
     Recebido em: 20/08/2019
     Aprovado em: 24/08/2019
     Editor Respo.: Veleida Anahi - Bernard Charlort
     Método de Avaliação: Double Blind Review
     Doi: http://dx.doi.org/10.29380/2019.13.19.06

     A ESCRITA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO E
GEOGRÁFICO DE SERGIPE (2008-2010)

     EIXO: 19. EDUCAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

     JIRLAN COSTA FONTES

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/a_escrita_da_historia_da_educacao_na_revista_do_instituto_histori.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.1-17,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio

http://anais.educonse.com.br/2019/a_escrita_da_historia_da_educacao_na_revista_do_instituto_histori.pdf


Este artigo tem como objetivo apresentar trabalhos que versam sobre a História da Educação em
Sergipe veiculados na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (RIHGSE),
considerado o periódico mais antigo, ainda em circulação em Sergipe, criado em 1913. O marco
temporal está delimitado entre os anos de 2008 a 2010. O recorte temporal inicial concerne a um ano
que houve um acréscimo elevado no número de publicações da área na Revista e o final quando esse
número diminuiu. Para alcançar este objetivo foram verificados os números 37 aos 40 da referida
revista com 56 artigos publicados, dos quais 11 versam sobre diversas temáticas dentro do campo da
História da Educação de Sergipe.
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A ESCRITA DA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO NA REVISTA DO INSTITUTO HISTÓRICO
E GEOGRÁFICO DE SERGIPE (2008-2010)

EIXO: EDUCAÇÃO E ENSINO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar trabalhos que versam sobre a História da Educação em
Sergipe veiculados na Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (RIHGSE),
considerado o periódico mais antigo, ainda em circulação em Sergipe, criado em 1913. O marco
temporal está delimitado entre os anos de 2008 a 2010. O recorte temporal inicial concerne a um ano
que houve um acréscimo elevado no número de publicações da área na Revista e o final quando esse
número diminuiu. Para alcançar este objetivo foram verificados os números 37 aos 40 da referida
revista com 56 artigos publicados, dos quais 11 versam sobre diversas temáticas dentro do campo da
História da Educação de Sergipe.

Palavras-chave: Artigos. História da Educação. Historiografia. Revista do IHGSE. Sergipe.

ABSTRACT

This article aims to present works that deal with the History of Education in Sergipe through the
Journal of the Sergipe Historical and Geographic Institute (RIHGSE), considered the oldest journal
still in circulation in Sergipe, created in 1913. The timeframe It is delimited between the years 2008
to 2010. The initial year refers to the publication of a larger number of articles. The final year when
fewer articles were published. In order to achieve this goal, the numbers 37 to 40 of the referred
magazine were verified with 56 published articles, where only 11 deal with various themes about the
History of Education of Sergipe.

Keywords: Articles. History of Education. Historiography. IHGS Magazine. Sergipe.

RESUMEN

Este artículo tiene como objetivo presentar trabajos que aborden la Historia de la Educación en
Sergipe publicado en la Revista del Instituto Histórico y Geográfico de Sergipe (RIHGSE),
considerado el periódico más antiguo, todavía en circulación en Sergipe, creado en 1913. El plazo es
delimitado entre los años 2008 a 2010. El marco de tiempo inicial se refiere a un año en que hubo un
gran aumento en el número de publicaciones del área en el Journal y al final cuando este número
disminuyó. Para lograr este objetivo, se verificaron los números 37 a 40 de la revista con 56 artículos
publicados, de los cuales 11 tratan varios temas dentro del campo de la Historia de la Educación de
Sergipe.

Palablas -chave: Artículos. Historia de la educación. Historiografía Revista IHGSE. Sergipe.

Introdução

A difusão de revistas no Brasil ocorreu no final do século XVIII e início do XIX. Estudo sobre
impressos no mundo nos remete a Johannes Gutenberg que promoveu a impressão móvel, técnica
que possibilitou imprimir jornais, revistas e livros. A primeira revista no Brasil surgiu na Bahia em
1812 intitulada: "As Variedades ou Ensaio de Literatura", já em 1839 a Revista do Instituto Histórico
e Geográfico Brasileiro publicou diversos temas de cunho cultural e científico e no início do século
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XX temos a primeira Revista de Sergipe.

A RIHGSE é o mais antigo instrumento de difusão das ideias da intelectualidade sergipana. O
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE) foi fundado1 por Florentino Menezes e outros
intelectuais em 6 de agosto de 1912, conhecido como a “Casa de Sergipe por ingerência francesa e
inglesa, que comungava com proposta idealizador do IHGSE, iniciaria o momento de valorização
dos “grandes homens de sua terra” (DANTAS, 2012, p. 32). A valorização estava estritamente
vinculada a uma elite letrada, representante do meio sociocultural sergipano.

Com o IHGSE, Sergipe ganhou uma instituição cultural cuja finalidade estava em salvaguardar a
memória histórica e geográfica do Estado, atento aos problemas do Estado. Conforme as palavras de
Samuel Albuquerque “renovada e atenta às demandas da comunidade acadêmica, ela continua sendo
o principal veículo de divulgação de conhecimento produzido sobre a história e a cultura do nosso
Estado” (ALBUQUERQUE, 2014, p. 15). Como bem coloca este autor, o Instituto Histórico e
Geográfico de Sergipe continua fiel em prestigiar e conservar a memória de Sergipe.

O IHGSE pôde dar vozes a inúmeros escritores e ícones sergipanos, relação que ampliou vários
saberes e pôde ser conhecido e reconhecido em território nacional, exemplo de intelecto sergipano
como Tobias Barreto, Sílvio Romero, João Ribeiro, dentre outros. Assim, a primeira publicação
realizada pelo IHGSE foi um ano após sua fundação em 1913 “dando início um dos periódicos mais
importantes do contexto cultural sergipano, [...], foram publicados os discursos da solenidade de
fundação, a composição da diretoria, os estatutos e a relação dos sócios fundadores” (DANTAS,
2012, p. 57). Desde então, O IHGSE tem contribuído significativamente na perspectiva de preservar
documentos e divulgar conhecimentos e saberes inerente a sociedade sergipana.

Foi neste período de excelência de conhecimentos prestados aos sergipanos que em 2002, quando
completou 90 anos de existência, o IHGSE foi homenageado pelo Professor e historiador Itamar
Freitas. Na oportunidade, o autor lançou um catálogo intitulado “A Escrita da História na casa de
Sergipe (1913-1929)”, em que fez um amplo estudo sobre o IHGSE. Sobre a obra de Freitas,
acrescentou Ibarê Dantas: “firmado num exaustivo levantamento de fontes, o autor avaliou o modelo,
os projetos, os fundamentos científicos dos seus teóricos, sua estrutura de funcionamento, as práticas
acadêmicas e a função social do Instituto” (DANTAS, 2014, p.19).

Quando da comemoração do centenário do IHGSE em 6 de agosto de 2012, dois anos após foi
publicado um livro com o “História, Memória e Comemoração na Casa de Sergipe”, tendo como
organizadores Samuel Barros de Medeiros Albuquerque, Magno Francisco de Jesus Santos e Ane
Luíse Silva Mecenas, essa publicação aconteceu em 2014 e contou cm vários trabalhos escritos por
intelectuais sergipanos que na oportunidade dignificou o papel desempenhado pelo IHGSE no campo
sociocultural em Sergipe.

Rememorar a historiografia referente ao IHGSE continua como anterior privilegiando e
oportunizando pesquisadores que se debruçam em historiar diversos temas que enaltecem o tempo e
o lugar desta tão importante instituição que de tempos e tempos congregam professores, alunos,
pesquisadores a comunidade sergipana em prol da transmissão de conhecimentos e saberes. Assim
para saudar mais uma vez com honras, em 2012 aconteceu mais um evento no IHGSE, dessa vez
para comemorar os seus 100 anos. Na oportunidade foi realizado entre os dias 6 e 10 de agosto o III
Congresso Sergipano de História. De acordo com seus idealizadores o principal objetivo deste evento
era “refletir sobre a relevância da instituição no campo cultural e intelectual sergipano e brasileiro”
(SANTOS, ALBUQUERQUE, SANTOS, 2014, p.7).

O livro “História, Memória e Comemoração na Casa de Sergipe” sendo composto por 387, com
uma capa, apresentação da obra, prefácio, sumário e por fim o programa das comemorações do
centenário de fundação do Instituto histórico e Geográfico de Sergipe. Abrindo as páginas do livro
encontramos no sumário dezessete trabalhos que versam sobre o cenário histórico do IHGSE que em
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diversos momentos foram elaborados de acordo com a perspectiva histórica de cada escritor.

Daremos inicio a apresentação dos trabalhos que contribuíram para homenagear o aniversário do
IHGSE e servem para auxiliar estudos e futuras pesquisas. A princípio temos “Falas da Presidência
da Casa de Sergipe” do autor Samuel Barros de Medeiros Albuquerque. Em seguida “Os Institutos
Históricos Estaduais e Municipais e os desafios da sociedade brasileira contemporânea” do autor
Arno Wehling. Temos “A Trajetória da Casa de Sergipe: 100 anos” de Ibarê Dantas. Outro trabalho
“Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe: Espaço de consagração intelectual e intervenção
social (1912-1929)”. A seguir “O IHGSE e a sociedade em Sergipe, 1951-2013” de José Vieira da
Cruz. o trabalho “Transformações do Estatuto do IHGSE” dos autores José Rivadálvio Lima e Igor
Leonardo Moraes Albuquerque. Temos “A Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e a
invenção da historiografia sergipana" do autor Magno Francisco de Jesus Santos. Seguindo
“Preciosidades da Casa de Sergipe: A Trajetória dos acervos da Biblioteca, da Hemeroteca e do
Arquivo do IHGE (1912-2012)” da autora Sayonara Rodrigues do Nascimento Santana.

Com o tema “Acervos da casa de Sergipe: Um olhar sobre o acervo museológicos” da autora
Verônica Nunes. Logo mais temos “Encontros tecidos pelas memórias de uma coleção: A rede de
sociabilidades dos pintores e intelectuais no museu do IHGSE” de Ane Luíse Mecenas Santos. A
segui temos “A casa de Sergipe e a escrita da História da Educação Sergipana” do autor João Paulo
Gama Oliveira. Seguindo “O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe como objeto de pesquisa
(1940-2007): dos Voos panorâmicos a historiografia universitária” de autoria de Kleber Luis
Gavião Machado de Sousa. Outro trabalho “Perfis da casa de Sergipe – da formação à fundação ou
invenção de uma sergipanidade” do autor Claudefranklin Monteiro Santos. Também temos
“Diálogos entre Epifânio dória e o IHGSE” de Lorena de Oliveira Souza Campello. A seguir “A era
Thétis no IHGSE” de Maria Neli dos Santos. A seguir “No Centenário da Casa de Sergipe, um
presente” de Samuel Barros de Medeiros Albuquerque. Assim “Novos rumos da Casa de Sergipe” de
Terezinha Alves de Oliva. E finalizando temos “Programação das comemorações do Centenário de
Fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe”.

Estes foram os trabalhos de intelectuais sergipanos que a partir de seus estudos participaram de mais
uma edição da Revista do IHGSE. Dessa vez para comemorar o seu centenário e demonstrar que a
instituição continua sendo um dos veículos de transmissão de conhecimentos e saberes em Sergipe.
O compromisso continua o mesmo de salvaguardar e permitir ao público um lugar específico de
pesquisas. Sua secularidade somente confirma que em “momentos de avanços, estagnação e até
retrocessos, ainda assim, desde a sua criação o Instituto vem desenvolvendo ações que visam
preparar a memória, estudar a história e a geografia e construir a identidade sergipana”
(ALBUQUERQUE, 2014, p.15).

Na oportunidade todos esses autores com suas respectivas obras supracitados, colaboraram mais uma
vez com produções científicas que favorecem o cenário sociocultural e educacional sergipano e
brasileiro. Cada autor pôde dar vida aos seus estudos que de forma geral respaldou a importância do
IHGSE, portanto, confirmando novamente que por ser o periódico científico mais antigo, continua
atuando em estudos sobre a historiografia sergipana.

Em sua constituição física com acervos, biblioteca, pinoteca, museu, arquivo e auditório, propõem
não somente a comunidade científica como toda a sociedade desfrutar da grandiosidade que é ter
uma instituição pública a serviço do público. Porque estando aberta ao público, permite o seu
funcionamento, destacando sua importância para a cultura local. Portanto, mantendo contado com
outras instituições congêneres e manter comunicação com outros países nos faz pensar que a sua
produção intelectual adentra culturas diferentes, permitindo dessa forma entrelaçamentos de
pesquisas e eventos culturais.

Ao longo do tempo o IHGSE se constitui como um espaço de pesquisas, estudos, e eventos
vinculados à historiografia sergipana. Dessa forma “criado para abrigar um conjunto documental e
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que tem por finalidade principal a pesquisa e a reconstituição do passado, imbuído de um valor não
somente material, mas simbólico, ou seja, um lugar guardião da memória”. (SANTANA, 2014, p.
174). Sendo assim, conforme a assertiva, o IHGSE consegue não somente salvaguardar e preservar a
documentos, mais “preservar a memória sergipana”.

Para desbravar os acontecimentos concernentes a historiografia sobre o IHGSE alguns autores por
meio de trabalhos escritos presentes e expressos neste livro, permite ao leitor conhecer e entender o
papel institucional desenvolvido pela Revista do IHGSE, e como protagonista permite conhecer os
caminhos percorridos, problemas e dificuldades enfrentados, é a “Casa de Sergipe” lugar que tem
reunido passado e presente, dessa forma lugar de excelência de produção de conhecimentos
históricos, geográficos e cultural, segundo Dantas (2014) “com essas características, logo se firmou
como o principal centro aglutinador de entidades cívicas e culturais da capital, animando com
reuniões, assembleias, solenidades várias em seus salões” (DANTAS, 2014, 37).

Partindo do pressuposto da importância que as revistas do IHGSE adquiriram como elemento
divulgador de ideias, princípios e estudos, neste trabalho abordaremos a produção historiográfica
concernente as práticas educacionais presentes em 4 revistas do IHGSE entre os anos de 2008 a
2010. Foram analisados os números 37, 38, 39 e 40 da referida revista, resultando em um
levantamento de 56 artigos publicados.

QUADRO – 1 Artigos publicados no campo da História da Educação entre os anos de 2008-2010 na
RIHGSE

Nº da Revista Ano de Publicação Total de Artigos
37 2008 4
38 2009 2
39 2009 2
40 2010 3

FONTE: Quadro elaborado pela autora a partir de revista do IHGSE 2008-2010.

Diante da exposição, fica evidente que, apenas 11 artigos, com assuntos diversificados fizeram
referência a História da Educação Brasileira. Assim no ano de 2008 e 2009 foram publicados 8
artigos e em 2010, apenas 3 artigos. Quanto às demais publicações foram abordadas temáticas sobre
Geografia, História, Antropologia, aspectos políticos, culturais e religiosos. Em suas especificidades
são estudos que versam sobre a escravidão, festas religiosas e festejos juninos, educação, epidemias,
automóveis, aspectos da capital sergipana, movimento estudantil, instituição de ensino, famílias
sergipanas que situa o leitor nas mais variadas abordagens historiográficas em Sergipe.

A seguir, analisamos a Revista do IHGSE de nº 37 do ano de 2008. Foram publicados de 13 artigos
com variados temas sobre a sociedade sergipana. Assim, apenas quatro artigos serviram de base por
tratarem de estudos voltados à História da Educação Brasileira.

Análises dos artigos sobre a História da Educação em Sergipe

QUADRO – 2 Publicações de 2008 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe nº 37

Título Autor (a) Recorte Temporal

1º História da Historiografia de/em
Sergipe

Antônio Fernando de
Araújo Sá 1972-2007

2º A Lei, as cartas e o silêncio senhorial:
uma análise das alforrias na Cotinguiba

Sharyse Pipoupo do
Amaral 1860-1888

3º
Devoção com diversão: a festa de
Nossa Senhora do rosário na cidade de

Vanessa dos Santos
Oliveira e Hippolity 1860-1880
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São Cristóvão Brice Sogbossi

4º
A festa de São Benedito em Lagarto: do
auge ao esvaziamento sócio-cultural e
religioso

Claudefranklin
Monteiro Santos 1874-1928

5º
Impressos católicos em Sergipe e suas
contribuições para a história da
educação

Anamaria
Gonçalves Buenos
de Freitas e Maria
José Dantas

6º O Esperanto e a cultura Sergipana na
primeira metade do Século XX

Roberto da Silva
Ribeiro

7º
O curso de Licenciatura matemática
na universidade Federal de Sergipe:
uma História

Fabiana Cristina
Oliveira Silva, João
Paulo Gama
Oliveira, Eva Maria
Siqueira Alves

8º
Rodrigues Dória, Carlos Silveira e
Helvécio de Andrade: reformadores
da instituição pública sergipana

Cristina de Almeida
Valença 1910- 1913

9º
Professor Félix D’Avila: 80 anos de
uma história de poder a serviço de
educação física

Néviton Felipe da
Silva

10º Artesanato e Turismo: notas sobre
miniaturas de Carrapicho/Se Beatriz Góis Dantas

11º Famílias sergipanas do período colonial
(IV). Ricardo Teles Araújo 1975

12º
Quadro de qualificação de votantes da
Paroquia Nossa Senhora da Boa Hora,
da Freguesia de Campo do Brito

José Rivadálvio Lima 1875

13º Epistolário de Irmã Dulce Thiago Fragata

FONTE: Quadro elaborado pela autora a partir das revistas do IHGSE 2008.

O primeiro estudo “Impressos católicos em Sergipe e suas contribuições para a história da
educação” das autoras Freitas e Dantas (2008), faz referência a publicações de impressos católicos
que permitiam instruir, formar e informar a população sergipana com relação à doutrina cristã. A
imprensa em Sergipe, através de seus idealizadores foi utilizada como instrumento de propagação e
circulação de ideias e fé cristã. As leituras eram selecionadas pela Igreja de modo a conservar a
evangelização em cristãos, combatendo as ditas leituras más, ou seja, as que desvirtuavam a boa
conduta dos católicos.

Inicialmente a Igreja Católica não via com bons olhos a imprensa por conta dos avanços das ciências
modernas entre os séculos XVII e XVIII, todavia, com a perda de alguns fiéis, adotou novas
estratégias na propagação de práticas na disputa no campo religioso, sendo assim, utilizou de livros,
panfletos, opúsculos e jornais da época.

No mesmo número consta o texto “O Curso de Licenciatura de Matemática na Universidade
Federal de Sergipe” cuja autoria de Silva, Oliveira e Alves (2008). O referido estudo traz
informações o ensino superior de Matemática em solo sergipano, iniciados pela Faculdade Católica
de Filosofia de Sergipe em 1951, posteriormente reconhecidos pelos Decretos nº 34.963 de 19 de
janeiro de 19554 e nº 39039 de 19 de maio de 1956, abordando nomes de graduando, futuros
profissionais da educação matemática e disciplinas que seriam ministradas, assim, como modelos
curriculares. Ter como estudo o curso de Licenciatura em Matemática foi possível estabelecer a
relevância desta disciplina no ensino superior na Universidade Federal de Sergipe, permitindo
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olhares diferenciados para entendimento e transmissão de conhecimento de saber.

O artigo “Rodrigues Dória, Carlos Silveira e Helvécio de Andrade: reformadores da instituição
pública sergipana (1913-1950)” de Valença (2008) propões entender como Rodrigues Dória
(Presidente do Estado de Sergipe), e os professores Carlos Silveira e Helvécio de Andrade que
pensaram um novo modelo de educação para Sergipe, tendo como idealizador a Pedagogia Moderna
que aliada às ideias republicanas era utilizada como um processo de civilizar a sociedade.

A instrução pública, aliada a professores, práticas educacionais e modelos curriculares foi pensada
por estes intelectuais como elementos de civilizar, progresso e moralização. Na nova configuração, a
escola seria um espaço de ordem, que regularia o tempo escolar com atividades e métodos
pedagógicos disciplinares com ideias inerentes a modernidade.

No trabalho, “Professor Félix D’Avila: 80 anos de uma história de poder a serviço de educação
física” Silva (2008), faz um estudo biográfico da vida, trajetória e importância desse sergipano
nascido em 919 de janeiro de 1928, considerado pioneiro em questões referentes ao curso de
Educação Física da Universidade de Sergipe. Filho de advogados, a educação do Professor D’Avila
foi moldada tendo a escola como elementos de formação de caráter, da construção de bons costumes,
conduta e honestidade.

Em 1939, quando foi fundada a Escola Nacional de Educação Física e Desportos, nasceu a primeira
de nível Superior e vinculada a Universidade do Brasil, atual Universidade Federal do Rio de
Janeiro. Em Sergipe, o curso de Educação Física foi implantado na Universidade Federal de Sergipe
no ano de 1974, através da Resolução nº07/74 pela qual foi criado o curso de Licenciatura em
Educação Física e Técnico em Desporto.

A princípio o curso enfrentou alguns problemas, pois não possuía um quadro de profissionais
habilitados, sendo assim, para atenuar essa problemática, foi realizado o primeiro concurso público
em 1976. De acordo com o Professor Félix D’Avila além de não existir professores no Estado, a
própria infraestrutura para realização das aulas eram insuficientes. Portando, D’Avila é um dos
principais nomes na constituição da Educação Física em solo sergipano, foi por meio dele que o
curso Superior de Licenciatura em Educação Física foi finalmente concretizado.

Por meio da análise dos quatro artigos supracitados, percebemos que seus autores buscam situar
elementos da educação sejam, por meio de impressos, disciplinas e reformas as mudanças e
transformações recorrentes que proporcionaram avanços na educação de sergipana. São textos com
uma qualidade apurada.

A seguir, tratamos da Revista do IHGSE de nº 38 do ano de 2009. Neste ano, a Revista proporcionou
à sociedade sergipana a publicação de 17 artigos nas mais variedades temáticas. Destes, apenas dois
tratam da educação no âmbito sergipano, sendo que, um foi republicado, pois, anteriormente, já tinha
sido publicado na revista de nº 37.

QUADRO – 3 Publicações de 2008 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe nº 38

Título Autor (a) Recorte Temporal

1º Morro do Urubu: local da primitiva São
Cristóvão Francisco José Alves

2º As filhas da Peste: fome, morte e
orfandade-Sergipe Amâncio Cardoso 1855-1856

3º Africanos livres e sociabilidades no
Vale do Cotinguiba

Aline Ferreira da
Silva, Daniela Moura
Bezerra, Willians
Souza Silva, Frank
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Nilton Marcon

4º
Das Novenas a festas urbanas: breve
histórico dos festejos juninos da Rua
São João

Priscila Santos silva,
Eufrázia Cristina
Menezes Santos

5º
A Educação feminina e o ensino de
línguas: o caso da Escola Normal de
Aracaju

Luiz Eduardo
Menezes de
Oliveira, Fabiana
Vasconcelos
Andrade

1911-1950

6º
“A 10 Quilometro por hora”:
automóveis em Sergipe no início do
século XX

Andreza Santos Cruz
Maynard

7º O Barão de Maruim e o processo de
mudança da capital Denio S. Azevedo

8º O Sesquicentenário do nascimento de
Gumercindo Bessa

Rafael Araújo de
Souza 1859-1913

9º Médicos militares sergipano em
Canudos

Alberto Martins da
Silva

10º
Professor Félix D’Avila: 80 anos de
uma história de poder a serviço de
educação física

Néviton Felipe da
Silva republicado

11º Os mestres de outros tempos Acrízio Tôrres
12º Elogio a Manuel Cabral Machado João Oliva Alves
13º Nênias ao poeta Mario Cabral Ana Maria Medina

14º Puzzle entre História e memória Antônio Fernando de
Araújo Sá

15º Arquivo Público de Sergipe: um lugar
de Memória sergipana

Manuel Alves do
Prado Neto

16º Palavras verdadeiras: Enoch Santiago Gilfrancisco

17º Conhecendo Sergipe em sua diversidade Claudio Ubiratan
Gonçalves

FONTE: Quadro elaborado a partir da RIHGSE de 2009.

O trabalho de Oliveira e Andrade (2009) com o tema “A educação feminina e o ensino de línguas: o
caso da Escola Normal de Aracaju (1911-1950)”. Nesta obra, é feito um estudo sobre a Língua
Inglesa na Escola Normal de Aracaju, conhecida por muitos sergipanos como Instituto Educacional
Rui Barbosa, em que procura contextualizar sua contribuição na formação de futuros professores, por
meio da legislação, disciplinas estudadas e de livros didáticos que faziam parte da Pedagogia de
ensino, além de depoimentos de ex-alunos que auxiliaram na fundamentação da pesquisa.

A Escola Normal foi criada com a proposta de formar professoras. De 1838 a 1870 a instituição
passou por várias reformas com o objetivo de atender um público que haveria de fazer parte da
instituição. Em 1911, a referida escola ganhou um prédio definitivo, desde então passaram pela
instituição alguns intelectuais como Helvécio de Andrade, Edgar Colho, João Passos Cabral, entre
outros que possuem destaque no cenário sergipano.

Nesta revista foram publicados dois artigos sobre História da Educação, somente um foi analisado e
teve como estudo uma disciplina, em um cenário de escolarização feminina em Sergipe na primeira
metade do século XX.

Já na Revista do IHGSE de nº 39 do ano de 2009 contam 12 artigos. Dois artigos focam a educação
no âmbito sergipano. Um versa sobre o movimento estudantil durante o período militar e outro
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estabelece a importância de uma instituição escolar para a aculturação de seus alunos.

QUADRO – 4 Publicações de 2009 da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe nº 39

Título Autor (a) Recorte Temporal

1º Famílias sergipanas do período colonial
(IV). Ricardo Teles Araújo

2º Comércio de Escravos na Província de
Sergipe

José Modesto dos
Passos Subrinho 1850-1888

3º

Uma disputa à burguesia: homens e
mulheres escravos lutam por sua
liberdade na justiça, Lagarto Província
de Sergipe

Joceneide Cunha

4º Augusto Maynard Gomes e o
julgamento de Prestes 1940

Adailton dos Santos
Andrade

5º
Apesar do AI-5: A (re) organização
do movimento estudantil
universitário em Sergipe

José Vieira da Cruz 1969-1985

6º A Biblioteca Epifânio Dória Gilfrancisco

7º
A contribuição educacional e social
do Colégio Estadual “Murilo Braga”
em seus 60 anos de existência

José Rivadálvio
Lima

8º Estrutura e dinâmica da economia
sergipana

Ricardo Oliveira
Lacerda de Melo,
Aldemir do Vale
Souza

1970-2002

9º Florentino de Teles Menezes, o
sociólogo pioneiro Ibarê Dantas

10º Felte Bezerra e a fase heroica da
antropologia em Sergipe Beatriz Góis Dantas 1950

11º Felte Bezerra e a historiografia
sergipana

Antônio Fernando de
Araújo Sá

12º D. João VI e a Emancipação Política de
Sergipe vertentes historiográficas Ibarê Dantas

FONTE: Quadro elaborado a partir da RIHGSE de 2009.

Nesta revista o primeiro estudo de Cruz (2009) com o título “Apesar do AI-5: A (re) organização do
movimento estudantil universitário em Sergipe (1969-1985)”, procura discutir a trajetória de
universitários sergipanos a partir da institucionalização do AI-5 (Ato Institucional de número cinco),
durante o governo do General Costa e Silva, sendo considerado o mais arbitrário, permitindo a
execução de todos os que fossem considerados inimigos do regime. Este serviu de controle e
subserviência em nome da ordem política e social proposto pelo governo a toda a sociedade.

Podemos discorrer que o movimento estudantil começou a marchar em busca de retomar suas
atividades adotando algumas estratégias, marcadas por dois períodos os chamados: indiretos e
diretos. Foi a partir das reuniões que eles se mantiveram ativos, a exemplo da reativação dos
DCE/UFS na clandestinidade, através do Processo Eleitoral Indireto, com isso conseguiram um
importante marco político histórico na conquista da legalidade e autonomia de instituições
representativas.

No segundo momento temos “A contribuição sócio educacional do Colégio Estadual “Murilo
Braga”, em seus 60 anos de existência”, de Lima (2009) em que neste estudo é apresentada a
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contribuição educacional e social do Colégio Murilo Braga para a cidade de Itabaiana e de Sergipe.

O professor Acrísio Cruz em novembro de 1949, enviou o oficio de nº 1.731, ao governador do
Estado José Rollemberg Leite o anteprojeto da lei que foi transformada no Projeto Lei de nº 106/49 e
posteriormente na lei de nº 212 em 29 de novembro, em foi crido a Escola Normal Rural Murilo
Braga, no município de Itabaiana com a proposta de atender a demanda educacional dos alunos da
própria cidade.

Em 15 de maio de 1969, o Decreto-lei nº16 de autoria do então Governador Lourival Baptista
finalmente institui o nome de Escola Estadual Murilo Braga. A maior contribuição desta escola foi
promover uma educação que posteriormente contribuiu para alguns alunos ingressassem nas
Faculdades de Sergipe e do Brasil. Ao tempo que educava, também socializava, neste sentido, o
Colégio Murilo Braga contribuiu para atenuar as características acentuadamente rurais,
conservadoras e, conduzir alunos a cursarem um curso superior.

A seguir, analisaremos a Revista do IHGSE de nº 40 do ano de 2010 que publicou um total 14
artigos. Apenas três artigos foram sobre a educação no âmbito sergipano.

QUADRO – 4 Publicações da Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe nº 40

Título Autor (a) Recorte Temporal

1º Resistências dos índios sergipanos nos
séculos XIX

Pedro Abelardo de
Santana

2º
Um olhar sobre homens e mulheres
africanos: indícios da vivência africana
nas terras sergipanas

Joceneide Cunha dos
Santos 1790-1850

3º Histórias de famílias na Estância/Se
oitocentista Sheyla Farias Silva 1840-1890

4º

Modernidade e moradia: aspectos do
pensamento sobre a habitação popular
no processo de modernização das
cidades sergipanas

Waldefrankly Rolim
de Almeida Santos 1890-1955

5º
Louvando o santo: história, cultura e
religiosidade no percurso de uma
pesquisa histórica

Clauderfranklin
Monteiro Santos

6º
Política e religião o amalgamadas de
bronze: o monumento a Olímpio
Campos

Giliard da Silva
Prado

7º Submarinos alemães e o cotidiano de
Aracaju

Luiz Antônio Pinto
Cruz, Lina Maria
Brandão de Ares

1942-1945

8º
Por uma história social dos
estudantes universitários em Sergipe
durante a Ditadura Militar

José Vieira da Cruz

9º História dos internatos: caminhos
para uma “zona silenciosa”

Joaquim Tavares da
Conceição

10º Em busca de Fraulein: estudos sobre
preceptoras em Sergipe

Samuel Barros de
Medeiros
Albuquerque

2003-2010

11º À mesa com Adolphine: alimentação de
uma família em Sergipe no século XIX

Amâncio Cardoso
dos Santos Neto

12º Fragmentos da história constitucional de Igor Leonardo
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Sergipe Moraes

13º
A fraternidade e a comunidade: os
frades capuchinos no Bairro América
(Aracaju-SE)

Valéria Maria
Santana Oliveira

14º O historiador e a cultura popular: José
Calazans e o folclore de Sergipe e Bahia

Antônio Fernando de
Araújo Sá

FONTE: Quadro elaborado a partir da RIHGSE de 2010.

O trabalho de Cruz (2009) “Por uma história social dos estudantes universitários em Sergipe
durante a Ditadura Militar” discute como a historiografia tem abordado a participação de estudantes
universitários sergipanos na construção de uma história social. Para atingir esse objetivo era
necessário entender o conceito de noção de classe, como se iniciavam e em que se baseava sua
formação.

O movimento estudantil universitário em Sergipe foi uma organização civil que lutava contra as
imposições militares do governo federal que impunha um regime que perseguia, torturava e matava
os que não concordavam com suas ideologias políticas. Através da “Agremiação Estudantil” os
universitários se constituíam como uma classe político-social, com expectativa e anseios na luta pela
liberdade de expressão e contra a centralização militar que os consideravam subversivos e contrários
à ordem nacional.

Conforme Cruz (2010), a historiografia ainda abordava de forma “tímida e pontual” a participação de
estudantes durante a ditadura militar, sendo necessário, portanto, que fossem elaborados os
significados principais da atuação dos estudantes universitários nesse período.

De outra forma no texto “História dos internatos: caminhos para uma zona silenciosa” Conceição
(2009) procura estudar a historiografia dos internatos em Sergipe. Conforme sua análise a mesma
passa por três momentos específicos: organização, consolidação e finamente sua decadência, sendo
que na década de 70 acontece sua total extinção.

Os colégios internatos são constituídos de modo peculiar de ensino aprendizagem, caracterizado
principalmente pelo isolamento, seguido de regras, normas e restrições, nesse sentido, existia
controle do “tempo e do espaço”, constituindo em seus sujeitos padrões e significados dentro do
contexto histórico e social imposto.

Vale ressaltar que o universo dos internatos pertencia a uma classe mais abastada da sociedade
(usineiros, comerciantes, médicos, profissionais liberais e funcionários públicos), logo subtende que
os filhos educados nesses colégios poderiam ocupar os cargos “dirigentes e intelectuais de um
determinado segmento social ou classe social”. (CONCEIÇÃO, 2010, p.212). Assim o estudo deixa
claro que a pedagogia dos internatos sofreu diversas críticas principalmente a questões vinculadas a
higiene e estrutura física de hospedagem, que por vezes colocavam em risco a saúde do interno.

Já no texto “Em busca de Fraulein: estudos sobre preceptoras em Sergipe (2003-2010)” Samuel
Albuquerque (2009), reflete sobre a importância das práticas educativas domésticas realizadas por
preceptoras estrangeiras em Sergipe entre metade dos séculos XVIII e inicio do século XX. Para
realizar este estudo, o autor utilizou de documentos públicos e privados explorando aspectos da Nova
História Cultural e o conceito de civilização.

Os serviços desempenhados por preceptoras em práticas educativas no Brasil eram particulares de
elites brasileiras. As preceptoras geralmente de origens alemã, inglesa, francesa e suíça buscavam a
oportunidade em solos brasileiros a independência financeira. A instrução acontecia fora do ambiente
escolar, às aulas eram ministradas no próprio lar do aluno. Este ofício de ensinamentos educacionais
possuía métodos individualizados de instrução, aliado a condição financeira, limitado a famílias
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menos abastardas de desfrutar desse privilégio.

Os três artigos publicados na Revista de nº40 derivam de Teses que naquele momento estavam em
construção na Universidade Federal da Bahia. Estudos relevantes que abriram espaço para a abertura
de novos campos de pesquisa que são desbravados por seus autores. Logo, permite novos olhares e
perspectivas de futuras pesquisas e produções científicas, pois as fontes sobre a Casa de Sergipe são
inesgotáveis.

Considerações Finais

O Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe ou simplesmente a "Casa de Sergipe”, desde sua
fundação destaca como um instrumento de preservação de documentos e divulgação de
conhecimentos e saberes inerentes à memória e história da sociedade sergipana. Partindo dessa
premissa, realizei um estudo sobre a Revista entre os anos de 2008 a 2010 com o objetivo de analisar
os trabalhos publicados que tem como tema algum elemento da História da Educação Brasileira no
Estado de Sergipe.

Diante da pesquisa conclui-se que onze artigos publicados no periódico tratam diretamente de temas
ligados a historiografia da educação em solo sergipano. Os trabalhos de forma geral utilizam como
fontes: Legislação, Decretos-lei, Lei Orgânica do Ensino Normal, Jornais, Entrevistas, Depoimentos
e Biografias. Isso delega aos pesquisadores o mérito de pesquisas realizadas em arquivos públicos e
privados na realização de seus estudos.

Quanto ao marco temporal eleito pelos pesquisadores, datam entre o século XVIII ao XXI. Entre os
autores que mais publicaram, destaca-se o pesquisador José Vieira da Cruz com um total de dois
artigos publicados, ambos versam sobre movimentos estudantis no período militar. Os demais
autores publicaram somente um artigo, e nesse sentido as temáticas foram variadas, entre elas:
impressos, reformas educacionais, instituições escolares, disciplinas escolares e a preceptoria.

A RIHGSE continua exercendo seu papel em ser um espaço de legitimação da historiografia
sergipana, de maneira mais específica da historiografia educacional. O estudo demonstra também a
importância do IHGSE como centro cultural, e sua centenária Revista colocando em circulação
relevantes aspectos da História da Educação brasileira.

Por vezes competindo no mercado com produção de outras revistas sergipanas, a exemplo da Revista
da Academia Sergipana de Letras, Revista de Aracaju e a Revista da Faculdade de Direito de
Sergipe, logo, a Revista do IHGSE não deixou de investir nos seus objetivos e nesse sentido em meio
a explosão cultural porque passava a sociedade sergipana, o IHGSE, permaneceu se fortalecendo e
um dos fatores culminantes foi a publicação dos estudos produzidos por seus sócios a exemplo de
“Epifânio Dória, Sebrão Sobrinho, Pires Wynne e os padres Filadelfo Jonatas Oliveira e Aurélio
Vasconcelos de Almeida” (SANTOS, 2014, p. 143). Como podemos perceber as publicações sempre
foi uma das políticas dessa instituição, enobrecendo a produção e publicação dos estudos realizados
pela sergipanidade.

Sendo assim, em Sergipe podemos contar com uma instituição pública que ao longo de sua
institucionalização tem contribuído de forma substancial para conservação e preservação da
memória, proporcionando eventos e publicações de estudos que enaltecem pesquisas e estudos no
âmbito sociocultural sergipano. Com mais de cem anos de vida, demonstra que seus idealizadores
fizeram uma feliz escolha ao decidirem sobre sua criação.
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