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RESUMO

O presente trabalho analisa a contribuição de Justiniano de Mello e Silva para o cenário educacional
sergipano durante os anos de 1871/74 e 1896, período em que atuou como lente do Atheneu
Sergipense. Para tanto, foram utilizadas as seguintes fontes documentais: o Livro de Atas da
Congregação do Atheneu Sergipense (1871-1896); a Legislação que regia a Instrução Pública de
Sergipe de 1871 e 1874, o Regulamento da Escola Normal de Sergipe de 1874; e os jornais, A
Liberdade e o Jornal do Aracaju. Dessa maneira, com o estudo desta documentação foi possível
analisar a participação deste intelectual em Sergipe, como também, na Província do Paraná. Portanto,
a análise dos dados pessoais e profissionais de um personagem não engrandece somente a quem
pesquisa, mas principalmente, a quem se beneficiará deste estudo para trabalhos posteriores, sendo
assim, de grande relevância para a História da Educação sergipana.
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Eixo 18: Formação de Professores. Memórias e Narrativas
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RESUMO

O presente trabalho analisa a contribuição de Justiniano de Mello e Silva para o cenário educacional
sergipano durante os anos de 1871/74 e 1896, período em que atuou como lente do Atheneu
Sergipense. Para tanto, foram utilizadas as seguintes fontes documentais: o Livro de Atas da
Congregação do Atheneu Sergipense (1871-1896); a Legislação que regia a Instrução Pública de
Sergipe de 1871 e 1874, o Regulamento da Escola Normal de Sergipe de 1874; e os jornais, A
Liberdade e o Jornal do Aracaju. Dessa maneira, com o estudo desta documentação foi possível
analisar a participação deste intelectual em Sergipe, como também, na Província do Paraná. Portanto,
a análise dos dados pessoais e profissionais de um personagem não engrandece somente a quem
pesquisa, mas principalmente, a quem se beneficiará deste estudo para trabalhos posteriores, sendo
assim, de grande relevância para a História da Educação sergipana.

Palavras-Chave: Atheneu Sergipense. Ensino Secundário. Justiniano de Melo e Silva. Sergipe.

JUSTINIANO DE MELO E SILVA AND HIS PASSAGE IN THE SERGIPANO
EDUCATIONAL SCENARIO (1871-1896)

ABSTRACT

This paper analyzes the contribution of Justiniano de Mello e Silva to the sergipano educational
scenario during the years 1871/74 and 1896, during which he acted as a lens of Atheneu Sergipense.
For this, the following documentary sources were used: the Book of Minutes of the Congregation of
Atheneu Sergipense (1871-1896); the Law governing the Sergipe Public Instruction of 1871 and
1874, the Regulation of the Sergipe Normal School of 1874; and the newspapers, A Liberdade and
Jornal do Aracaju. Thus, with the study of this documentation it was possible to analyze the
participation of this intellectual in Sergipe, as well as in the Province of Paraná. Therefore, the
analysis of personal and professional data of a character does not only magnify those who research,
but mainly, who will benefit from this study for later work, thus being of great relevance to the
history of Sergipe education.

Keywords: Atheneu Sergipense. High school. Justiniano de Mello e Silva. Sergipe.
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JUSTINIANO DE MELLO E SILVA Y SU PASAJE EN EL ESCENARIO EDUCATIVO DE
SERGIPANO (1871-1896)

RESUMEN

Este artículo analiza la contribución de Justiniano de Mello e Silva al escenario educativo sergipano
durante los años 1871/74 y 1896, durante los cuales actuó como un lente de Atheneu Sergipense.
Para ello, se utilizaron las siguientes fuentes documentales: el Libro de Actas de la Congregación de
Atheneu Sergipense (1871-1896); la Ley que rige la Instrucción Pública de Sergipe de 1871 y 1874,
el Reglamento de la Escuela Normal de Sergipe de 1874; y los periódicos, A Liberdade y Jornal do
Aracaju. Así, con el estudio de esta documentación fue posible analizar la participación de este
intelectual en Sergipe, así como en la Provincia de Paraná. Por lo tanto, el análisis de los datos
personales y profesionales de un personaje no solo magnifica a quienes investigan, sino,
principalmente, a quienes se beneficiarán de este estudio para su trabajo posterior, por lo que son de
gran relevancia para la historia de la educación de Sergipe.

Palabras clave: Atheneu Sergipense. Enseñanza secundaria. Justiniano de Melo e Silva. Sergipe.

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, estudos biográficos e sobre contribuições de intelectuais vêm ganhando um espaço
considerável no campo da História da Educação. Tais narrativas apresentaram por muito tempo
abismos e inseguranças por parte dos historiadores, pela dificuldade e controle da subjetividade em
busca da “verdade” destes estudos individuais, aspectos que se diferenciam das pesquisas sobre
acontecimentos e fatos históricos, onde levam em conta o coletivo, mas como afirma Thompson
(1981), “o historiador examina vidas e escolhas individuais, e não apenas acontecimentos históricos
(processos)” (THOMPSON, 1981, p.52).

Partindo desta reflexão, o presente trabalho tem como objeto de pesquisa a contribuição de
Justiniano de Mello e Silva para o cenário educacional sergipano, durante os anos de 1871 a 1896.
Este recorte temporal está ligado ao período em que Justiniano de Mello e Silva atuou como
professor no Atheneu Sergipense.[1] Vale ressaltar, que houve um intervalo de tempo entre os anos
de 1874 a 1895 e que será explicado ao longo do texto.

A opção em investigarmos a atuação de Justiniano de Mello e Silva enquanto professor do Atheneu
Sergipense surgiu com o levantamento dos professores que formaram a primeira Congregação da
instituição (1871-1874), dentre eles, o intelectual aqui analisado.[2] Após este levantamento,
indagações foram surgindo: Quem eram esses professores? Quis as suas procedências? Qual a sua
contribuição para o Atheneu Sergipense e para a História da Educação?

Nessa perspectiva, este trabalho caracteriza-se como histórico, biográfico, bibliográfico e
documental. Entre as fontes consultadas e analisadas, temos: o Diccionário Bio-Bibliográfico
Sergipano (ARMINDO GUARANÁ, 1925),[3] no qual foi possível encontrar dados biográficos do
intelectual em questão; o Regulamento Orgânico da Instruccão Pública da Província de Sergipe de
1870 e 1874 e o Regulamento da Escola Normal de 1874,[4] através dos quais busquei entender os
aspectos legais que regiam o Ensino Secundário sergipano; o Livro de Atas da Congregação do
Atheneu Sergipense,[5] onde foi constatada a presença do professor Justiniano nas reuniões e debates
sobre o funcionamento da instituição; e o jornal A Liberdade e o Jornal do Aracaju,[6] neles
circulavam notícias referentes à Educação primária e secundária da época, sendo o último redigido
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pelo próprio diretor da Instrução Pública e do Atheneu Sergipense, Manuel Luís Azevedo
D’Araújo,[7] neste jornal foram encontradas publicações de Justiniano e de outros intelectuais.

Então, por meio desses registros buscamos dar vozes aos fatos e acontecimentos que marcaram a
vida de Justiniano de Mello e Silva enquanto professor do Atheneu Sergipense, uma vez “que os
fatos não revelarão nada por si mesmos, o historiador terá que trabalhar arduamente para permitir
que eles encontrem “suas próprias vozes”” (THOMPSON, 1981, p. 40).

Diante do exposto, esta pesquisa foi dividida em três sessões. A primeira compreende a Introdução.
A segunda sessão intitulada “O Cenário Educacional Sergipano – Século XIX”, trata de questões
gerais sobre o Ensino Secundário em Sergipe desde a sua gênese até os primeiros anos da República,
na busca de situar qual era a situação do professorado neste cenário oitocentista, onde,
consequentemente, entra a figura de Justiniano de Mello e Silva. Esta parte caracteriza-se como uma
tentativa de tomar a contextualização como pano de fundo das experiências educacionais em Sergipe
durante o século XIX.

E na terceira sessão, “Dados biográficos de Justiniano de Mello e Silva e a sua contribuição para
a História da Educação em Sergipe”, apresentamos dados da biografia do intelectual em estudo e a
sua passagem pelo Atheneu Sergipense durante os anos de 1871 a 1874, e, retornando à instituição,
em 1896, como também, a sua relevância para a Província do Paraná. Por fim, serão apresentadas
algumas considerações finais.

2 – O CENÁRIO EDUCACIONAL SERGIPANO – SÉCULO XIX

Destinando-se precipuamente ao preparo de candidatos para as escolas
superiores do Império, o ensino secundário em todo o país, com um ou outro
acréscimo, com uma ou outra lacuna, reproduzia em seu currículo o conjunto
de disciplinas fixadas pelo Centro para os exames de ingresso nas Academias
(HAIDAR, 2008, p. 20).

Como afirma Haidar (2008) nesta passagem, o ensino secundário brasileiro pode ser conceituado
como estudos que possibilitavam o preparo daqueles que almejam o acesso às Academias do Império
e Sergipe também pode receber este conceito, embora poucos anos mais tardes que nas demais
províncias do Brasil.

Em terras sergipanas, as primeiras iniciativas voltadas ao ensino secundário ocorreram na cidade de
São Cristóvão, então capital da Província, na primeira metade do século XIX, através de aulas
avulsas. Na década de 1840 houve reivindicações, pedidos e meios legais que ordenavam a
concentração dessas disciplinas num mesmo espaço, criando assim, o primeiro liceu da Província.
No entanto, por motivos financeiros a então instituição teve vida efêmera, voltando as cadeiras a
funcionarem avulsamente e em lugares impróprios.

Através da Lei Provincial de 31 de julho de 1847, foi criado o segundo Liceu de São Cristóvão,
sendo mais uma vez, as aulas concentradas num mesmo local, desta vez, nas salas do Convento do
Carmo, compreendendo as seguintes disciplinas: Gramática Latina; Língua Francesa; Filosofia
Racional e Moral; Aritmética, Geometria e Trigonometria; e Retórica e Poética. Porém, de acordo
com a pesquisa realizada por Nunes (2008), o Liceu entrou novamente em decadência, uma vez que
as aulas não eram associadas à realidade local, o que ocasionava o abandono por parte da maioria dos
alunos matriculados:

Não foram promissores os primeiros tempos do Liceu, como esperavam os
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seus fundadores. Inicialmente, matricularam-se 18 alunos em Latim, 16 em
Francês, 9 em Geometria, 4 em Retórica e Poética, 16 em Filosofia, num total
de 63. Na maioria, muito pobres, os alunos não podiam pagar as taxas de
matrícula estabelecidas, como oficiava, em 1849, ao Presidente Zacarias de
Góis e Vasconcelos, o diretor, o Pe. Barroso (NUNES, 2008, 74).

Esta situação permaneceu durante a década posterior. Muitos alunos se matriculavam, mas poucos
eram assíduos e conseguiam concluir as disciplinas. Então, a Educação secundária continuava a
definhar. Mas estes fatos não eram exclusivos de Sergipe, como podemos perceber nos trabalhos de
Araújo (2008), Dias (2008), Haidar (2008), Rocha (2008) e Villela (2008), que se debruçaram sobre
o ensino secundário e preparo docente em outras províncias brasileiras, a exemplo do Rio de Janeiro,
Bahia e Rio Grande do Norte.

Quanto à formação de professores oitocentistas, temos a criação de Escolas Normais, entendendo
esta como instituições que “visavam à formação das moças, a fim de que pudessem desempenhar
suas funções de mães de família e senhoras da sociedade” (CAMARGO, 2000, p. 126). Tais escolas
objetivavam formar professores de primeiras letras, porém, a preocupação com estas instituições se
tornaram efetivadas com a fundação do Atheneu Sergipense em 1870, como veremos a seguir.

2.1 – O ATHENEU SERGIPENSE: CONTRIBUIÇÕES E IMPLICAÇÕES

Instituição de ensino secundário, criada em 1870 por meio do Regulamento Orgânico da Instrução
Pública da Província de Sergipe de 24 de outubro do mesmo ano, e idealizada pelo então Inspetor
Geral da Instrução Pública, Manuel Luís Azevedo D’Araújo. Segundo o Capítulo III, Artigo 16 do
Regulamento:

Art. 16. A Instrucção Publica Secundaria será dada:

1º Em um estabelecimento publico de línguas e sciencias preparatórias, o
qual fica creado nesta capital com a denominação de – Atheneu Sergipense -.

(Art. 16, Regulamento Orgânico da Instrucção Publica da Provincia de
Sergipe, 24 de outubro de 1870).[8]

Em janeiro de 1871 o Atheneu Sergipense dá início às suas aulas, das quais comporiam os dois
cursos oferecidos – o Curso de Humanidades e o Curso Normal. Nas palavras de Nunes (2008), o
curso de Humanidades era um “trampolim de acesso às Academias do Império” (NUNES, 2008, p.
118), tendo este, quatro anos de duração. Quanto ao Curso Normal, destinando-se ao preparo
docente, era dado em dois anos.

Devido problemas pedagógicos e administrativos, em fevereiro de 1874 o Curso Normal e o Curso
de Humanidades foram separados, criando assim, a Escola Normal de

Sergipe, funcionando esta em estabelecimento próprio, porém, os professores do Atheneu Sergipense
continuaram ministrando as suas aulas nos dois cursos em dias alternados. Como reza o
Regulamento da Instrução Pública de 1874, “haverá um Director da Escola Normal, e seus
professores normaes. Para essas nomeações serão aproveitados do melhor modo possível os
professores do atheneu” (Art. 4º, Regulamento da Instrusção Publica, de 03 de outubro de 1874).

Esta separação dos cursos deu-se por conta de reivindicações feitas na imprensa por parte de alguns
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intelectuais da época, como é possível observar numa passagem publicada no jornal A Liberdade no
ano de 1873:

Compreender-se-hia todavia a necessidade de conservar o governo esse
arbitro, por não querer garantir professores sem habilitações, que conviria
substituir por outros que poderiam convenientemente habilitar n’uma eschola
normal, instituição de primeira necessidade desde que se quiser com
sinceridade fazer dar um passo a Instrucção primária (Jornal A Liberdade, 10
de maio de 1873).

Para estes reivindicadores, os professores primários da Província não estavam aptos para ocuparem
tal cargo, como podemos visualizar na seguinte passagem publicada no mesmo jornal,

A incapacidade dos professores primários na província excede realmente ao
que se possa imaginar. Temos convicção de que não fazemos uma injustiça
dizendo que, entre 100, cinco não poderão explicar a seus alunnos o que seja
um metro e quaes as suas vantagens sobre as unidades arbitrarias do nosso
velho systema de pesos e medidas. Sobre este ponto quizeramos ouvir a
opinião do Sr. Director da Instrucção Pública, que actualmente escreve em
seu jornal extensos artigos sobre essa matéria. Persuadimo-nos que a sua
experiência confirmará tão triste verdade, e poisconvem que a torne muito
sensível agora que se vae reformar a Instrucção Pública (Jornal A Liberdade,
17 de maio de 1873).

Portanto, devido à precariedade na qual se encontrava a Instrução Primária naquele momento por
conta do mau preparo docente, houve a necessidade da separação e criação de uma Escola Normal.
Porém, esta iniciativa não foi a solução para os problemas nem do ensino primário nem da própria
Escola Normal, pois, já no primeiro ano do seu funcionamento, passou por sérias instabilidades e
descontinuidades advindos de crises de cunho pedagógicos, econômicos, políticos ou sociais. Tais
dificuldades ocasionaram sucessivos fechamentos e aberturas da instituição, como também,
mudanças de nomenclatura,[9] fatos que perduraram durante os anos de 1870 a 1898, vindo alcançar
a sua estabilidade somente em 1899 com a restauração realizada por Olímpio de Souza Campos,
prosseguindo assim, a Escola Normal de Sergipe, sem modificações e atualmente denominada de
Instituto Ruy Barbosa.

Estes acontecimentos marcaram a história do Curso Normal de Sergipe e apresentaram uma visão
mais objetiva sobre a relevância que tais fatos trouxeram para a Província naquela época. Os
registros que constam em um livro publicado pela imprensa local divulgam a importância da Escola
Normal, afirmando que “as escholas normaes são uma instituição social de tão reconhecida utilidade
que se acham adoptados por quase todos os paizes civilisados” (Jornal do Aracaju, 16 de janeiro de
1875).

Portanto, as instabilidades que afetaram as escolas normais brasileiras e a sergipana em questão, não
significava que o preparo docente deixava ser uma preocupação social e governamental, pelo
contrário, as diversas tentativas de restauração podem ser entendidas como causas de extrema
inquietação por parte daqueles que se empenhavam em redirecioná-la e aperfeiçoá-la.

Nos anos em que houve estes desequilíbrios, é importante destacar que durante os anos de 1870 a
1876, no Atheneu Sergipense e na Escola Normal, eram apenas destinados a alunos do sexo
masculino, de acordo com o Regulamento, “para a devida preparação das pessoas que se destinarem
ao magistério primário do sexo masculino - haverá uma escola normal” (Regulamento da Instrucção
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Pública de Sergipe, 03 de outubro de 1874). Este fato apenas releva traços da sociedade patriarcal
que imperava em todo o país àquela época, situação que começa a mudar três anos depois com a
criação da primeira Escola Normal feminina, em 1877.[10]

Diante destes dados, os alunos que pretendiam se matricular na Escola Normal de Sergipe e no Curso
de Humanidades do Atheneu Sergipense, teriam que apresentar comprovante de idoneidade, de base
escolar e religiosidade. Tais exigências também serviam para aqueles que desejavam preencher as
cadeiras destes estabelecimentos na condição de professores. Sobre este assunto, trataremos a seguir.

2.2 – DAS CONDIÇÕES PARA O MAGISTÉRIO PÚBLICO SECUNDÁRIO

Neste tópico trataremos dos requisitos para o ingresso e permanência dos professores que desejavam
ocupar as cadeiras do Atheneu Sergipense e da Escola Normal de Sergipe. Ressaltemos, que tanto os
concursos quanto as nomeações eram práticas vigentes da época e que a primeira mesa de
professores[11] formada para ocupar as cadeiras do então estabelecimento no ano de 1871 foram
todos nomeados sem concurso.[12]

O procedimento para a ocupação das cadeiras por meio do concurso era amplamente divulgado nos
jornais da época e regido pela legislação educacional que o regulamentava. Assim, a legislação
vigente era favorável tanto à realização de concursos como também de nomeações, fato que pode ser
comprovado no Regulamento da Instrução Pública da Província de Sergipe de 1874 e no
Regulamento da Escola Normal do mesmo ano.

Desse modo, havia duas possibilidades para a ocupação do cargo de professor da Escola Normal,
embora esse assunto tenha gerado algumas polêmicas entre os intelectuais da época. Fato
comprovado nas páginas do jornal A Liberdade, publicado no dia 05 de maio de 1874, por meio do
relato da separação de algumas disciplinas do Atheneu Sergipense e consequentemente da Escola
Normal, proporcionando a abertura de concursos ou nomeação para o preenchimento de novas
cadeiras. Essa decisão ficava a cargo do Presidente da Província, que muitas vezes por questões
financeiras ou por conveniência, preferia nomear professores efetivos da instituição,
concedendo-lhes uma gratificação, já que a Província não tinha condições financeiras de arcar com
os salários de novos professores.

Para que estes profissionais pudessem ocupar e se manter nas cadeiras do Atheneu Sergipense –
tanto no curso de Humanidade quanto no curso Normal – precisaria:

Capítulo I – Das condições para o Magistério Público e suas provas

Art. 70. Só podem ser professores públicos os indivíduos que reunirem as
condições seguintes:

1ª Maioridade legal.

2ª Moralidade.

3ª Capacidade profissional.

(Art. 70. Regulamento Orgânico da Intrucção Publica da Província de
Sergipe, 24 de outubro de 1870).

Tais condições eram provadas com apresentação da certidão de batismo; justificação de idade;
atestado dos párocos, câmaras municipais e autoridades judiciárias. No caso das mulheres, se
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casadas, a apresentação da certidão de casamento; viúva, o óbito do marido; separadas, a sentença
que julgou a separação; e no caso das solteiras, documento que comprove o consentimento dos pais
ou responsáveis.

Ao analisar as determinações legais que regiam o ensino secundário em Sergipe durante a segunda
metade do século XIX, foi possível concluir que tais ordenamentos jurídicos refletiam a preocupação
quanto à formação de humanistas e normalistas para a sociedade, o que garantiria a melhoria do
ensino primário e demais cargos sociais.

Portanto, a partir desta identificação da legislação não apenas a entendendo como um ordenamento
jurídico, mas como um meio de compreender as necessidades educacionais e emergências de uma
sociedade, buscamos levar em consideração todos os aspectos descritos neste documento, porém,
selecionando partes que se referiam mais precisamente ao presente objeto de pesquisa. E foi através
desta legislação levantada, que estabelecemos, em linhas gerais, o perfil do professorado no final do
século XIX em Sergipe, onde ficou evidente que este perfil profissional baseava-se, sobretudo, nas
questões de moralidade e capacidade intelectual, sendo exigidas legalmente.

Para tanto, lançamos uma pergunta: O que mais os fragmentos da legislação educacional nos trazem?
Sem dúvida, um leque de questões e sugestões de pesquisas para estudiosos e historiadores da
educação, pois este conjunto de fontes também nos permite analisar e encontrar respostas na
construção do que chamamos de fazer história. Então, cada documento, seja ele oficial ou não, traz
consigo “vozes” que perduram anos à fio sufocadas com o peso do tempo, mas cabe ao historiador
falar por elas, expressá-las e representá-las, mas sempre mantendo os cuidados necessários.

3- DADOS BIOGRÁFICOS DE JUSTINIANO DE MELLO E SILVA E A SUA
CONTRIBUIÇÃO PARA A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO EM SERGIPE

A presente sessão busca apresentar traços da trajetória pessoal e profissional de Justiniano de Mello e
Silva, atentando-se à sua contribuição para a História da Educação em Sergipe, enquanto professor
secundário. Para isto, utilizamos as seguintes fontes: o Dicionário Bio-Bibliográfico Sergipano
(Armindo Guaraná,1925), em que contém dados biográficos do intelectual em questão; o Livro de
Atas da Congregação do Atheneu Sergipense dos anos de 1871-74 e 1896, no qual localizamos
fragmentos que contam muito da sua passagem e atuação na instituição; e o jornal do Aracaju, em
que foram identificadas algumas publicações feitas por Justiniano de Mello e Silva.

3.1 – O HOMEM, O EDUCADOR, O POLÍTICO.

Assim que nasce, o sujeito empreende uma espécie de viagem rumo ao
desconhecido, já que não sabe ainda quem é, mas vai descobri-lo pelas
respostas que elabora às provocações da própria existência (NUNES, 2000, p.
547).

Os bons ventos de Laranjeiras-SE testemunharam no dia oito de janeiro de 1853 o nascimento de
Justiniano de Mello e Silva, filho do casal Félix José de Mello e Silva e D. Maria Alexandrina de
Mello e Silva. Nestas terras laranjeirenses iniciou a sua educação literária, indo conclui-la em
Pernambuco. Neste momento Justiniano começa a elaborar as questões que o moveram a
descobrir-se como um ser destinado ao trabalho educativo.

Em 1871 retorna à sua terra natal. Neste mesmo ano é nomeado professor da cadeira de Gramática e
Tradução da Língua Inglesa do Atheneu Sergipense. No Dicionário Bio-Bibliográfico Sergipano
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(Guaraná, 1925) consta que Justiniano ocupou este cargo através de concurso. Porém, vale ressaltar
que os primeiros professores que preencheram as cadeiras do Atheneu Sergipense no primeiro ano do
seu funcionamento foram todos nomeados sem concurso pelo Presidente da Província, assunto que já
foi abordado na segunda sessão deste trabalho.

Nesta primeira fase da sua carreira como professor secundário, período compreendido entre os anos
de 1871 a 1874, coincidentemente, período no qual Manuel Luiz Azevedo D’Araújo atuou como
diretor do Atheneu Sergipense e da Instrução Pública de Sergipe. Ambos eram membros da
Congregação que debatiam e discutiam assuntos referentes ao ensino provincial, o que não se
restringia apenas ao secundário, mas a Educação no seu sentido amplo, uma vez que eles, e os
demais partícipes, representavam a elite intelectual da época, destinada a tratar e resolver todos e
quaisquer problemas educacionais de toda a Província. Sobre os assuntos que eram tratados nas
reuniões da Congregação, trataremos mais adiante.

Com a sua saída do Atheneu Sergipense em 1874, por motivo de moléstia, Justiniano fez uma
excursão pelo Rio Grande do Sul e pelas duas cidades vizinhas. E em 1875 recebeu o grau de doutor
em Ciências Sociais na Faculdade de Córdoba, na Argentina. E voltando ao Rio de Janeiro nesse
mesmo ano, foi nomeado secretário do Governo do Paraná por Decreto de oito de setembro daquele
ano. E a partir daí inicia a sua carreira na política paranaense.

No Paraná lecionou várias disciplinas, sendo nomeado lente de Pedagogia da Escola Normal e eleito
deputado provincial em quatro legislaturas, fatos que o tornaram um homem de prestígio e
reconhecimento, resultado das suas ações educativas, políticas e jornalísticas, procedências que o
consagraram como intelectual de renome.

Mas a sua passagem em terras paranaenses chega ao fim, quando, em 1896, decide voltar à sua terra
natal. Retornando a Sergipe, retomou o seu posto de professor no Atheneu Sergipense, desta vez
ocupando a cadeira de História Universal e Civilização. Ao consultarmos o Livro de Atas da
Congregação deste ano não localizamos registros do seu retorno, nem mesmo a sua assinatura nas
páginas correntes das reuniões realizadas no período correspondente. Tal informação foi validada ao
consultar a tese de doutoramento de Eva Maria Siqueira Alves (2005), na qual apresenta quadros
demonstrativos dos professores e os respectivos períodos que lecionaram e no Dicionário
Bio-Bibliográfico Sergipano (1925).

3.2 – O JORNALISTA

Sabemos que os jornais são uma “fonte de informação sobre o transcorrer da vida escolar”
(CAMARGO, 2000, p. 171), mesmo alguns não sendo jornais escolares, mas que abrangem e
discutem sobre a cultura de determinadas instituições. Este fato era corriqueiro durante o século XIX
entre os intelectuais que redigiam ou publicavam suas surpresas e descontentamentos com a
Instrução Pública. E Justiniano, ao longo da sua trajetória intelectual redigiu vários jornais e revistas,
dentre eles:

• 1870 – “A Crença”, um jornal literário da cidade de Recife, no qual contou com o apoio e
participação de Sílvio Romero;

• 1876 – “25 de Março”, órgão do Partido Conservador de Curitiba;
• 1877/1878 – “O Paranaense”, órgão também do Partido Conservador e com publicações

periódicas;
• 1888/1890 – “Jornal do Comércio”, redigido também no Paraná;
• 1893 – “Revista Azul”, em conjunto com J. D. Perneta (Curitiba).

Assim, fica evidente a passagem de Justiniano de M. e Silva pelo jornalismo, não apenas paranaense.
Durante os anos de 1871 a 1874 fez publicações consideráveis no Jornal do Aracaju, veículo de
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informações que tinha como redator chefe o então diretor da Instrução Pública, Manuel Luiz
Azevedo D’ Araújo. Em umas das suas publicações, datada do dia 25 de setembro de 1872,
Justiniano expressa e deixa público os seus sentimentos pelo falecimento de um dos membros do
Gabinete Literário de Sergipe, o Dr. José Antônio de Magalhães Bastos. Seguia dizendo:

Gabinete Litterario- Cumpriu uma das mais importantes disposições dos
estatutos e directoria do gabinete litterario sergipense, mandando suffragar a
alma do seu sócio correspondente dr. José Antônio de Magalhães Bastos, e
celebrando uma sessão fúnebre, em que tomando a palavra o seu orador, no
eloquente discurso que vae impresso em outro lugar fez o elogio ao finado.
Tendo effectivamente logar no dia 23 a missa que a redacção desta folha
mandou celebrar pela alma do dr. José Antônio de M. Bastos (Justiniano de
Mello e Silva, Jornal do Aracaju, 25 de setembro de 1872).

Outras publicações do professor Justiniano são dignas de destaque neste mesmo jornal e em outros
que circulavam na época. Dentre as mais importantes:

• Considerações do intelectual sobre a fundação do Atheneu Sergipense na sessão solene da sua
abertura. Tal pronunciamento foi publicado no Jornal do Aracaju no dia 12 de fevereiro de
1871;

• Discurso pronunciado no Gabinete Literário Sergipano no dia 05 de junho de 1871 (Jornal do
Aracaju);

• Cartas à mocidade: a história. (Jornal do Aracaju, 06 de abril de 1872);
• Nova luz sobre o passado. Quéda dos mysterios históricos. Aracaju, 1905. É um opúsculo no

qual Justiniano anuncia pontos importantes sobre questões históricas. Esta obra foi publicada
no jornal “O Estado de Sergipe” entre 21 e 30 de novembro de 1905. Em 1906, reedita este
trabalho e o transforma em livro, publicando-o no Rio de Janeiro.

Com isto, Justiniano de M. e Silva tornou-se um jornalista, educador, poeta e político, lutando pelas
causas que publicava nos jornais que redigiu ou através dos discursos que proferiu. Foi possível notar
o seu tom realístico e humano nas publicações feitas no Jornal do Aracaju e no O Estado de Sergipe,
aspecto este que poderá ser analisado em pesquisas posteriores. Contudo, estas considerações sobre o
comportamento e contribuição de Justiniano para a História da Educação brasileira, e
especificamente sergipana, serão abordadas no próximo tópico.

3.3 – A ATUAÇÃO DE JUSTINIANO DE MELLO E SILVA NO ATHENEU SERGIPENSE

Qual o nosso papel? Ao nascer, crescer e morrer como podemos fazer história? Como seremos
lembrados daqui a décadas e séculos? Bem, somos aquilo que fazemos e produzimos. E Justiniano de
Mello e Silva hoje é um desses exemplos de intelectual que produziu e atuou em diversas áreas,
deixando, através dos vestígios, o seu legado para a posteridade.

Com isto, o objetivo geral desta pesquisa foi apresentar a participação deste personagem no cenário
educacional sergipano por meio dos fragmentos que contam a sua passagem como professor do
Atheneu Sergipense nos anos de 1871-1874 e 1896. Para isto, tomamos como fonte principal o Livro
de Atas da Congregação da instituição, onde foram registradas 22 reuniões durante o período no qual
Justiniano esteve em atividade.

Ao ser nomeado lente da cadeira de Gramática e Tradução da Língua Inglesa do Atheneu Sergipense
no ano de 1871, disciplina correspondente ao 3º Ano do Curso de Humanidades, ministrada durante
as manhãs - das 9h às 10h -, Justiniano então começa a sua jornada no cenário educacional sergipano,
ocupando um cargo considerável no ensino secundário oitocentista.

A Congregação iniciou as suas atividades no dia 05 de janeiro de 1871, e nas duas reuniões
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posteriores que datam dos dias 12 de janeiro e 03 de fevereiro, não constam a assinatura de
Justiniano de M. e Silva, fato que revela que ele naquele momento ainda não fazia parte do corpo
docente da instituição, passando a estar presente a partir do dia 30 de março deste mesmo ano. Vale
ressaltar, que as reuniões não possuíam datas fixadas a serem realizadas, eram marcadas em caráter
extraordinário, ou seja, apenas quando havia problemas a serem resolvidos.

Na Ata do dia 01 de junho de 1871, Justiniano apresentou um requerimento pedindo informações a
respeito dos estudantes que se matricularam na sua disciplina. Seu pedido foi aceito pelo então
diretor, Manuel Luiz Azevedo D’Araújo e o secretário, Moura Mattos e demais partícipes da
Congregação. Porém, as informações requisitadas pelo professor só foram apresentadas cinco meses
depois. Nesta reunião do dia 14 de novembro, Justiniano foi eleito com quatro votos para ser
examinador de Latim nos exames finais dos alunos, porém, ao final da reunião, o mesmo solicitou
dispensa do posto de examinador, uma vez que havia sido delegado a ele (a pedido do diretor) para
que confeccionasse o “memorial histórico e relatório annual da instrucção a cargo do
estabellecimento”. Por causa justa, foi ele dispensado da função de examinador.

Em 02 de março de 1872, Justiniano solicita durante a reunião que o horário das suas aulas seja
alterado, desejando ministrá-las às 18h. Pedido não aceito pela Congregação, alegando os demais
presentes que uma vez alteradas as aulas de Gramática e Tradução da Língua Inglesa, as demais
disciplinas também sofreriam alteração, o que acarretaria alguns problemas tanto para a instituição,
como para os próprios professores e alunos. Este assunto foi mais uma vez debatido na reunião do
dia 07 do mesmo mês, permanecendo o requerimento indeferido.

Vale destacar, que algumas reuniões não puderam ser realizadas por número insuficiente de
representantes, e dentre os “faltosos” estava Justiniano, porém, as suas faltas eram sempre
justificadas, seja por motivo de saúde ou viagens a mando do próprio diretor da Instrução pública, a
exemplo do dia 31 de janeiro de 1874. Neste dia, mesmo não se encontrando presente, Justiniano de
M. e Silva foi eleito com cinco votos para exercer o cargo de Secretário da Congregação, cargo de
total confiança do diretor, fato que comprova a capacidade profissional deste intelectual dentro do
Atheneu Sergipense.

A última Ata que verificamos a presença de Justiniano de Mello e Silva enquanto professor do
Atheneu Sergipense durante a sua primeira passagem data de 07 de maio de 1874, após este dia, a
sua assinatura desaparece dos registros das reuniões sem nenhuma informação sobre o seu
afastamento da instituição, passando a disciplina de Inglês a ser ministrada pelo professor ngelo dos
Reis. Esta foi uma das lacunas encontradas, tentamos localizar outras fontes que nos revelassem as
causas e circunstâncias que fizeram com que Justiniano tenha decidido afastar-se do Atheneu
Sergipense e qual a reação daqueles que desenvolviam atividades ao seu lado, mas nenhum vestígio
foi encontrado.

A partir daí, surgiu outra lacuna: o retorno de Justiniano de Mello e Silva para o território sergipano
e para o quadro docente do Atheneu Sergipense em 1896. Tal informação pode ser localizada no
Dicionário Bio-Bibliográfico Sergipano e nas pesquisas de Alves (2005). Para que pudéssemos
confrontar as ideias, consultamos as Atas deste ano como também as posteriores, mas em nenhuma
delas consta a assinatura do professor Justiniano, nem mesmo registros a respeito do seu regresso.
Em pesquisas já realizadas, a única informação que obtivemos foi que este intelectual, ao retornar ao
Atheneu Sergipense, passou a ministrar as aulas da cadeira de História Universal e Civilização. Com
isto, mesmo com todas as encruzilhadas e acontecimentos difíceis de serem levados a situações
hipotéticas, os vestígios e fragmentos encontrados foram relevantes para que chegássemos às
considerações finais.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

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

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.12-18,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



O objetivo deste trabalho foi descrever a passagem de Justiniano de Mello e Silva no cenário
educacional sergipano através da sua atuação no Atheneu Sergipense durante os anos de 1871/74 e
1896. Para isto, apresentamos um panorama como pano de fundo dos acontecimentos que marcaram
o ensino secundário em Sergipe e, por fim, dados pessoais e profissionais da vida deste intelectual.
Assim, apesar das lacunas existentes, ficou evidente a contribuição de Justiniano para a Educação
oitocentista e para a História da Educação sergipana.

Por meio das fontes consultas, foi perceptível a participação de Justiniano de Mello e Silva seja por
meio da imprensa ou nas reuniões da Congregação do Atheneu Sergipense, mostrando-se eloquente e
articulado nas vezes que se posicionou como membro desta instituição. Notamos traços do seu
comprometimento com a educação e política, nunca se mostrando alheio a elas. Sempre ativo e
preocupado com as questões educacionais. Foram poucos anos da sua atuação no ensino secundário
sergipano, mas foram suficientes para garantir o seu legado e contribuição para a História da
Educação brasileira. Enfim, conhecer a trajetória de um intelectual é uma forma de também nos
reconhecermos enquanto intelectuais, enquanto seres humanos e históricos.
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2 – Fontes Manuscritas

Livro de Atas da Congregação do Atheneu Sergipense (1871-1896)

3 – Jornais
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Jornal do Aracaju (1871-1875).

A Liberdade (1873-1874).

4 – Legislação

Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Sergipe, 24 de outubro de 1870.

Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Sergipe, 03 de outubro de 1874.

Regulamento da Escola Normal de Sergipe, 31 de abril de 1874.
[1] Sobre o Atheneu Sergipense consultar os trabalhos de Alves (2005).

[2] Para maiores informações do quadro docente que compunha a Congregação do Atheneu
Sergipense e das atividades desenvolvidas entre os anos de 1871-1875 na instituição, consultar
Santos (2016).

[3] Disponível no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS.

[4] Disponíveis na Biblioteca Pública Epifânio Dórea.

[5] Disponível e digitalizado no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (Ref.
481FASS01, S/C).

[6] Disponíveis e digitalizados no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe – IHGS.

[7] Manuel Luís Azevedo de Araújo era, nas palavras de Thetis Nunes (2008), “homem talentoso,
conhecedor das teorias educacionais mais avançadas da época como as de Pestalozzi, Basedow,
Nitigel, entre outros. Por sua cultura e atuação pode figurar entre aqueles que, no Brasil da época,
constituíam os “Homens de Ilustração”, possuidores de uma cultura calcada nas filosofias de fundo
liberal e cientista, o Positivismo, o Evolucionismo, o Pragmatismo”. (NUNES, 2008, p.111).

[8] Para maior fidelidade ao documento, foi mantida a escrita da época.

[9] Com base em pesquisas e trabalhos produzidos anteriormente, pudemos constatar que não houve
apenas uma Escola Normal em Sergipe durante o século XIX, mas escolas e cursos, sendo
respectivamente: o Curso Normal do Atheneu Sergipense (1870); a Escola Normal em prédio próprio
(1874); Escola Normal do Sexo Feminino (1877); e a Escola Normal para ambos os sexos (1889).

[10] Nesse momento, “os cursos Normais passaram a ser fundamentais para a luta da
profissionalização das mulheres, pois com os diplomas de normalistas elas atingiriam níveis mais
elevados de instrução e respeito na sociedade” (ALVES, 2005, p. 77).

[11] Esta primeira mesa foi composta pelo então Diretor Manoel Luís Azevedo D’Araújo, e os
professores, Raphael Archanjo de Moura Mattos, Thomaz Diogo Leopoldo, Antônio Diniz Barreto,
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Geminiano Paes de Azevedo, Justiniano de Mello e Silva, Tito Augusto S. de Andrade, Sancho de
Barros Pimentel e Ignácio de Souza Valladão.

[12] O primeiro concurso para professor do Atheneu Sergipense data do ano de 1875, referente às
cadeiras de História e Geometria.
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