogia, Ciências Físicas e Naturais, 
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História Geral e Especial do Brasil e Pedagogia e Metodologia ocorridos entre os anos de 

1877 e 1913 naquele instituto de educação.  

As informações prestadas pela autora enriquecem os dados fornecidos pelos demais 

pesquisadores citados que tratam da história da educação em Sergipe, na medida em que 

apresenta conteúdo programático cobrado dos candidatos nas provas e/ou exames obrigatórios 

para ingresso no serviço público, registro de aprovação e realização de concurso, formação da 

banca examinadora e relação de professores aprovados e nomeados.  Esses dados foram 

detalhados nos Anexos da citada tese das páginas 223 a 254. Algumas informações presentes 

na lista de pontos são detalhadas nas atas da congregação daquele colégio. 

Os exames eram, em sua maioria, divididos em duas partes: prova escrita e prova oral. 

No caso das cadeiras das línguas, acresce-se para as cadeiras de Inglês e Francês a produção 

de uma dissertação e a transcrição de um trecho naquele idioma para português; na cadeira de 

Latim, produção de uma dissertação; na de Pedagogia e Metodologia, prova prática. Havia 

uma constante em todos esses exames: a banca examinadora era composta de 03 membros e 

na ausência de um deles, sempre havia um substituto. 

Por fim, na década de 50 do último século, tem-se a figura de um professor que 

compôs por três vezes o quadro docente de uma mesma instituição pública de ensino 

secundário. Nunes Mendonça ingressou na Escola Normal por três vezes, sendo a primeira 

por indicação e as duas últimas através de concurso público. Com concepções acerca da 

educação bem definidas, esse professor foi uma “pedra no sapato” da casta docente do 

Instituto de Educação Rui Barbosa e seu ingresso como concursado não fora bem visto, dados 

os problemas surgidos em sua primeira passagem por aquela instituição. Segundo Souza 

(2003), dentre tantas percepções acerca da educação, Nunes Mendonça defendia que:  

o sergipano já começara a não aceitar o sentido intelectualista que 
transformava a escola primária em simples agência de preparação para 
outros estudos, alterando seu objetivo [...] os pais passavam a exigir da 
escola primaria um espírito mais utilitário, mais objetivo, com maior 
articulação com as necessidades apresentadas pelo cotidiano e que 
possibilitasse aos seus filhos melhorias de sua condição econômica 
(SOUZA, 2003, p. 144). 

O primeiro ingresso de Nunes Mendonça foi em 1955 não foi por concurso, mas 

“nomeado professor interino de Pedagogia pelo governador do Estado Leandro Maciel” 

(SOUZA, 2003, p. 61) compôs o quadro docente daquela instituição e seus adversários 
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políticos – o professor colecionou alguns durante o período em que exerceu cargo político – o 

acusavam de ter conduta incompatível com a profissão já que era alcoólatra e irresponsável. 

Nunes Mendonça lecionava numa escola de formação de educadores e uma de suas primeiras 

atitudes foi saber se aquelas jovens que ali se encontram pretendiam exercer a profissão para 

que estavam sendo formadas. 

Sua atuação naquele instituto conheceu momentos de amor é ódio. Da mesma forma 

que parte da comunidade escolar percebia naquele professor consciência da “importância de 

uma boa formação para o preparo da futura professora” (p. 63), outros tantos consideravam 

que fora um “erro do governador do Estado que dera ao Sr. Nunes Mendonça a autoridade de 

professor de Pedagogia e posteriormente Assistente Técnico do IERB” por conta de sua vida 

outrora “desregrada, incompatível com o magistério público” (p. 65). A fim de não ser 

desviado o objetivo desse trabalho, não serão tratados aqui os pormenores do período em que 

Nunes Mendonça foi professor da Escola Normal. 

O professor não chegou a sair da Escola. Em 1957 foi aberto concurso para Assistente 

Técnico, sendo ele o único candidato ao cargo, mas o concurso somente foi realizado um ano 

seguinte, quando foi percebido que o professor não desistiria de prestá-lo, o grande receio da 

comunidade escolar. Para esse exame, foram observados “seus títulos e os exemplares de sua 

tese” (p.66). 

Em 1962 foi aberto novo concurso, desta vez para Pedagogia, e Nunes Mendonça foi 

novamente aprovado, para desânimo dos professores que torciam para que a banca 

examinadora se abstivesse ou não aceitassem tal incumbência. Nessa ocasião, o concurso 

constava de “uma prova dissertativa que teve como tema ‘Os desajustamentos infantis’; uma 

de títulos e outra de didática além da defesa da tese ‘O papel do educador na escola 

moderna’” (p. 67). Por força de mandado judicial, Nunes Mendonça assumiu o cargo, já que a 

pressão contrária à sua presença naquela instituição acabou desembocando no desrespeito ao 

resultado do concurso, mas sua vida não foi fácil e, anos depois, acabou saindo do serviço 

público definitivamente. 

 

Breves considerações 
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Diante das considerações apresentadas acerca da institucionalização da profissão 

docente ocorrida em meados do século XVIII, principalmente a forma de ingresso nela, e 

como esse fator se apresenta no decorrer dos anos seguintes demonstra o quanto se pode 

alcançar por força da lei. Não é justo afirmar que anteriormente às reformas pombalinas não 

havia preocupação com o tipo de pessoa que era responsável por ensinar os discípulos, mas 

fato é que após o Alvará Régio o Estado passou a ter controle sobre a educação e, mesmo que 

não tenha sido como se esperava, os professores acabaram sendo examinados antes de abrir 

aulas pelas vilas e províncias da Corte ou das colônias. 

João de Barros, em Diálogo em Louvor da nossa Linguagem (1540), afirma que para 

ser engraxate, a profissão mais simples do reino, era preciso aprender o oficio, mas para abrir 

escolas, qualquer um poderia. Mais tarde, professores com formação inconsistente se tornam 

aptos ao exercício da profissão, confirmando em tese o que João de Barros afirmava quanto à 

falta de qualificação profissional.  

Transformar a educação em estatal configurou um avanço no século XVIII e tal 

procedimento, parece, tinha resultados melhores que qualquer outro método já que acabou 

resistindo ao passar do tempo e outras formas de ingresso na profissão, a exemplo das 

nomeações por indicação política ou ingresso direto, como ocorreu com as normalistas no 

século XIX.  

Faz-se necessário destacar dois fatos importantes: a institucionalização da profissão 

docente, presente nas reformas pombalinas da instrução pública, com exigência de concurso 

para ingresso na carreira, representou um progresso durante o século XVIII e seus resquícios 

são percebidos até os dias atuais; Sergipe não estava alheio a essas mudanças e constituiu 

inclusive leis próprias que reproduziram, em parte, o que constava no Alvará Régio de 28 de 

junho de 1759. Portanto, convém analisar, diante das fontes que estão sendo utilizadas 

atualmente, se é correto afirmar que as reformas pombalinas não passaram de um hiato na 

educação brasileira.  
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