
 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

 

 

“HABILITADO” OU “INHABILITADO”: OS CONCURSOS PARA PROFESSORES 

DO ENSINO SECUNDÁRIO EM SERGIPE (1875-1947) 

 

 

 

 

 

 

 

SUELY CRISTINA SILVA SOUZA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2016 

 



 

 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

DOUTORADO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

 

“HABILITADO” OU “INHABILITADO”: OS CONCURSOS PARA PROFESSORES 

DO ENSINO SECUNDÁRIO EM SERGIPE (1875-1947) 

 

 

 

 

 

SUELY CRISTINA SILVA SOUZA 

 

 

 

Tese apresentada ao Programa de Pós-

Graduação em Educação da Universidade 

Federal de Sergipe como requisito parcial para 

a obtenção do título de Doutora em Educação.   

 

 

Orientadora: Profª. Drª. Eva Maria Siqueira Alves 

 

 

 

 

 

 

SÃO CRISTÓVÃO (SE) 

2016 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELA BIBLIOTECA CENTRAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE 

 

 

 
 

S729h 

 

Souza, Suely Cristina Silva 
“Habilitado” ou “inabilitado” : os concursos para professores do 

ensino secundário em Sergipe (1875-1947) / Suely Cristina Silva 
Souza ; orientadora Eva Maria Siqueira Alves. – São Cristóvão, 
2016. 

399 f. : il. 
 
 

Tese (doutorado em Educação) – Universidade Federal de 
Sergipe, 2016. 

  

1. Educação – História - Sergipe. 2. Concursos - Educação. 3. 
Professores - Sergipe. 4. Ensino secundário. 5. Poder (Ciências 
sociais). I. Alves, Eva Maria Siqueira, orient. II. Título. 

 CDU 37.014.5:32(813.7)(091) 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À Amanda Cristina, a minha razão de viver e de ser feliz. 

À Antonio Aliberte, meu bem. 

Aos meus pais, sem vocês eu nada seria. 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Ao iniciar a escrita desta tese tinha certeza que os “ventos de mudança” eram os 

únicos enfrentamentos. Engano meu! Sem dúvida, os dois maiores desafios foram o tempo e a 

mim mesma. O tempo porque quando escrevia durante os limitados meses, o via correr pela 

janela a cada pôr do Sol. Lapso de dias que necessitaram de perserverança, determinação e 

concentração frente aos desgastes físicos e mentais, além da falta de atenção para os 

familiares e amigos. Um período de resistência que cabia somente a mim encará-lo sem 

temor, na certeza que de essa experiência tornar-se-ia um crescimento intectual e espiritual. 

Também percebi que em nenhum momento estava sozinha, pois ao meu lado haviam energias  

e pessoas que positivamente torciam e acreditavam no meu potencial. Sendo a gratidão um 

sentimento de amor, cabe a mim reconhecê-las. 

Agradeço à Deus pela fé e paciência na manunteção de minha saúde, alegria e, 

sobretudo, a harmonia do meu lar. Nas horas aflitas elevar o pensamento às energias positivas 

me fez crer na bondade infinita de um pai, que nunca abandona os seus filhos. De fato, “Deus 

é fiel”.  

Junto a essa energia de paz se encontra o meu inesquecível pai, José Carlos Souza (in 

memorian), que nas minhas orações sempre intercedia a sua proteção em forma de amor. Sua 

presença tranquiliza minha alma, obrigada por nunca me abandonar. 

Convicta de que cada sonho um dia se torna real, mas para que isto aconteça nunca 

sonhamos sozinhos e ao meu lado sempre esteve meu Bem. Aliberte Machado, como “faz 

bem ser o bem de alguém” e me faltam palavras para agradecê-lo. Nossas histórias e ideais se 

misturam e juntos somos amigos, confidentes, companheiros e amantes. Bem, unidos já 

plantamos muitos sonhos e sabemos que a colheita ocorrerá no tempo de Deus. Sem dúvida, 

você é a minha melhor escolha...Te amo!! 

À minha filha Amanda Cristina, único compromisso desta vida e que não meço 

esforços para fazê-la feliz. Peço desculpas pelas minhas ausências no momento em que você 

precisou se afastar de casa para viver a sua nova fase. Saiba que mesmo distante um amor de 

mãe se faz infinitamente presente e nunca abandona sua cria. Hoje entendo que o momento da 

escrita da tese amenizou a dor de sua partida, chegando ao ponto de me conformar e entender 

que é preciso deixá-la experimentar a vida e amadurecer. Sendo assim, me basta orar, 

agradecer e entregar a Deus os seus desejos.      



 

 

À minha mãe Maria Jose Silva Souza, professora e mulher batalhadora, que me 

ensinou a lutar pelos meus objetivos incansavelmente. Sei o quanto se esforçou para educar 

suas filhas, mesmo quando algumas pessoas não acreditavam que sua prole fosse capaz de 

vencer na vida.  

Aos demais familiares representados pelas minhas irmãs Sandra e Simone, cunhados 

Jair Rodrigues, Marcio Wagno e Sinval Machado, sobrinhos Bianca Beatriz e William Souza, 

sogros Antônio Aliberte e Lídia, tios e primos. Com vocês sou feliz!! 

À minha orientadora, Eva Maria Siqueira Alves, que desde o mestrado confiou na 

minha capacidade intelectual e abriu um mundo de oportunidades. Ao longo desses oito anos 

nunca me arrependi das escolhas que fiz, pois ao seu lado cresci, forteleci e aprendi a 

sobreviver no mundo acadêmico. Professora e intelectual renomada, sua personalidade 

marcante se reflete nos seus orientandos por meio de uma dignidade compromissada de ser 

um pesquisador e defensor da História da Educação sergipana. O fim desse ciclo reafirma os 

votos de que “missão dada é missão cumprida”, mas tenha certeza que ainda temos muito a 

conviver e que nossa história não finda por aqui. A senhora, minha eterna gratidão!! 

Aos professores que fizeram parte da Banca de Defesa da Tese, Sara Dick, Verônica 

Souza, Joaquim Tavares, Fábios Alves e João Paulo Oliveira, agradeço pelas leituras e  

contribuições que enriqueceram o texto final. Também registro meus agradecimentos aos 

docentes da Banca de Qualificação Genylton Rocha e Luiz Eduardo Oliveira, apesar de não 

saberem da futura mudança de objeto, explicaram alguns (des)caminhos metodológicos da 

produção de uma tese. Aos professores do curso, principalmente o professor Jorge Carvalho 

pelas aulas críticas sobre a História da Educação brasileira e sergipana. 

Aos amigos da vida, pois não citarei nomes para não correr o risco da ingratidão. No 

entanto, cada um deles se identificará ao ler estes agradecimentos e saberá a importância que 

possui na escrita desta obra. Aos colegas de doutorado, especialmente as amigas Socorro 

Lima e Isabela Gonçalves por partilharem angústias e felicidades. Ao casal de amigos Andrea 

Matos e Valter Alves pelo incentivo e palavras de conforto. À dupla Viviane Almeida e Ana 

Paula Bistaffa pelos desabafos e risadas.  

Sou grata também a professora Ester Fraga pelos primeiros passos como pesquisadora, 

nos tempos da graduação, quando aceitei o convite de bolsista PIBIC, sem ao menos ter a 

noção dos limites dos meus sonhos. Aos professores do curso de Matemática da Universidade 

Tiradentes pelos incentivos constantes, especialmente ao amigo José Maria Corrales que 

acompanhou cada fase do meu crescimento acadêmico. Aos demais professores do 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100011720142660
https://www.facebook.com/jair.rodriguesdacruz
https://www.facebook.com/marcio.wagno
https://www.facebook.com/sinval.machado.18
https://www.facebook.com/bianca.beatrz
https://www.facebook.com/william.souza.566
https://www.facebook.com/evamariasiqueira.alves
https://www.facebook.com/jorgenascimento.carvalho
https://www.facebook.com/ester.vilasboasdonascimento
https://www.facebook.com/josemaria.corrales.16


 

 

PPGED/UFS, assim como os intelectuais que cruzaram o meu caminho nos corredores da 

Academia e da vida. 

Às instituições de Pesquisa e os colaboradores do Instituto Histórico Geográfico de 

Sergipe, Biblioteca Pública Epifânio Dória e Arquivo Público do Estado de Sergipe. À 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior por fomentar a pesquisa desta 

tese. Aos funcionários da secretaria do Programa de Pós Graduação em Educação da 

Universidade Federal de Sergipe, principalmente Eanes Correia e Guilherme pela atenção e 

presteza. Ao grupo de pesquisa História, Ensino e Aprendizagem, que também fazem parte do 

Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense, agradeço pelo apoio. Aos meus 

queridos alunos das instituições de ensino Secretaria de Estado da Educação, Instituto Federal 

de Sergipe/Campus Aracaju, Pós Graduação da Faculdade PIO X, Pós Graduação da 

Faculdade Atlântico e Pós Graduação do Centro de Educação a Distância da Universidade 

Federal de Sergipe que sempre torceram por mim.  

Enfim, não resta dúvida de que a vida de pós graduando não se limita apenas ao 

mundo das leituras e das fontes, mas interage com seres humanos que respeitam, entendem e 

torcem pelas suas conquistas. Pessoas que através de simples gestos são capazes de amenizar 

a solidão e alegrar a alma de uma pesquisadora em um momento necessário e particular. 

Enfim, espero que este trabalho tenha alcançado uma relevância histórica, cuja 

dedicação se pautou nos investimentos de uma instância pública brasileira e que se encerra ao 

retribuir à sociedade este texto como produto dos créditos depositados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Quanto a dizerem que os professores do meu Estado não têm competência para 

leccionar o curso complementar, é uma grande injustiça feita aos seus professores, 

pois que, em Estado nenhum, se encontram professores para os cursos fundamental 

e complementar mais competentes de que os de Sergipe, como por exemplo, o 

professor Abdias Bezerra, d’entre muitos outros (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 18 de mar., 1937, p. 156). 



 

 

RESUMO 

 

 

O objeto de investigação desta tese é os concursos para professores do ensino secundário de 

Sergipe. A pesquisa de doutoramento possui a finalidade de analisar as relações de poder no 

processo administrativo dos concursos para professores secundários do Atheneu Sergipense 

entre os anos de 1875 e 1947, relacionando as práticas de recrutamento e seleção desta 

instituição com as previsões legais em níveis nacional e estadual. Para tanto, foram 

identificados e examinados quarenta e seis concursos docentes sergipanos, realizando 

fundamentação e diálogo das análises por meio da categoria “poder” do autor Michel 

Foucault, além de interlocuções com pesquisadores que pautam os estudos nas reflexões 

teórico-metodológicas da História Cultural. Desse modo, as fontes localizadas foram 

variadas: atas, correspondências, decretos, diários oficiais, discursos, jornais, leis, livro 

de inscrições para concursos, petição e termo de audiências, regimentos escolares, registro de 

títulos, relatórios dos diretores, teses de concursos e outros. Nessa perspectiva, esta tese 

defende, que durante as práticas de recrutamento e seleção de professores para o ensino 

secundário do Atheneu Sergipense, haviam relações de poder mediadas pelos saberes dos 

concorrentes, pelo olhar hierárquico vigilante da Congregação e pelas determinações da 

sanção normatizadora do governo, cujos interesses eram coletivos em prol da organização 

escolar, via concursos e/ou nomeações docentes. Desde a criação do Atheneu Sergipense que 

a forma administrativa de ingresso para professores do ensino secundário em Sergipe se deu, 

predominantemente, por concursos providos pela Congregação da instituição e posterior 

aprovação dos responsáveis governamentais, conforme as mudanças normativas dos exames, 

mesmo com o advento do Estado Novo. Ao longo desse período, ainda ocorriam algumas 

nomeações por parte do governo, sejam elas devido à ausência de candidatos inscritos nos 

concursos ou estratégias políticas e sociais também caracterizadas com uma relação de 

poder. Sendo assim, a dinâmica dos concursos docentes legitimou a profissionalização e 

modelou o tipo de professor capacitado para o ensino secundário de Sergipe. Dessa maneira, o 

trabalho traz contribuições para a História da Educação, sobretudo para os trabalhos que 

pautam as temáticas na História das Disciplinas Escolares e na História da Profissionalização 

Docente em instituições escolares específicas. 
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ABSTRACT 

 

 

The research object of this thesis is the applications for Sergipe secondary school teachers. 

The doctoral research has the purpose of analysing the power relations in the administrative 

process of the applications for Atheneu Sergipense secondary teachers, between 1875 and 

1947, linking this establishment recruitmentand selection practices with the legal provisions at 

national and state levels. Therefore, there were identified and examined forty-six applications 

for teachersin Sergipe, performing grounding and dialogue of the analysis through the 

category "power" from the author Michel Foucault, as well as dialogues with researchers that 

guide studies in theoretical and methodological reflections of Cultural History. Thus, the 

sources were diverse: records, correspondence, decrees, official journals, speeches, 

newspapers, laws, applications books, petition and hearings term, school regulations, bill 

book, reports of the directors, applications theses and others. In this perspective, this thesis 

argues that during the recruitment and selection practices of teachers for secondary education 

in AtheneuSergipense, there were power relations mediated by the competitors’ knowledge, 

by the Congregation hierarchical and vigilante look and by the normalizing sanction 

determinations from the government, whose interests were collective in favor of school 

organization, via teachers applications and/or designations. Since the Atheneu Sergipense 

creation the administrative form of entry for secondary school teachers in Sergipe occurred 

predominantly through applications provided by the institution Congregationand subsequent 

approval of government officials, according to the testsregulatory changes, even with the 

advent of the New State. Throughout this period, there were still some nominations by the 

government, whether due to lack of candidates that applied or political and social strategies 

also characterized with a power relationship. Therefore, the dynamics of teachers applications 

legitimized the professionalization and modelled the kind of teacher trained for secondary 

education of Sergipe. Thus, this work brings contributions to the History of Education, 

especially for works that guide the themes in the History of School Subjects and in the 

History of Teacher Professionalization in specific institutions. 
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RESUMEN 

 

  

El objeto de investigación de esta tesis se trata de los concursos para profesores de la 

enseñanza secundaria de Sergipe. La investigación de doctoramiento posee la finalidad 

de analizar las relaciones de poder  en el proceso administrativo de los concursos para 

profesores secundarios del colegio Atheneu Sergipense, entre 1875 y 1947, relacionando las 

prácticas de reclutamiento y selección de ese establecimiento de enseñanza con las 

previsiones legales a niveles nacional y estadual. Para esto, se identificaron y examinaron 

cuarenta y seis concursos docentes de Sergipe, en el que se realiza fundamentación y diálogo 

de los análisis por medio de la categoría “poder” del autor Michel Foucault, además de las 

interlocuciones con investigadores que pautan los estudios sobre las reflexiones teórico-

metodológicas de la Historia Cultural. De ese modo, las fuentes localizadas fueron 

variadas: actas, correspondencias, decretos, diarios oficiales, discursos, periódicos, leyes, 

libro de inscripciones para concursos, petición y término de audiencias, reglamentos 

escolares, registro de títulos, informes de los directores, tesis de concursos y otros. En esa 

perspectiva, esta tesis defiende, que durante las prácticas de reclutamiento y selección de 

profesores para la enseñanza secundaria del Atheneu Sergipense, habían relaciones de 

poder mediadas por los saberes de los concurrentes, por la mirada jerárquica vigilante de la 

Congregación y por las determinaciones de la sanción normalizadora del gobierno, cuyos 

intereses eran colectivos en pro de la organización escolar, por medio de concursos y/o 

nombramientos docentes. Desde la creación del Atheneu Sergipense que la forma 

administrativa de entrada para profesores de la enseñanza secundaria en Sergipe se dio, 

predominantemente, por concursos nombrados por la Congregación de la institución y 

posterior aprobación de los responsables gubernamentales, conforme los cambios normativos 

de los exámenes, incluso con el adviento del Estado Novo. A lo largo de ese período, ocurrían 

todavía algunos nombramientos por parte del gobierno, sean ellas debido a la ausencia de 

candidatos inscriptos en los concursos o estrategias políticas y sociales también caracterizadas 

con una relación de poder. Siendo así, la dinámica de los concursos docentes legitimó la 

profesionalización y moldó el tipo de profesor capacitado para la enseñanza secundaria de 

Sergipe. De esa manera, el trabajo aporta para la Historia de la Educación, sobre todo para los 

trabajos que pautan las temáticas en la Historia de las Asignaturas Escolares y en la Historia 

de la Profesionalización Docente en instituciones escolares específicas. 
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de Poder. Profesores. 
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Quando os ventos de mudança sopram, umas pessoas levantam barreiras, outras 

constroem moinhos de vento (Erico Verissimo, 1949-1962). 
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 A epígrafe1 citada traduz o meu caminhar na escrita desta tese, encontros de si em que 

os pesquisadores necessitam dizer: Mudar é preciso! Não há o que temer! Sendo assim, com 

os ventos de mudança que sopravam a meu favor construí meu moinho de vento, abracei o 

momento e deixei as palavras fluírem. Em outros termos, este trabalho pretendia dar 

sequência as análises apreendidas no mestrado2 ao configurar a disciplina Matemática no 

Atheneu Sergipense por meio da atuação da Reforma Francisco Campos entre os anos de 

1938 e 1943. Com o término deste curso no ano de 2011, sabia que a pesquisa não se 

encerrava por ali e sempre me perguntava o que tinha acontecido com a referida disciplina 

depois de sua configuração. Em busca de uma resposta, o interesse aumentava a cada leitura 

realizada no Grupo de Pesquisa das Disciplinas Escolares: História, Ensino, Aprendizagem 

(DEHEA/CNPq/UFS) 3, do qual sou membro, quando observei que muitos autores ampliavam 

suas pesquisas a partir de suas dissertações4. Diante desta perspectiva, decidi elaborar meu 

projeto de seleção do doutorado no Programa de Pós-Graduação da Universidade Federal de 

Sergipe, objetivando investigar a história da disciplina Matemática no Atheneu Sergipense 

entre os anos de 1943 e 1973, para entender a sua trajetória diante as reformas educacionais 

presentes neste período. 

Ao ingressar no doutorado, entre muitas leituras e análises documentais prossegui com 

essa temática até o Exame de Qualificação, quando as lentes da história5 foram direcionadas 

para outra perspectiva pela minha orientadora. A nova proposta focalizava os “ventos” dos 

concursos para professores do ensino secundário de Sergipe, tendo como lócus de 

investigação o Atheneu Sergipense. Com o meu “moinho de vento” aceitei o desafio, sem 

estranhamentos, já que tinha estudado os concursos das cadeiras de Matemática (1929) e 

Ciências Naturais (1938) durante o mestrado. Ainda, a nova investigação também apresentava 

um dos pontos importantes da arquitetura da História das Disciplinas Escolares: a natureza 

                                                 

1 O trecho faz parte da abertura da trilogia “O Tempo e o Vento” de Erico Verissimo, composta por três 

romances - "O Continente" (1949), "O Retrato" (1951) e "O Arquipélago" (1961) - a obra trata dos 

acontecimentos e histórias de dimensões épicas, que narram 200 anos do processo de formação do estado do Rio 

Grande do Sul.  
2 Para mais investigações, ver Souza (2011). 
3 Grupo de Pesquisa coordenado pela professora Drª. Eva Maria Siqueira Alves desde o ano de 2006 e 

certificado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). Tem por objetivo 

investigar as diferentes disciplinas escolares e acadêmicas com ênfase na história de suas configurações nos 

estudos secundários e superiores de Sergipe (século XIX, XX e XXI) e o processo de ensino aprendizagem 

desenvolvido nestes campos. 
4 Entre as leituras realizadas destaco: Aires (2006), Martins (2000), Martins (2006) e Razzini (2000). 
5 O termo “lentes da história” não se refere a “ideia de historiador como detetive em busca de pistas e sinais, na 

acepção de Carlo Ginzburg inspirada em Sherlock Homes; mas ao objeto, a lupa, por ele usado na representação 

já tornada clássica do personagem em sua investigação (VIDAL; FARIA FILHO, 2005, p. 1). 
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docimológica que, na concepção de Chervel (1990), trata-se do estudo científico dos exames e 

dos concursos. 

Para Chervel (1990), o termo disciplina cria regras e métodos para os diversos campos 

do pensamento, do conhecimento e da arte. A disciplina escolar “[...] é aquilo que se ensina e 

ponto final" (CHERVEL, 1990, p. 178). Dessa maneira, o professor é o responsável pela 

transmissão dos conhecimentos via disciplinas escolares, função que algumas vezes vai além 

do papel de ensinar. Para tanto, o autor nos afirma que para compreender este processo é 

preciso ampliar toda a noção de disciplina escolar e reconhecer que ela não comporta apenas 

as práticas em sala de aula, mas também envolvem as grandes finalidades que presidem para 

sua constituição e o fenômeno de aculturação de massa que ela determina. 

O autor ainda nos diz que, a História das Disciplinas Escolares desempenha um papel 

importante tanto na História da Educação como na História Cultural. Neste sentido, a função 

da escola não se restringe ao aprendizado das disciplinas escolares. A educação dada e 

recebida nestas instituições é o reflexo “[...] das finalidades correspondentes, um conjunto 

complexo que não se reduz aos ensinamentos explícitos e programados” (CHERVEL, 1990, 

p. 188). 

 

A disciplina escolar é então constituída por uma combinação, em proporções 

variáveis, conforme o caso, de vários constituintes: um ensino de exposição, os 

exercícios, as práticas de incitação e de motivação e um aparelho docimológico, os 

quais, em cada estado da disciplina, funcionam evidentemente em estreita 

colaboração, do mesmo modo que cada um deles está, à sua maneira, em ligação 

direta com as finalidades (CHERVEL, 1990, p. 207). 

 

Nessa perspectiva, o autor recomenda um criterioso programa de investigação para 

averiguar esse modo de disciplinar, advertindo que os estudos não sejam baseados apenas nos 

textos oficiais, mas na documentação abundante produzida pelas instituições que põe em ação 

o desenvolvimento da disciplina. Em outras palavras, o objeto da história das disciplinas 

escolares está composto pela sua gênese, função e funcionamento. Já seus constituintes são os 

conteúdos (o núcleo da disciplina), os métodos de ensino e o aparelho docimológico, sempre 

atentos às suas finalidades.  

Dentre os constituintes de uma disciplina, o aparelho docimológico, por meio do 

estudo dos exames, me permitiu analisar os concursos para professores do Atheneu 

Sergipense. Para Valente, “[...] os exames são organizados e realizados por bancas e 

comissões julgadoras”, bem diferentes “das provas que são elaboradas, aplicadas e corrigidas 

pelos próprios professores da disciplina” (VALENTE, 2006, p. 1). Desse modo, a história das 
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disciplinas escolares e o objeto em questão não podem ser estudados separadamente, já que a 

disciplina constitui um elemento chave do ofício do docente. 

Ao tratar de oficio docente, Nóvoa (1991) aponta para o século XVI os primeiros 

indícios da atividade docente, dedicados por grupos de leigos e, sobretudo, religiosos. Tais 

indivíduos não desempenhavam a docência como ocupação principal, mas como atividade 

secundária. A docência passou a ser exercida, por algumas pessoas, como primordial 

atividade a partir do século XVIII, cuja intensificação se deu com a estatização da educação, a 

exemplo do caso português durante a Reforma Pombalina. 

 

Durante muito tempo acreditou-se que a gênese da profissão docente tinha 

coincidido com a emergência dos sistemas de ensino de Estado. Não é nada disso, 

pois no iniciiodo século XVII havia uma série de grupos que faziam do ensino sua 

ocupação principal, exercendo-a muitas vez em tempo integral. Trata-se de grupos 

diversificados, cujo único ponto comum é que sofrem uma influencia religiosa. A 

intervenção estatal vai provocar uma homenigeneização à escala  nacional, de todos 

estes grupos: no início, o que constitui estes docentes em corpo profissional  é o 

controle do Estado, e não uma concepção coorporativa do oficio (NÓVOA, 1991, p. 

251-252).  

 

O autor ainda nos diz que, as reformas do ensino que foram atribuídas comprometeram 

docência à medida que estabeleciam padrões seletivos para o exercício da profissão, criando 

um perfil de profissional derivado de um processo de missionarização do docente. Este 

indivíduo, um professor “clérigo-leigo”, estava encarregado de formar o bom cidadão, dentro 

dos moldes que o Estado o entendia. O controle estatal também interessava à classe docente, 

pois garantia um status social que, entre muitas contribuições, também dava uma maior 

organicidade no exercício da profissão, supostamente, promovendo melhores condições de 

trabalho e a valorização do profissional. 

 

O processo de estatização do ensino paasa 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. A estratégia de recrutamento adotada não privilegiará os 

candidatos que querem ensinar nas localidades onde nasceram, mas visará sobretudo 

à constituição de um corpo de pessoas isoladas, submetidas à disciplina do Estado 

(NÓVOA, 1991, p. 252) 

 

Desse modo, pode-se perceber que o Estado Moderno fez uso da educação escolar 

como parte de seus dispositivos, configurando o tipo humano ideal como um sujeito de 
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comportamento civilizado, consciente do seu lugar social e pronto para tomar parte da 

consolidação daquelas sociedades. “O professor, elemento constituinte da escola, figura como 

uma tecnologia da qual o Estado dispôs para garantir tais objetivos” (SANTOS, 2013, p. 31). 

Tais reflexões vão de encontro com os objetivos desta pesquisa, entendendo a 

docência em Sergipe nos séculos XIX e XX como campo profissional que se constituiu e 

legitimou tanto por meio da legislação, quanto por meio da prática social. Daí o enfoque sobre 

as relações de poder, que muito favorecem as análises dos concursos para professores do 

ensino secundário, possibilitando compreender a forma como socialmente esta profissão se 

caracterizou ao longo do período em questão. 

Ressalta-se que estudar os concursos para professores do ensino secundário do 

Atheneu Sergipense representa um passo importante para a compreensão do desenvolvimento 

sócio-histórico da profissão de professor em Sergipe, assim como contribui nos estudos sobre  

a temática no Brasil. Partindo dos pressupostos apresentados pelas apropriações de Andre 

Chervel e António Nóvoa, pode-se afirmar que esta pesquisa flagra um determinado momento 

desta trajetória, bem como um segmento deste grupo, nos revelando o quanto é inadequado  

pensar a história da profissão docente “como um evento monolítico, portador de uma 

escatologia e uma teleologia. Perceber as diferentes variações deste movimento parece 

conduzir a melhores interpretações do conjunto” (SANTOS, 2013, p. 44). 

Nessa linha de pensamento, a opção pela investigação dos concursos para professores 

do curso secundário no Atheneu Sergipense se justifica por se tratar de uma escola pública, 

criada no ano de 1870 e única até meados dos anos de 19506. Antes de sua instalação, os 

ensinamentos secundários sergipanos eram ministrados por meio de cadeiras, sendo 

posteriormente reunidas no Liceu7 Sergipense, instituição instalada na Província de Sergipe 

após tentativas malogradas de organização a partir dos anos de 1830. 

 

                                                 

6 Atualmente chamado de Colégio Estadual Atheneu Sergipense, mas desde a sua criação a instituição modificou 

seu nome diversas vezes para atender as determinações das reformas de ensino secundário vigentes: “Atheneu 

Sergipense (1870), Lyceu Secundário de Sergipe (1881), Escola Normal de Dois Graus (1882), Atheneu 

Sergipense (1890), Atheneu Pedro II (1925), Atheneu Sergipense (1938), Colégio de Sergipe (1942), Colégio 

Estadual de Sergipe (1943), Colégio Estadual Atheneu Sergipense (1970) e Centro de Excelência Colégio 

Atheneu Sergipense (2003)” (ALVES, 2005a, p. 6). Ao longo desta tese utilizo a denominação Atheneu 

Sergipense para evitar equívocos de nomenclatura, embora em alguns momentos seja recorrente o termo da 

época devido à transcrição das fontes. 
7 Termo usado no Brasil durante a primeira metade do século XIX  para designar os estabelecimentos de ensino 

secundário. A palavra “Liceu”  tem procedência francesa e sua tradução possuía “[...] um sentido eminentemente 

político e social da educação napoleônica, definido como instituições criadas e mantidas pelo Estado nacional e 

voltadas para fins de governo” (LIMA, 2005, p. 23).  



24 

Moinho e ventos 

 

Os primeiros fundamentos para a organização dos estudos secundários em Sergipe 

datam de 1830, quando o Conselho Geral da Província criou as cadeiras de 

Filosofia, Retórica, Geometria e Francês, reunindo-as em São Cristóvão, capital da 

Província, no Liceu Sergipense. Mesmo extinto o Liceu, pela Assembléia 

Legislativa, em 1835, continuaram seus professores a lecionar até o ano de 1839. 

Em 1847 foi aberto o Liceu Sergipense, também chamado de Liceu de São 

Cristóvão, permanecendo nos salões do Convento de Nossa Senhora do Carmo até a 

mudança da capital para Aracaju, em 1855. O Liceu Sergipense, instalado em 

Aracaju no ano de 1862, teve duração efêmera. Coube ao então Inspetor Geral da 

Instrução Pública Manuel Luiz Azevedo d’Araújo, organizar o Regulamento 

Orgânico da Instrução Pública de 24 de outubro de 1870, assinado pelo Presidente 

da Província de Sergipe, o Coronel Francisco José Cardoso Júnior, criando o 

Atheneu Sergipense, com dois cursos: o de Humanidades e o Normal (ALVES, 

2005a, p. 4). 

 

A crescente demanda pelos estudos do Atheneu Sergipense o tornou em “[...] um 

centro aglutinador e disseminador do ethos cultural, sabendo impor-se como justo motivo de 

ufania e orgulho para Sergipe” (ALVES, 2014, p. 309). Ao longo dos seus 146 anos, a 

instituição construiu uma memória educacional permeada de muitas transformações, sejam 

elas em suas instalações físicas, em seu corpo docente e discente, finalidades e modalidades 

de ensino. Entre os anos de 1872 e 1950,  a escola “[...] instalou-se em cinco prédios distintos, 

cujos traços arquitetônicos dizem muito sobre as finalidades de ensino e sobretudo da cultura 

escolar”8, como também a respeito das relações de poder travadas neste ambiente. A  

localização geográfica destes prédios “[...] sempre esteve na região central de Aracaju, à vista 

da sociedade e próximo aos demais edifícios de destaques”9. Sem dúvida, o Atheneu 

Sergipense retratava a modernidade e o progresso que o Estado propagandeava na medida em 

que seu ensino alcançava prestígio e destaque no cenário cultural sergipano como um atributo 

de poder. 

Com sua criação, no dia 24 de outubro de 1870, o Atheneu Sergipense ofereceu os 

cursos de Humanidades10 de 4 anos e o Normal de 2 anos, o que representava uma 

                                                 

8 Ainda Rodrigues acrescenta que, “[...] quanto maior a sua significância na educação do estado mais 

suntuosidade seus prédios ganhavam. No ano de 1950, o colégio instalou-se em seu prédio atual localizado na 

Praça Graccho Cardoso (RODRIGUES, 2015, p. 57). 
9 Cf: ALVES, 2005a, p.48-49.  
10Na compreensão de Gasparello (2002), as “Humanidades” foi uma invenção do secundário. Sua história tem 

sua existência com as “artes liberais” dos gregos antigos, o lugar ocupado pelo Latim. Etimologicamente refere-

se a “humanitas”, remetendo-se em grego a Paideia. Para tanto, a educação preparava o indivíduo a plenitude do 

seu papel de homem. Possuía uma relação com a tradição cristã, pondo em destaque o caráter laico do termo.  

Também associava seu estudo ao século dos humanistas, que designava tanto os sábios dedicados à antiguidade 

grega romana, como “os alunos das novas classes dos colégios”. Assim, as Humanidades era um ensino baseado 

no “espírito de uma educação integral e moral que preparava o homem para a vida em sociedade do que um 

grupo de matérias” (GASPARELLO, 2002, p. 61-62). 
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singularidade11 para época. Os professores lecionavam ao mesmo tempo nos dois cursos, em 

dias alternados e com horário estabelecidos. Cabia ao governo organizar o provimento das 

cadeiras da instituição, nomeando naquela ocasião pessoas mais aptas para tal fim. Desde o 

momento de instalação até o ano de 1875, não houve concursos de professores e a seleção do 

primeiro quadro docente se procedeu por indicação administrativa, embora a norma fosse 

outra. Para tanto, as aulas eram regidas por docentes ditos como experientes e reconhecidos 

no meio social, escolar e político da época.  

Nessa perspectiva, acredita-se que os concursos de professores secundários 

começaram a ser exigidos no Atheneu Sergipense como um mecanismo de ingresso a 

profissionalização docente por meio da “habilitação” dos candidatos no final dos exames, uma 

vez que os reprovados alcançavam a “inhabilitação”12. A cada etapa, os concorrentes eram 

avaliados por uma banca examinadora, constituída por catedráticos13 e professores 

convidados, designados pelo diretor da instituição ou indicação do governo.  

Os primeiros concursos contemplavam as cadeiras de Geometria e História Universal, 

realizados no dia 27 de agosto de 1875. Assim, “[...] as demais cadeiras e vagas que surgissem 

depois só poderiam ser preenchidas por concurso público”, conforme a legislação que as 

regulamentavam e organizavam as etapas em “[...] provas de defesa de tese de livre escolha 

ou sobre assunto sorteado, as provas práticas, quando a natureza da cadeira exigia, as provas 

escritas, orais e as arguições” (ALVES, 2010, p. 123). 

Encontrando-se vaga uma das cadeiras do Atheneu Sergipense, por motivos diversos, 

os concursos também aconteciam pela introdução ou extinção de disciplinas que deviam 

compor os programas escolares, cujos conteúdos de ensino eram “[...] aqueles necessários aos 

Exames de Preparatórios do século XIX e depois aqueles previstos no vestibular do século 

XX [...]” (ALVES, 2010, p. 123) para ingresso dos jovens no ensino superior. Esses 

conhecimentos tanto estavam integrados as finalidades das disciplinas ministradas no interior 

da instituição como construíram uma formação intelectual e cultural dos seus discentes.  

 Mesmo prestando concurso a uma cadeira específica, os professores do Atheneu 

Sergipense podiam migrar para outras disciplinas por diferentes motivos. Eles substituíam 

                                                 

11 A existência desses dois cursos juntos no Atheneu Sergipense “[...] indicava um avanço para época, uma vez 

que, por exemplo, as escolas Normais do Rio de Janeiro, São Paulo e Piauí foram criadas como cursos Normais 

separados dos cursos de Humanidades” (ALVES, 2006, p. 60).  
12 Expressões que também faz parte do título desta Tese, os termos “habilitados” e “inhabilitados” foram 

localizados na documentação pesquisada ao longo deste trabalho. Tinham por finalidade caracterizar os 

candidatos como aprovados ou reprovados nos requisitos exigidos durante os concursos para professor do 

Atheneu Sergipense. 
13 Professores nomeados por decreto e/ou concursados, sendo vitalícios desde a data da posse. 
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seus colegas e migravam para as cadeiras vagas amparados pelo regulamento vigente, 

mediante requisição ao governo e parecer da diretoria da escola. Os docentes também 

permutavam suas cadeiras entre si e realizavam transferências àquelas encontradas em 

disponibilidade, seja por motivo de licença ou pela necessidade de assumirem outras funções 

fora da instituição. Esse movimento apropria-se das palavras de Chervel, quando diz que “[...] 

a taxa de renovação do corpo docente é então um fator determinante na evolução da 

disciplina” (CHERVEL, 1990, p. 197).  

Os concursos para professores secundários também representavam uma possível 

concorrência, anunciada publicamente nas páginas dos jornais que circulavam em Sergipe e 

na Bahia por meio de editais. As inscrições cumpriam os prazos determinados pela legislação 

vigente para posteriormente dar início ao processo de averiguação dos conhecimentos dos 

concorrentes através de confrontos e enfrentamentos travados como uma disputa de poder. Na 

concepção de Julia (2001), “[...] o exame ou o concurso definem, tanto na forma das provas 

como nos conteúdos dos saberes propostos aos candidatos, a base mínima de uma cultura 

profissional a se possuir”. Não havia probabilidade de se eliminar um concorrente, “senão 

com provas ostensivas de incompetência relativas às próprias provas e não mais simples 

suspeitas” (JULIA, 2001, p. 30).  

Frente a este cenário, se faz oportuno investigar como eram selecionados os 

profissionais responsáveis pela formação educacional dos jovens estudantes. O estudo dos 

concursos docentes no ensino secundário sergipano permitiu esclarecer algumas questões, já 

que o professor é o protagonista das análises e um agente da transmissão dos saberes 

necessários para se conviver coletivamente, pois “[...] no coração do processo que transforma 

as finalidades em ensino, há a pessoa do docente” (CHERVEL, 1990, p. 191). Sendo assim, 

busco conceber amplamente a educação como “um processo e uma função social”14, uma 

continuidade assegurada por determinados grupos que assimilam e socializam conhecimentos 

a sucessivas gerações.  

Nessa perspectiva, as disciplinas escolares podem também ser vistas como campo de 

poder social e escolar, de um poder a disputar. De espaços nos quais os “[...] interesses e 

atores, ações e estratégias” se mesclam (VIÑAO, 2008, p. 204). Em outras palavras, são as 

                                                 

14 Concepção de educação defendida pelo sociólogo Durheim e intepretada por Silva, que também a entende 

como um “processo informal e não deliberado na sociedade primitiva, de início, a educação se torna 

predominantemente intencional e sistemática com o aparecimento da instituição especializada que é a escola” 

(SILVA, 1969, p. 16). 
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apropriações de um determinado grupo de professores, reconhecidos como docentes da 

matéria que ministram por meio do critério da formação e seleção. 

Dessa forma, além da formação, os concursos do Atheneu Sergipense representavam 

um alto grau de demonstração intelectual dos candidatos. Ser docente dessa instituição “[...] 

significava ser membro do circuito produtor e reprodutor de modelos culturais”. Muitos 

professores os adquiriam por destaque, “em duplo sentido, um status de prestígio intelectual e 

político” (ALVES, 2010, p. 130). 

 Assim, o trabalho contribui para a historiografia educacional por meio de um olhar 

diferenciado sobre a História, traduzido por Le Goff (1998) como uma “[...] história em 

movimento, história das evoluções e das transformações, não história estática, história quadro. 

História explicativa, não história puramente narrativa, descritiva - ou dogmática. [...]” (LE 

GOFF, 1998, p. 38). Analisar os concursos para professores do Atheneu Sergipense na 

dimensão das disciplinas escolares nos apresentam os saberes exigidos aos docentes e que 

supostamente eram transmitidos aos alunos, levando em conta a liberdade dada a esses 

profissionais do ensino para ministrá-las. 

 

[...] o estudo histórico das disciplinas escolares mostra que, diante das disposições 

gerais atribuídas pela sociedade à escola, os professores dispõem de uma ampla 

liberdade de manobra: a escola não é o lugar da rotina e da coação e o professor não 

é o agente de uma didática que lhe seria imposta de fora (JULIA, 2001, p. 33). 

 

As interpretações aqui mencionadas abriram um leque de possibilidades e 

direcionaram minha atenção ao estudo dos concursos para professores do Atheneu Sergipense 

para dirimir algumas interrogativas, tais como: Por que o governo, a Congregação e os 

candidatos eram os únicos partícipes das etapas dos concursos? Por que os saberes do 

professor apto a catedrático determinavam a sua habilitação? Enfim, os concursos 

representavam uma forma de poder?  

Tais problemáticas aguçavam cada vez mais a curiosidade de investigar os concursos 

para professores secundários em instituições específicas, mesmo sabendo que se tratava de um 

assunto timidamente analisado no campo acadêmico, especialmente nos trabalhos que 

abordavam os períodos do Império e da Primeira República. Até pouco tempo, havia uma 

tendência na historiografia da educação brasileira em privilegiar pesquisas voltadas para o 

século XX, principalmente aquelas que focavam o período do Estado Novo e da Ditadura 

Militar. Provavelmente, as delimitações dessas produções estejam relacionadas com a recente 
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ou iminente gênese de muitas escolas de ensino secundário, provocando alguns entraves no 

processo de construção da história de sua profissionalização docente. 

Percebi a relevância destas ausências ao pesquisar trabalhos sobre este objeto na 

perspectiva da História da Educação, História das Disciplinas Escolares, sobretudo da História 

da Profissão Docente15. Nesses campos, assuntos como configuração, programas de ensino, 

formação, desqualificação, desvalorização, entre outros, possuem centralidade. Essa busca me 

fez refletir sobre o silêncio do passado e das prováveis mudanças ocorridas durante os 

recrutamentos e seleções de professores, principalmente no Atheneu Sergipense como uma 

história marcada por rupturas e permanências. Diante dessas preocupações, me questionei: 

Que relações de poder envolviam as realizações de concursos para professores do ensino 

secundário do Atheneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1947? 

O termo “ensino secundário” merece algumas considerações sobre sua nomenclatura e 

significado quanto educação secundária, uma vez que no século XIX surgiu para qualificar, 

classificar e elitizar a clientela dele participante, funcionando como suporte para inserção nos 

cursos superiores. Sua institucionalização como “ramo de ensino” ocorreu com a 

implementação da Reforma Rocha Vaz por meio do Decreto 16.782-A, de 13 de janeiro de 

1925 e extinção dos exames parcelados16. Esta lei não se restringia a preparação dos alunos 

nas disciplinas destinadas aos exames preparatórios de acesso ao ensino superior, mas para 

uma educação que assumisse princípios, organização e finalidades nos estabelecimentos 

abertos à formação dos jovens.  

Autores como Nagle (2001), Silva (1969), Haidar (2008) e Nunes (1999) apontam que 

o ensino secundário “além de base indispensável para a matrícula nos cursos superiores” 

serviu de “preparo fundamental e geral para a vida, qualquer que” fosse “a profissão a que se 

dedicar o indivíduo” (NUNES, 1999, p. 93). Cabe dizer que, o ensino secundário se 

estabeleceu como um “nível de ensino” com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional, Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996.  

                                                 

15 Compreendo este termo por meio das concepções do sociólogo francês François Dubet, ao postular que as 

profissões vinculadas a educação remetem ao “trabalho sobre o outro”. Em outras palavras, trata-se de 

“atividades assalariadas, profissionais e reconhecidas que visam explicitamente a transformar o outro, ou, 

conjunto das atividades profissionais que participam da socialização dos indivíduos” (DUBET, 2002, p. 17). 

Para saber mais, consultar Soares (2014). 
16 “Cursava-se o ensino secundário ou realizando os exames parcelados (até 1925), ou concluindo o curso 

seriado secundário. Os exames parcelados foram extintos oficialmente no Decreto nº 16. 782-A, de 13 de junho 

de 1925, contudo por meio de outros decretos complementares a brecha da realização dos exames parcelados 

continuou aberta mesmo após o Decreto nº 19.890/1931” (OLIVEIRA, 2014, p. 20). 
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Para melhor esclarecer as discussões supracitadas tomo de empréstimo o quadro 

elaborado por Oliveira (2014), que ilustra a nomenclatura do ensino secundário brasileiro no 

período republicano, a cada reforma educacional vigente, tendo por base os estudos de Nagle 

(2001), Oliveira (2009), Silva (1969), Souza (2008) e Zotti (2004). 

 

Quadro 1 - Reformas educacionais, nomenclaturas e duração do ensino secundário 

brasileiro (1890-1996) 
Reformas Educacionais Nomeclatura duração 

Reforma Benjamin Constant  

Decreto nº 981, de 8 de novembro de 1890 

Curso Médio 7 anos 

Reforma Epitácio Pessoa  

Decreto nº. 3.890, de 1º de janeiro de 1901 

Ensino Secundário 6 anos 

Reforma Rivadávia 

 Decreto nº. 8.659, de 5 de abril de 1911 

Curso Fundamental 6 anos 

Reforma Carlos Maximiliano  

Decreto nº. 11.530, de 18 de março de 1915 

Curso Gymnasial 5 anos 

Reforma João Luiz Alves (Rocha Vaz) 

Decreto nº. 16.782-A, de 13 de junho de 1925 

Ensino Secundário 6 anos 

Reforma Francisco Campos  

Decreto nº. 19.890, de 18 de abril de 1931 

Curso secundário Fundamental 5 anos 

Curso secundário Complementar 2 anos 

Reforma Gustavo Capanema  

 Lei nº. 4.244, de 9 de abril de 1942 

1º Ciclo: Curso Ginasial 4 anos 

2º Ciclo: Curso Clássico 

                  Curso Científico 

3 anos 

LDB de 1961 

Lei nº. 4.024, de 20 de dezembro de 1961 

Ciclo Ginasial 4 anos 

Ciclo Colegial 3 anos 

Lei nº. 5.692, de 11 de agosto de 1971 1º grau 8 anos 

2º grau 3 anos 

LDB de 1996  

Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 1996 

Ensino Fundamental 8 anos 

Ensino Médio 3 anos 
Fonte: Dados extraídos do quadro elaborado por Oliveira (2014, p. 22). 

 

Nota-se que o nome utilizado pela Reforma Benjamin Constant foi “curso médio”, 

pela Reforma Epitácio Pessoa, “ensino secundário”, pela Reforma Carlos Maximiliano “curso 

ginasial”, pela Reforma Rocha Vaz, “ensino secundário”, pela Francisco Campos, “curso 

secundário fundamental”, somente com a Reforma Gustavo Capanema, em 1942, é que o 

termo “curso ginasial” foi retomado. Diante suas diferentes variações de nomemclatura, esta 

pesquisa adotou o termo ensino secundário ao longo de suas análises. 

Este trabalho tem como objetivo principal analisar as relações de poder no processo 

administrativo dos concursos para professores secundários do Atheneu Sergipense entre os 

anos de 1875 e 1947, relacionando as práticas de recrutamento e seleção desta instituição com 

as previsões legais em níveis nacional e estadual.   

O ano de 1875 anunciou os primeiros concursos realizados no Atheneu Sergipense por 

meio das cadeiras de Geometria e História Universal para recrutar professores instruídos e 
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habilitados, ou seja, representa uma das etapas do processo de profissionalização docente 

desta instituição. O ano de 1947 marca uma nova fase para seleção dos professores do 

Atheneu Sergipense procedida pela institucionalização de Reformas Educacionais para o 

ensino secundário, iniciadas na escola a partir nos anos de 1870, na capital da Província, 

Aracaju. Este movimento apresentou as mudanças normativas dos concursos, especialmente 

às provenientes da Reforma Francisco Campos (1938), que exigiam dos candidatos formação 

acadêmica nas Faculdades de Educação, Filosofia, Ciências e Letras, e posteriormente a 

obtenção do Registro de Professores junto ao Departamento Nacional de Educação (1946) 

para ministrar aulas no ensino secundário. Essas divisas temporais são recortes metodológicos 

que o historiador precisa recorrer para explicar às fronteiras existentes entre os sujeitos e a 

História. Em outras palavras, tal delimitação representa os limites e os alcances do que se quer 

enxergar numa estreita relação com as categorias de análises e os objetivos da pesquisa. 

Como objetivos específicos, a pesquisa também almejou: 

• Identificar os concursos nos tempos do Império, antes e depois da instalação do 

Atheneu Sergipense para entender a necessidade de uma regulamentação com 

o poder de prover as cadeiras secundárias na Província de Sergipe d’El Rey;  

• Verificar  as formas de recrutamento e exames exigidos no processo de seleção 

do corpo docente do Atheneu Sergipense durante as mudanças educacionais 

implementadas entre os anos de 1890 e 1930, além de compreender as relações 

de poder estabelecidas nestes concursos; 

• Averiguar as relações de poder presentes nos concursos para professor do 

Atheneu Sergipense no ano de 1938, destacando as determinações legais, os 

exames para ingresso e os saberes exigidos dos candidatos; 

• Examinar os primeiros concursos para professores do Atheneu Sergipense, 

cujos candidatos possuíam Registro Provisório ou Definitivo no Departamento 

Nacional de Educação para ensinar. 

Para orientar as análises dos objetivos específicos elenquei algumas questões:  

• O ensino secundário de Sergipe atendiam as finalidades das reformas 

educacionais entre os anos de 1875 e 1947? 

• Como eram denominados os professores do Atheneu Sergipense ao longo 

desse período?  

• De que forma eram providas as cadeiras desta instituição?  

• Na ausência de candidatos, quem ministrava as cadeiras vagas? 
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• Qual o perfil dos candidatos a cada recrutamento?  

• Como as relações de poder se manisfestavam nos concursos para professores 

secundários do Atheneu Sergipense durante o período investigado?  

• Quais os saberes exigidos nas etapas de seleção dos professores? 

• Os concursos do Atheneu Sergipense atendiam as determinações das reformas 

educacionais para o ensino secundário ao longo dos anos? 

• Qual a formação escolar/superior dos candidatos?  

• Quando foram realizados os primeiros concursos de professores do Atheneu 

Sergipense com  registro para ensinar? 

Dessa forma, a pesquisa dialogou com as contribuições do filósofo francês Michel 

Foucault por meio da categoria poder e seus dispositivos, a fim de entender a dinâmica dos 

concursos para ser professor do ensino secundário de Sergipe, especialmente do Atheneu 

Sergipense. Na concepção do autor, o poder não possui um núcleo central, mas se encontra 

disperso em muitas direções. Para ele, “[...] onde há poder, ele se exerce. Ninguém é, 

propriamente falando o seu titular; e no entanto, ele sempre se exerce em determinada 

direção, com uns de um lado e outros do outro; não se sabe ao certo quem o detém; mas se 

sabe quem o não possui” (FOUCAULT, 2015, p. 138). Para o caso em estudo trata-se de um 

poder disciplinar, cujo sucesso depende do uso de instrumentos simples, o olhar hierárquico e 

a sanção das normas, combinados num processo peculiar, o exame.   

Nesse sentido, considero como hipótese a possibilidade do poder não ter sido 

concentrado nas mãos do Governo, da Congregação e dos candidatos durante o pleito dos 

concursos de professor secundário do Atheneu Sergipense, mas diluído entre eles e demais 

forças políticas que contribuíam no processo de ingresso desses profissionais na instituição. 

Desse modo, a idéia de um poder descentralizado disperso no complexo jogo de relações 

instituídas pelos diferentes agentes nos ajuda a compreender as relações de poder na forma 

administrativa de ingresso para professor do Atheneu Sergipense entre os anos de 1875 e 

1947, por meio do estudo dos exames. 

Michel Foucault nos adverte que a prática dos exames está diretamente ligada às 

normas que o sancionam, premiam ou a penalizam aqueles que os enfrentam. São regras 

determinadas a uma instituição para ritualizar e uniformizar todo processo conforme 

estratégias eficazes de recrutamento, classificação e qualificação de pessoas. Os 

estabelecimentos disciplinares produzem uma maquinaria de controle que funciona como um 

microscópio do comportamento, capaz de formar em torno dos homens um aparelho de 
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observação, de registro e de treinamento. Assim, o espaço escolar representa “[...] uma 

máquina de ensinar, mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensa” por meio da 

regulamentação imposta aos exames (FOUCAULT, 2014a, p. 143).  

No entendimento de Foucault (2014a), a regulamentação representa um dos grandes 

instrumentos de poder traduzido por “marcas que significavam status, privilégios, filiações”, 

mas com tendência “a ser substituídas ou pelo menos acrescidas de um conjunto de graus de 

normalidade”, filiados a um corpo social homogêneo, embora possua “um papel de 

classificação, de hierarquização e de distribuição de lugares”. Ao mesmo tempo em que o 

poder de regulamentação obriga à homogeneidade, ele também “individualiza, permitindo 

medir os desvios, determinar os níveis, fixar as especialidades e tornar úteis as diferenças, 

ajustando-as umas às outras” (FOUCAULT, 2014a, p. 180-181).  

Em suma, Foucault (2014a) afirma que o exame é uma forma de controle 

normalizador, cuja vigilância permite qualificar, classificar e punir. Ele também determina 

nos agentes uma visibilidade que os diferenciam e também os aprovam, uma vez que é 

utilizado em todos dispositivos de disciplina por ser altamente ritualizado. O autor nos alerta 

ainda que, a disciplina “fabrica indivíduos” e se constitui numa “técnica específica do poder 

que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos de seu exercício. 

Não é um poder triunfante que, a partir de seu próprio excesso, pode-se fiar em seu 

superpoderio”, no entanto um “poder modesto, desconfiado, que funciona ao modo de uma 

economia calculada, mas permanente”. São “humildes modalidades ou procedimentos 

menores, se os compararmos aos rituais majestosos da soberania ou aos grandes aparelhos do 

Estado”, embora “vão, pouco a pouco, invadir essas formas maiores, modificar-lhes os 

mecanismos e impor-lhes seus processos”. Assim, o sucesso do poder disciplinar provém do 

uso de instrumentos simples como “o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e sua 

combinação num procedimento que lhe é específico, o exame” (FOUCAULT, 2014a, p. 167). 

Nesta perspectiva, o exame atrela “uma cerimônia do poder e a forma da experiência”, 

além da “demonstração da força e o estabelecimento da verdade” por meio da visibilidade da 

“superposição das relações de poder e de saber”. Em outras palavras, no centro dos 

“processos de disciplina, ele manifesta a sujeição dos que são percebidos como objetos e a 

objetivação dos que se sujeitam” (FOUCAULT, 2014a, p. 181). Portanto, o autor nos propõe 

a investigação dos exames nos seus diversos rituais, métodos, personagens e papéis, assim 

como nos seus jogos de perguntas e respostas, sistemas de notas e de classificação, afirmando 

que, nesta dinâmica, compromete-se todo um campo de saber, todo um tipo de poder. 
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Desse modo, o exame é a técnica pela qual o poder em vez de emitir os sinais de seu 

poderio e de impor suas marcas aos seus súditos, “capta-os num mecanismo de objetivação”. 

Põe os indivíduos num campo de vigilância, situa-os “igualmente numa rede de anotações 

escritas”, que os compromete “em toda uma quantidade de documentos que os captam e os 

fixam” (FOUCAULT, 2014a, p. 185). Seus procedimentos “são acompanhados 

imediatamente de um sistema de registro intenso e de acumulação documentária”. O exame 

faz de cada indivíduo um caso, que não representa, “[...] como na casuística ou na 

jurisprudência, um conjunto de circunstâncias que qualificam um ato e podem modificar a 

aplicação de uma regra”, mas que “pode ser descrito, mensurado, medido, comparado a outros 

e isso em sua própria individualidade”. Este sujeito também “tem que ser treinado ou 

retreinado, tem que ser classificado, normalizado, excluído, etc” (FOUCAULT, 2014a, p. 

187). Por fim, o exame está no centro dos processos que fabrica o “indivíduo como efeito e 

objeto do poder, como efeito e objeto de saber”, ou seja, “átomo fictício de uma representação 

‘ideológica’ da sociedade; mas é também uma realidade fabricada por essa tecnologia 

específica de poder que se chama ‘disciplina’” (FOUCAULT, 2014a, p. 188-189). 

Esse arcabouço teórico do poder por meio das análises dos exames de seleção para 

professores secundários do Atheneu Sergipense me fez refletir que, possivelmente, os 

concursos não são uma invenção da burocracia estatal republicana como defende os autores 

da historiografia brasileira17, mas anterior a ela. No caso específico da instrução secundária de 

Sergipe, a sua organização provém desde os tempos do Império e este fato nos remete a uma 

tradição educacional sergipana. Provavelmente, esses concursos eram estratégias cercadas de 

técnicas documentais, registros, arquivos e informações diversificadas que classificavam e 

hierarquizavam os indivíduos, a partir de poderes e saberes dentro de um campo de vigilância.  

As percepções de Michel Foucault também me permitiram apreender os candidatos 

dos concursos do Atheneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1947 como objetos descritíveis, 

analisáveis, mantendo seus traços singulares, sua evolução particular, suas condições e 

capacidades próprias, sob o controle de um saber permanente. Do mesmo modo, me consentiu 

confrontar os resultados de cada etapa da seleção para medir os fenômenos globais, descrever 

grupos, caracterizar fatos coletivos, a estimativa dos indivíduos entre si e os concorrentes. 

Para tanto, considerei os exames de cada indivíduo um caso, descrevendo na sua íntegra, 

mensurando, medindo, além de confrontar notas, conceitos, coeficientes e outras técnicas 

                                                 

17 Autores como Acanda (2006), Bomeny (1999 e 2001), Diniz (1997), Mendonça (2006) e Prestes (1999). 
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comumente usadas. E por fim, averiguei os concursos docentes levando em conta a cultura 

escolar desenvolvida no interior do Atheneu Sergipense e a legislação vigente, travando uma 

oposição entre o singular e a cerimônia, estando atenta nas manifestações de status que 

promovem uma nova modalidade de poder estatutariamente ligada aos traços, às medidas, aos 

desvios, às notas que o caracterizam e fazem de cada um, um caso. 

Para tanto, o diálogo com Foucault (2008, 2014a, 2014b e 2015) oferece um rico 

instrumental teórico para as reflexões sobre os concursos docentes por meio da análise do 

poder sob a ótica dos exames, principalmente aos objetivos propostos nesta tese. A temática 

também transcende os limites da pesquisa, sem dúvida, outros conceitos podem e devem ser 

incorporados no seu desenvolvimento. Não pretendo estudar neste trabalho todas as 

dimensões que discutem o processo dos exames dos candidatos a professores do Atheneu 

Sergipense, mas entender “[...] o que sobrevive não é o conjunto daquilo que existiu no 

passado, mas uma escolha efetuada quer pelas forças que operam no desenvolvimento 

temporal do mundo e da humanidade, quer pelos que se dedicam à ciência do passado e do 

tempo que passa, os historiadores” (LE GOFF, 2003, p. 535). 

Quando pesquisava na literatura de História da Educação, trabalhos produzidos sobre 

concursos de professores em instituições específicas, observei que as investigações ainda 

eram tímidas. Poucos acadêmicos tomavam essa temática como estudos centrais, 

principalmente quando se trata das análises dos exames para ingresso de professores no 

ensino secundário. Algumas produções que analisavam os concursos docentes por meio de 

outro objeto de pesquisa. 

Ao levantar dados no Banco de Teses e Dissertações da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) foram localizadas cinco teses de 

doutorado e quinze dissertações de mestrado sobre concurso para professores, mas nenhum 

abordou a temática em questão18. Cabe ressaltar que, também não encontrei estudos que 

fizessem uma abordagem dos concursos de professores no Colégio Pedro II, principalmente 

durante o período considerado de consolidação da institucionalização do ensino secundário no 

Brasil (1931-1942)19, que adotassem referenciais da história da profissão docente. Pode-se 

concluir que os concursos para professores do ensino secundário não têm sido objetos centrais 

                                                 

18 Os trabalhos foram pesquisados no mês de setembro de 2014, mas os dados da Plataforma CAPES estavam 

atualizados até o ano de 2012. 
19 Para Silva (1969), este marco temporal determinou a definitiva implantação do ensino secundário como um 

curso regular durante as Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema, além de preencher funções mais 

amplas do que a preparação fragmentária aos cursos superiores. 



35 

Moinho e ventos 

 

de pesquisas nem nos cursos de Pós-Graduação em Educação, tampouco nos cursos de 

História. 

Quando realizei levantamento em Bibliotecas Digitais de Teses e Dissertações de 

instituições como Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do 

rio de janeiro (UFRJ), Universidade do estado do Rio de janeiro (UERJ), Pontifícia 

Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Universidade Federal Fluminense (UFF), 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC/SP) e Universidade Federal de Sergipe 

(UFS), localizei dezesseis trabalhos, sendo uma tese de doutorado na Unicamp, uma 

dissertação de mestrado na UERJ, duas teses de doutorado na PUC/RJ, uma dissertação na 

UFF, uma tese e uma dissertação na PUC/SP e duas teses de doutorado e sete dissertações de 

mestrado na UFS. Algumas delas tratavam dos concursos para professores do ensino 

secundário de maneira pontual, as demais contribuíram no entendimento da temática ao 

relatar aspectos dos concursos no Atheneu Sergipense e em outras instituições específicas.  

A tese de Freitas (2003) analisou a educação feminina em Sergipe nas primeiras 

décadas do século XX, a partir de uma abordagem sócio-histórica. O estudo tratou da 

trajetória de três professoras sergipanas - Quintina Diniz de Oliveira Ribeiro, Ítala Silva de 

Oliveira e Maria Rita Soares de Andrade - por meio da escolarização e inserção no mercado 

de trabalho. Dentre elas, a investigação da autora sobre Maria Rita Soares de Andrade me 

chamou a atenção ao descrever sua participação no concurso público, de livre docência, da 

cadeira de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense, no ano de 1929, 

além de abordar alguns aspectos da tese apresentada pela candidata. Aprovada neste processo, 

Maria Rita só tomou posse da cadeira no ano de 1931 depois de muitas resistências, rupturas e 

enfrentamentos. A leitura dessa obra me fez mergulhar nas páginas do Jornal “A Ordem” e 

nos documentos salvaguardados no Arquivo Judiciário para contribuir com a construção deste 

trabalho. 

A dissertação de Pinto (2005) tratou da profissionalização docente, analisando as 

fontes (legislativas, relatórios, provas, atas, requerimentos e ofícios diversos) com a intenção 

de compreender a forma como a ordem docente foi configurada no processo de recrutamento 

e profissionalização do magistério primário, secundário e superior durante os ditames da 

Reforma Couto Ferraz, no Colégio Pedro II. Seu estudo comprovou “[...] a hipótese de que o 

‘concurso’ se constitui em medida auxiliar no processo de modelação do ofício” (PINTO, 

2005, p. 15), quando examinou o efeito das regras que foram implementadas na escola 

durante o Império. A autora também fez uso da categoria poder para estudar as provas 
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aplicadas a 96 candidatos, em 30 concursos realizados entre 1855 e 1863, além de identificar 

os motivos que habilitavam e excluíam os concorrentes. Este trabalho contribuiu no 

entendimento dos pareceres da banca examinadora, a cada etapa dos concursos do Atheneu 

Sergipense. 

O trabalho de Soares (2014) analisou os aspectos relacionados à construção da 

identidade profissional dos professores do Colégio Pedro II, no período de 1925 a 1945, 

delimitado por três Reformas - Rocha Vaz (1925), Francisco Campos (1932) e Gustavo 

Capanema (1942). Seu estudo identificou as categorias dos professores, suas atribuições, o 

comportamento em sala de aula, as penalidades, a atuação coletiva, os concursos e outros 

aspectos marcantes na construção de suas trajetórias. O autor concluiu que o colégio se 

adequou às reformas impostas pelo Estado e que os professores reagiram a algumas delas.  

Este trabalho contribuiu no entendimento de que a imagem do Colégio Pedro II não 

representava uma “ordem”, “excelência” e de “padrão”, conceitos que foram construídos 

historicamente. 

A pesquisa de Soares (2007) sobre o professor de Matemática no Brasil desde a 

expulsão dos jesuítas até os últimos anos do Império, entre os anos de 1759 e 1879, 

analisando os conhecimentos necessários ao professor desta disciplina e nas exigências legais 

feitas pelo governo para o exercício do magistério primário e secundário, do Rio de Janeiro. 

Para tanto, investigou as provas dos exames de concursos para professores de primeiras letras 

e do ensino secundário público e particular como uma medida de qualificação do profissional 

docente. Este trabalho me fez refletir sobre a profissionalização docente por meio dos pré-

requisitos necessários para exercer o ofício público mediante a legislação vigente e os 

sistemas de concurso. 

A dissertação de Dias (2008) estudou o processo de profissionalização do magistério 

do ensino secundário entre os anos de 1931 e 1946, do ponto de vista da formação e das 

medidas voltadas para a sua definição como trabalhador por meio da Reforma Francisco 

Campos e desdobramentos do Estado Novo. Para a autora, o Estado assumiu maior presença 

na gerência dos concursos e nas normas de contratação, uma vez que com a Reforma Gustavo 

Capanema a Congregação do Colégio Pedro II perdeu a prerrogativa de recrutar seu quadro de 

professores. Seu trabalho contribuiu no entendimento do conjunto de saberes e regras de 

conduta que orientavam a formação do professor e o exercício do magistério20. Como também 

                                                 

20 Nas palavras de Dias, “[...] os termos professorado e magistério tinham o mesmo significado e designavam 

docentes de todos os níveis e ramos de ensino no Brasil, fosse para o exercício do magistério oficial ou 
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compreender a atuação estatal na configuração do estatuto profissional e econômico dos 

professores do ensino secundário em face da organização da legislação trabalhista.  

O estudo de Alves (2005a) trouxe importantes contribuições ao estudar o Atheneu 

Sergipense no período de 1870 a 1908, quando analisou nos Planos de Estudos as cadeiras 

lecionadas, cargas horárias, compêndios adotados, professores ministrantes e a prática da 

avaliação mediante as exigências da legislação para os concursos, localizados em diferentes 

peças documentais. Na sua investigação mapeou oito concursos de professores secundários, 

com suas respectivas listas de pontos, apontando indícios dos conhecimentos exigidos para 

ingresso nas seguintes cadeiras: Geometria e História Universal (1975), Inglês (1877); 

Corografia e História do Brasil (1890); Ciências Físicas e Naturais (1897); Francês (1909); 

História Geral e Especial do Brasil (1910). 

A dissertação de Prado (2003) estudou alguns elementos para a história da formação 

do professor de Matemática do ensino secundário por meio da análise de concursos à cátedra 

do Colégio Pedro II, buscando compreender historicamente as alterações exigidas quanto ao 

saber docente. Entre muitas análises, a autora investigou as listas de conteúdos exigidos nos 

concursos dos anos de 1934 e 1952, localizando as modificações dos saberes matemáticos 

exigidos aos seus professores. Conclui-se que, o saber profissional do professor de 

Matemática estava referenciado pelos concursos, mas sofreu alterações com a criação das 

Faculdades de Filosofia. 

A tese de Santos (2013) investigou a relação entre o ofício docente e a elite letrada da 

Província de Sergipe d’El Rey para identificar e analisar o lugar ocupado pela docência nas 

trajetórias de vida do grupo supracitado, tendo como fonte o Dicionário Biobibliográfico 

Sergipano, organizado por Manoel Armindo Cordeiro Guaraná.  Entre seus capítulos elencou 

alguns sujeitos que realizaram concursos para professores do Atheneu Sergipense na medida 

em que organizava as ocupações de trabalho por meio de suas trajetórias de vida. Seu estudo 

nos alerta sobre o equívoco de se pensar a docência como uma totalidade homogênea, aspecto 

muito recorrente da historiografia educacional brasileira. Para o autor deve-se pensar em 

“professores”, “docências”, de uma maneira plural. Nas suas palavras, a organização dos 

professores primários consolidou a docência como profissão, mas também é inegável a 

atuação de uma elite letrada neste processo. O trabalho não traz riquezas de detalhes sobre os 

concursos para professores do ensino secundário do Atheneu Sergipense, mas permitiu a 

                                                                                                                                                         

particular, como Lourenço Filho depreendia da legislação desde a Reforma Francisco Campos, em 1931” (DIAS, 

2008, p. 207). 
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reflexão de uma profissionalização docente em Sergipe desde o tempo do Império como um 

ofício possível. 

Amorim (2012) analisou o processo de constituição da Instrução Primária no século 

XIX por meio da legislação e da imprensa para configurar a profissão docente, de acordo com 

as representações e experiências dos agentes envolvidos nesse processo em terras sergipanas 

no período de 1827 a 1880. Em um dos seus capítulos, a autora também estudou os concursos 

de professores primários e do curso Normal do Atheneu Sergipense, a fim de entender como 

os docentes se legitimaram e se representavam perante a sociedade sergipana. Como 

conclusão, afirma que o trabalho docente foi criado entre avanços e retrocessos, uma vez que 

o Governo se responsabilizou com a transformação do Brasil em nação. Ainda diz que, 

estrategicamente os professores primários sergipanos empenharam seus esforços para se 

legitimar com a população e as autoridades educacionais. Apesar de não estudar o ensino 

secundário, a pesquisa apontou a presença da profissionalização docente sergipana desde o 

Império. 

Guimarães (2014), ao investigar o processo de institucionalização do ensino do 

Espanhol no Brasil para identificar as finalidades impostas pela sociedade às instituições de 

educação forma entre 1870 e 1961. O autor afirma sobre a possibilidade de um concurso para 

professor de Espanhol do Colégio Pedro II no ano de 1885, já que o Decreto nº. 8.051, de 24 

de março de 1881 não previa o ensino desta disciplina naquele momento, embora os 

conteúdos da cadeira de Português e História Literária se fizesse presente. O primeiro 

concurso para professor catedrático de língua espanhola abriu inscrições no dia 7 de março de 

1919. A investigação desse processo de seleção levantou características importantes, 

principalmente quanto às análises dos pontos sorteados e das teses apresentadas. 

A dissertação de Guimarães (2012) analisou a história da disciplina Desenho no 

Atheneu Sergipense entre os anos de 1905 e 1930, atrelando as práticas desenvolvidas na 

instituição com as previsões legais em níveis nacional e estadual, bem como localizar o 

Desenho no discurso dos intelectuais que defendiam sua presença na educação secundária do 

Brasil no período. Um dos seus capítulos abordou dois concursos à cátedra de Desenho, nos 

anos de 1928 e 1929, escrevendo-se para tais processos, respectivamente, Octávio do Espirito 

Santo e José Britto Carmello, onde foram aprovados. A autora concluiu que, ensinava-se no 

Atheneu Sergipense o Desenho Geométrico, apesar de o professor Quintino Marques possuir 

dom para o Desenho Artístico. Também afirmou que os professores desta disciplina eram 

intelectuais altamente preparados, reconhecidos nos mais distintos campos e que ao 
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ingressarem na instituição apenas reforçam sua intelectualidade, além de se projetarem 

socialmente. 

A dissertação de Santana (2012) analisou as mudanças e permanências na organização 

e conservação do arquivo escolar do Atheneu Sergipense, relacionando com as práticas 

administrativas no período de 1870 a 1926. Seu trabalho apontou os concursos para 

professores do Atheneu Sergipense, a saber : Corografia e História do Brasil (1890), História 

Universal (1910), História (1911), Latim (1926), Sociologia (1926) e Literatura Brasileira e 

das Línguas Latinas (1926). Dentre eles, a autora se dedicou a narrativa dos três primeiros 

concursos por meio das análises de Teles (2009), constuindo suas trajetórias e confrontando 

os conteúdos dos pontos de cada prova. O primeiro concurso foi adiado pelo Governo e nos 

outros dois foram aprovados, respectivamente, José João Araujo Lima e Alfredo Cabral. 

Também apresentou os candidatos únicos das três últimas cadeiras sendo eles: Padre Alberto 

Bragança de Azevedo; Florentino Teles de Menezes e Ranulfo Hora Prata, nesta ordem. 

A pesquisa de Souza (2011) configurou a disciplina Matemática no Atheneu 

Sergipense por meio da atuação da Reforma Francisco Campos entre os anos de 1938 e 1943. 

Em um dos seus capítulos, a autora descreveu a dinâmica dos concursos das disciplinas 

Matemática (1929) e Ciências Naturais (1938) para averiguar se a instituição seguiu os 

ditames da legislação em vigor. No concurso da primeira cadeira de Matemática, dois dos 

candidatos inscritos não foram aprovados por média, mas foram convocados à livre docentes. 

No segundo concurso concorreram os candidatos, José Rollemberg Leite e João Antonio de 

Aquino, sendo os dois aprovados, respectivamente nesta ordem de classificação. A vaga foi 

ocupada pelo primeiro colocado. 

O trabalho de Oliveira (2011) investigou as disciplinas ministradas no curso de 

Geografia e História da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, no período de 1951 até 

1962, com o objetivo de analisar os saberes transmitidos naquele curso de formação de 

docentes de História em meados do século XX. Sua pesquisa traz contribuições sobre a 

instalação desta instituição de ensino superior destinada a formar professores licenciados para 

ensino secundário sergipano. Também apresentou os indícios das correntes teóricas e da 

concepção de História do candidato Gonçalo Rollemberg Leite por meio da análise de sua 

tese de concurso para cadeira de História da Civilização, do Atheneu Sergipense, no ano de 

1938. 

A pesquisa de Lima (2005) tratou do processo de organização do ensino secundário do 

Liceu Sergipense no período de 1847 a 1855. A autora analisou a contribuição dessa 
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instituição como uma investida de centralização e normatização dos estudos secundários 

sergipanos, na primeira metade do século XIX.  A autora também apresentou em um dos seus 

capítulos os concursos das cadeiras de Filosofia e de Retórica (1834), as cadeiras de 

Geografia e História e de Inglês (1848), Inglês (1952) e Retórica (1853). A presença dos 

concursos na Província revelavam uma preocupação dos governantes por meio das exigências 

com a habilitação do quadro de lentes21 do Liceu Sergipense, além de ser um instrumento que 

selecionava melhor os candidatos.  

A dissertação de Araújo (2004) investigou o concurso de Silvio Romero para a cadeira 

de Filosofia do Colégio Pedro II, no ano de 1880, como mecanismo de legitimação e 

modelação da profissão docente implementado no Império brasileiro durante o século XIX. O 

autor estudou as mediações entre as potencialidades, estratégias e saberes do candidato e o 

habitus adquirido pelo campo docente, a fim de compreender o processo de recrutamento 

dessa instituição. O trabalho apresentou os discursos travados pelo candidato e a banca 

examinadora, fez uma análise da sua tese de concurso como um objeto cultural por meio do 

modo de produção, usos, circulação e apropriações. Com a aprovação de Silvio Romero a 

cátedra de Filosofia, ele foi reconhecido no campo intelectual da Corte e realizou diversos 

projetos literários. 

O levantamento destas produções anunciavam que em Sergipe a temática dos 

concursos para professores do Atheneu Sergipense se fazia presente, mas não as analisavam 

como objeto específico de pesquisa. Os autores abordavam o assunto em questão por meio da 

trajetória profissional dos docentes ou suas participações nas práticas de formação cultural, 

social e política. Mesmo alargando os horizontes nos trabalhos que tratavam do ingresso 

desses agentes na dimensão educacional do estado, as ausências eram mais evidentes.  

Para entender a dinâmica dos concursos para professores do ensino secundário do 

Atheneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1947 também pesquisei trabalhos nas seguintes 

temáticas: História da Educação, Instituições Escolares, História do Ensino Secundário, 

Reformas Educacionais, História da Profissão Docente e História das Disciplinas Escolares. O 

levantamento deste estado da arte apresentou alguns aspectos do objeto em questão, 

permitindo uma melhor compreensão das análises. 

Autores que tratam da História da Educação e do Ensino Secundário no Brasil e em 

Sergipe: Lopes e Galvão (2001), Romanelli (2007), Hilsdorf (2003), Gatti Júnior e Pintassilgo 

                                                 

21 Denominação dada ao professor do século XIX. 
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(2007), Haidar (2008), Nagle (2001), Nunes (2000), Silva (1969), Dantas (2004) e Nunes 

(1999; 2008), dentre outros referenciais que fundamentaram e auxiliaram os rumos deste 

estudo. 

As temáticas que tratam das instituições escolares produzidas por historiadores da 

educação, permitem e ampliam oportunidades aos pesquisadores nos estudos dos concursos 

para professores secundários, como também identificam o tempo e o espaço das práticas 

escolares, de modo a compreender sua estrutura e organização.  Na concepção de Gatti Júnior 

(2002), o estudo desses estabelecimentos almeja dar conta dos diversos atores envolvidos no 

processo educativo, uma vez que investiga os acontecimentos decorridos o interior das escolas 

e promove um conhecimento mais aprofundando desses espaços sociais destinados aos 

processos de ensino e aprendizagem para entender elementos que conferiam sua identidade. O 

que se observa, até o momento, é uma vasta produção que faz referência as práticas 

educacionais ocorridas no Colégio Pedro II, como uma cultura geral, sem levar em conta as 

especificidades locais de cada Estado.  

 

A história de uma instituição não constitui uma abordagem descritiva ou justificativa 

da aplicação de uma determinada política educativa, como também se não confina à 

relação das instituições com o seu meio envolvente. Compreender e explicar a 

realidade histórica de uma instituição educativa é integrá-la de forma interactiva no 

quadro mais amplo do sistema educativo e nos contextos e circunstâncias históricas, 

implicando-a na evolução de uma comunidade e de uma região, seu território, seus 

públicos e zonas de influência (MAGALHÃES, 2007, p. 70). 

 

Desse modo, das pesquisas produzidas sobre o Colégio Pedro II e o Atheneu 

Sergipense destaco os estudos de: Andrade (1999), Azevedo (1996), Dória (1997), Massunaga 

(1989), Alves (2005a; 2005b; 2006; 2014; 2015), Gally (2004), Santos (2010), Vidal (2009) e 

Vieira (2003). 

Tais reflexões me faz compreender Alvarez (2004), quando estudou a importância de 

analisar uma reforma educacional por meio das análises de Prost (1996). Para autora, “[...] o 

projeto de reforma deve, sobretudo, mostrar uma vontade explícita em provocar uma 

mudança, argumentada e assumida e deve conter uma certa amplitude para sua realização”, ou 

seja, será “[...] necessário compreender as razões e os objetivos dos projetos defendidos por 

esses agentes e que tais atores principais podem ser de origem científica ou política” 

(ALVAREZ, 2004, p. 33). Assim, uma reforma de ensino representa um processo social 

complexo, onde os múltiplos agentes estão a serviço dos seus interesses e objetivos diversos.  
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Neste sentido, o estudo da implementação das reformas educacionais também 

possibilitam uma melhor compreensão da organização dos concursos para professores do 

ensino secundário no Atheneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1947, a saber: Benjamin 

Constant (1890), Epitácio Pessoa (1901), Carlos Maximiliano (1915), Rocha Vaz (1925), 

Francisco Campos (1931) e Gustavo Capanema (1942). Este lapso de tempo preparou a 

definitiva institucionalização do ensino secundário como um curso regular (Rocha Vaz), do 

que a de preparação fragmentária aos cursos superiores, cuja proposta se consolidou com as 

Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema. Desse modo, os referenciais de Souza 

(2008),  Dallabrida (2009), Dallabrida; Souza (2014), Souza (2011), Fávero (2005), Saviani et 

al (2004), Schwaertzman et al (2000) e Badaró (2000) delinearam as análises sobre as 

mudanças de finalidades dos concursos docentes a cada legislação vigente. 

Concordo com Viñao (2008), quando afirma que “[...] a disciplina é o elemento chave 

da profissionalização do docente”, pois determina o conteúdo e o espaço para exercício do 

ofício de professor. Em outras palavras, a História das disciplinas escolares e o processo de 

institucionalização da profissão docente não podem ser estudados “separadamente, como se 

fossem dois campos sem relação algum” (VIÑAO, 2008, p. 205). Os autores Catani (2000), 

Nóvoa (1991, 1992 e 1999), Villela (2000), Vasconcelos (2005), Santos (2013) e Souto 

(2005) também apresentaram nas suas produções as afinidades entre as temáticas. 

Os trabalhos que estudam a história das disciplinas escolares, adotando o mesmo 

recorte temporal, na mesma instituição específica, vislumbrando seus olhares para as 

singularidades, o cotidiano escolar e os sujeitos representados pelas análises dos currículos, 

disciplinas, professores, alunos, entre outros artefatos foram significativos. Nesse sentido, o 

livro organizado por Alves (2015) sobre as produções do arquivo escolar do Atheneu 

Sergipense, apresenta os resultados das investigações do Grupo de Pesquisa Disciplinas 

Escolares: História, Ensino e Aprendizagem sobre as disciplinas escolares deste 

estabelecimento de ensino. As obras de Maia (2014), Rocha (2001), Dassie (2001), Tavares 

(2002), Almeida (2009) e Farias (2009) também discutem sobre diferentes disciplinas. O 

conjunto dos trabalhos foram de grande valia na construção da trajetória dos concursos para 

professores do ensino secundário do Atheneu Sergipense “[...] com tudo o que a 

engenhosidade do historiador permitir utilizar para fabricar o seu mel” (LE GOFF, 2003, p. 

107). 

Para finalizar, pontuo que o empenho desta tese é defender que durante as práticas de 

recrutamento e seleção de professores para o ensino secundário do Atheneu Sergipense 
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haviam relações de poder mediadas pelos saberes dos concorrentes, pelo olhar hierárquico 

vigilante  da Congregação e pelas determinações da sanção normatizadora do governo, cujos 

interesses também eram coletivos em prol da organização escolar, via concursos e/ou 

nomeações docentes. Desde a criação do Atheneu Sergipense que a forma administrativa de 

ingresso para professores do ensino secundário em Sergipe se deu, predominantemente, por 

concursos providos pela Congregação da instituição e posterior aprovação dos responsáveis 

governamentais, conforme as mudanças normativas dos exames, mesmo com o advento do 

Estado Novo. Além disso, afirmo que ao longo do período estudado, ainda, ocorriam algumas 

nomeações por parte do governo, sejam elas por ausência de candidatos inscritos nos 

concursos ou por estratégias políticas e sociais também caracterizadas com uma relação de 

poder. Sendo assim, a dinâmica dos concursos docentes legitimou a profissionalização e 

modelou o tipo de professor capacitado para o ensino secundário de Sergipe. 

 

Movimentando a lupa sobre a história dos concursos docentes  

 

Nas palavras de Araújo (2004), os concursos docentes eram de procedência européia, 

cujos contornos iniciais surgiram no século XIII, nas universidades da Idade Média e foram 

criados para servir de exames públicos para professor. Este fato sinalizou a superação dos 

antigos modos de acesso às instituições que formavam quadros para o exercício do poder. 

Para compor o corpo de professores, principalmente nos estabelecimentos laicos de ensino 

superior, os critérios de nascimento e de riqueza já não eram mais os únicos, todavia 

continuavam disputando entre si. 

Nos colégios jesuítas alemães comumente havia um rigoroso exame geral dos 

candidatos, onde suas qualidades intelectuais deveriam corresponder às exigências deste 

ensino. Para tanto, os candidatos tinham suas aptidões confirmadas até os momentos finais do 

referido processo, estando sujeitos a serem eliminados mediante avaliação dos seguintes 

atributos: “[...] o ingenium (inteligência), a prudentia (perspicácia), a pietas (devoção) e as 

vires (quer dizer, a saúde) de cada membro, instituindo assim um controle de cada um deles, 

pelas autoridades centrais” (JULIA, 2001, p. 27). 

No Ocidente durante o século XVI ao XVIII, houve um movimento marcado “[...] 

pelas conquistas da forma escolar em detrimento dos modos antigos de aprendizagem” 

(NÓVOA, 1991, p. 242). Esse modelo escolar constituía um “jogo complexo de relações 

sociais e de mudanças de representações normativas com respeito ao mundo e aos homens” 
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(NÓVOA, 1991, p. 244), além de instaurar uma ética protestante do trabalho; prescrever sobre 

o asseio e a higiene do corpo como símbolos sociais distintivos; desenvolver uma nova 

percepção de infância que tutela e prepara a criança para o mundo dos adultos; e criar uma 

metodologia capaz de esquadrilhar, controlar, medir e corrigir o sujeito para uma sociedade 

disciplinar. 

O modo de recrutamento e a formação de professores para este modelo escolar 

aproximava-se a uma forma preceptoral, já que no século XVI a Universidade de Paris não 

era uma instituição religiosa e funcionava por meio de práticas herdadas das corporações 

medievais. Assim, cabia a cada escola “[...] identificar os melhores elementos, retê-los no 

colégio e ensinar-lhes o ofício progressivamente, dando-lhes provas para corrigir, exercícios 

para fazer ou aulas para substituir, antes de estabelecê-los definitivamente em uma cátedra” 

(JULIA, 2001, p. 27). 

No século XVII, Jean Baptiste de La Salle rompeu com a tradição das congregações 

religiosas e criou o instituto de leigos, Irmãos das Escolas Cristãs, uma escola destinada as 

camadas urbanas desvalidas com o nítido objetivo de controlar a criminalidade infantil. Neste 

estabelecimento surgiu a figura do irmão-professor, que não ensinava Latim e sim noções do 

ler, escrever e contar em Francês para atingir as camadas urbanas pobres que não tinham 

acesso à escrita. Para Julia, esse novo mestre representava uma minoria no Antigo Regime, 

mas capaz de formar um habitus cristão baseado “em uma pedagogia escolarizada nos 

mínimos detalhes: emprego do tempo, curso gradual de aprendizagem da leitura e da escrita, 

tecnologias de transmissão e de disciplina, centros de formação para os mestres” (JULIA, 

2001, p. 28). 

O autor ainda nos afirma que a realidade escolar dos países protestantes favoreceu a 

“emergência de um perfil ‘profissional’”, cujos mestres denominados de Praeceptor 

Germaniae controlavam as autoridades laicas das escolas criadas e mantidas pelo Estado. Nos 

Estados alemães, as condições dos docentes mudavam segundo a rigidez do controle do 

sistema escolar, distinguindo-se “[...] entre mestres da cidade e mestres do campo, entre 

grandes e pequenos Estados” (JULIA, 2001, p. 29). Os Estados alemães em formação, até 

mesmo aqueles maiores como a Prússia, não possuíam meios para implementar políticas 

educacionais e eram controlados pelas autoridades locais. Assim, os professores das regiões 

rurais exerciam atividades paralelas que os afastavam de uma qualificação profissional mais 

bem definida, ao contrário dos principados menores que assegurava o controle da aplicação de 
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suas decisões e um enquadramento mais eficaz “para melhorar a competência dos 

professores” (JULIA, 2001, p. 30). 

Nessa perspectiva, evidencia-se um rigoroso controle sobre quem e o que ensinar, 

onde nenhuma pessoa podia lecionar sem carta de autorização do Diretor Geral dos estudos. 

Para tanto, os comissários das cidades do Reino eram designados a fazer um levantamento do 

quantitativo de professores, assim como dados sobre suas vidas e costumes. Diante deste 

cenário, o recrutamento de professores por concurso se consolidou “na Europa no final do 

século XVIII, como uma das etapas do processo de profissionalização docente, num momento 

em que o Estado assumia efetivamente o controle do aparelho escolar” (ARAÚJO, 2004, p. 

32).  

Na concepção de Nóvoa (1991), “o processo de estatização do ensino” passou “antes 

de mais nada pelo estabelecimento de procedimentos uniformes de seleção e de designação 

dos docentes” (NÓVOA, 1991, p. 252). Assim, o controle dos corpos docentes, nos fins do 

século XVIII, era a única forma de garantir sua renovação e de colocá-los a ofício de uma 

nova ideologia. As diversas circunstâncias educativas do Antigo Regime deixaram de servir 

as finalidades das classes dirigentes, o que se fazia necessário “[...] subtrair os docentes a 

influência das populações e dos notáveis locais e de os considerar como um corpo do Estado” 

(NÓVOA, 1991, p. 252). Este projeto de funcionalização docente aderido pelos professores 

promoveram “um estatuto de autonomia frente aos párocos, aos notáveis locais e as 

populações de uma forma que eles não tinham nunca experimentado” (NÓVOA, 1991, p. 

252). 

A profissionalização docente também sinalizou o momento em que o Estado substituiu 

a Igreja e as corporações municipais para controlar a educação escolar. Aos professores do 

ensino secundário atribuía-se a passagem de uma seleção discriminatória que se operava no 

interior do corpo religioso, onde os métodos arbitrários de seleção eram substituídos pela 

prática corrente dos concursos, como uma espécie de virada “[...] que introduz uma 

visibilidade que repousa sobre provas escritas e orais codificadas” (JULIA, 2001, p. 30).  

Os primórdios da institucionalização dos concursos docentes na Europa ocorreram sob 

a luz das reformas pombalinas, que instituiu a obrigatoriedade de exames para o magistério 

superior por meio do Alvará de 28 de setembro de 1759. Os exames para ingresso no ensino 

secundário eram realizados perante uma banca, presidida pelo diretor geral de Lisboa. Em 

seguida, passaram a ser realizadas nas cidades do reino que possuía um professor de Retórica 
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e dois de Gramática Latina. Em Coimbra, exigia-se a presença de um comissário e de dois 

professores (CARVALHO, 1978). 

Para Hilsdorf (2003), o Alvará de 28 de setembro de 1759 editou um conjunto de 

medidas para administrar as “[...] novas práticas culturais e pedagógicas nas instituições e no 

cotidiano da população” (HILSDORF, 2003, p. 19): a indicação do Diretor Geral dos estudos, 

o edital do primeiro concurso, a criação das aulas de Comércio, a expulsão geral dos jesuítas, 

a proibição dos livros dos jesuítas, a transformação o Colégio das Artes em Colégio dos 

Nobres, o fechamento dos colégios22 jesuítas e a criação das aulas régias23 avulsas secundárias 

de Gramática Latina, Grego, Hebraíco, Retórica e Filosofia, “[...] preenchidas por professores 

escolhidos em concurso público e pagos pelo Erário Régio, portanto, contratados como 

funcionários públicos” (HILSDORF, 2003, p. 20). Em Portugal a seleção por concurso 

também foi estendida aos professores do ensino elementar, atingindo os domínios portugueses 

ultramarinos. Assim, os dispositivos centralizadores e laicizantes contribuíam no processo de 

medidas que legitimavam e modelavam o ofício de professor mediante formas de 

recrutamento controladas pelo Governo. 

 No Brasil, nos últimos decênios do século XVIII, as reformas educacionais iniciadas 

pelo Marquês de Pombal também inauguravam as primeiras experiências de concursos de 

professores para as escolas régias locais por meio de exames realizados em territórios 

brasileiro ou português, já que os dispositivos pombalinos comprometeram a disseminação 

dessa prática. Quanto à rigidez normativa atribuída ao professor-régio, cito o caso do Padre 

Felicissimo José Alves Pereira, que “[...] foi obrigado a prestar exames em Lisboa, custeado 

pelo titular Agostinho Correa da Silva Golão, apesar de possuir certificado para ensinar” 

(ARAÚJO, 2004, p. 34). 

Outro exemplo pode ser resgatado no texto de Oliveira (2003), ao trazer relatos dos 

atrasos nos despachados das nomeações dos professores aprovados num concurso realizado na 

Bahia, no ano de 1761, cujos vencimentos iniciais dos professores foram pagos pelos próprios 

alunos. Neste concurso estavam inscritos 19 candidatos, dentre eles um da Capitania de 

Sergipe d’El Rey, Pedro Homem da Costa. A pesquisa deste autor apresentou as dificuldades 

                                                 

22 Instituições que organizavam e dividiam o trabalho pedagógico. Dessa forma, reuniam um “número suficiente 

de alunos e mestres” e o “trabalho didático era convenientemente planejado”, distribuído “por graus ou estágios” 

mediante o “progesso dos alunos” (SILVA, 1969, p. 188). 
23 As aulas régias eram aquelas que reuniam poucos alunos, além de possuir um único professor. Os alunos não 

tinham classificação, tampouco “graduação do ensino ou panejamento didático, mesmo porque os professores 

‘mostravam pelo geral, segundo testemunhos da época, não só uma espêssa ignorância das matérias que 

ensinavam, mas ausência absoluta de senso pedagógico’” (SILVA, 1969, 188). 



47 

Moinho e ventos 

 

em relação aos concursos, mas não destacou o abandono institucional tão defendido por 

Fernando Azevedo quando trata da educação e do papel do professor-régio durante este 

período.  

 

A educação [...] passou a ser ministrada nas aulas e escolas régias por mestres 

nomeados, de acordo com os bispos, e pelos padres-mestres e capelães de engenho, 

que se tornaram, depois da saída dos jesuítas, os principais responsáveis pela 

educação dos meninos brasileiros. Os mestres leigos dessas aulas e escolas, que não 

chegaram a assimilar o espírito da reforma pombalina, mostravam, pelo geral, 

segundo testemunhos da época, não só uma espessa ignorância das matérias que 

ensinavam, mas uma ausência absoluta de senso pedagógico (AZEVEDO, 1996, p. 

543). 

 

Voltando aos concursos, nos fins dos séculos XVIII, percebe-se que havia muitos 

obstáculos para sua vulgarização ao mesmo tempo em que se estabelecia a laicização da 

profissão docente e os professores estavam subordinados, conforme as circunstâncias, a uma 

política de Estado. Desse modo, D. João VI deliberou o funcionamento de escolas e eliminou 

a obrigatoriedade de exames para professores, conforme o decreto de 30 de junho de 1821: 

 

Attendendo que não hé possivel desde já estabelecer, como convém, Escollas em 

todos os lougares deste Reino por conta da Fazenda Pública, e Querendo assegurar a 

liberdade, que todo Cidadão tem de fazer o devido uso de seus talentos, não 

seguindo dahi perjuizo publico, decretão: Que da data deste em diante seja livre a 

qualquer Cidadão o ensino, a abertura de Escollas de primeiras letras, em qualquer 

parte deste Reino, quer seja gratuitamente, quer por ajuste dos interessados, sem 

dependência de exame, ou de alguma licença. A Regencia do Reino o tenha assim 

entendido; e o faça executar (BRASIL, 1821). 

 

O restabelecimento da prática dos concursos no Brasil se deu por meio da primeira Lei 

Geral do Ensino, de 15 de outubro de 1827, como uma ênfase a efetiva intervenção estatal 

depois do advento da independencia. O novo Governo encontrava-se “com a tarefa de 

organizar a sociedade de modo a ganhar apoio para os seus objetivos”. Para tanto, “[...] era 

preciso coordenar uma ação visando a formação de um pensamento que permitisse a aceitação 

da autoridade da Coroa Imperial [...] como representante de uma vontade geral” (VILLELA, 

2000, p. 102). 

Com a lei de 15 de outubro de 1827, se inicia em algumas províncias um processo de 

homogeneização educacional, onde os candidatos a vaga de professor preenchiam “[...] os 

requisitos de nacionalidade (ser brasileiro), de ordem política (estar em gozo dos direitos civis 

e políticos) e critérios morais (sem nota na regularidade da conduta)”. Os concorrentes 



48 

Moinho e ventos 

 

procediam ao “[...] exame publicamente em presença de um Conselho, sendo providos os que 

fossem julgados mais dignos para posterior nomeação” (ARAÚJO, 2004, p. 36).  

O processo de profissionalização docente se intensificou com a implementação do Ato 

Adicional de 1834, quando delegou as Províncias à responsabilidade de compor quadros 

docentes para o magistério elementar e secundário, ficando o Governo com o ensino em todos 

os níveis no Município da Corte e do superior em todo o Império. Para Pinto (2005), essa 

descentralização abarbou “[...] as províncias, promovendo maior dispersão e heterogeneidade 

na qualidade do ensino elementar e na formação dos docentes que viriam a ocupar os cargos 

de professores primários, pois esta tarefa estaria condicionada ao potencial econômico de cada 

província no Brasil imperial” (PINTO, 2005, p. 120). Para tanto, a regionalização do ensino 

desenvolveu e reforçou as diferenças regionais, “distintas realidades, ocasionando deste 

modo, práticas diferenciadas na instrução elementar do período” (PINTO, 2005, p. 120). 

Na concepção de Faria Filho (2000), o Ato Adicional viabilizou o desenvolvimento da 

instrução primária do Brasil. Para o autor, os dados estatísticos sobre a realidade educacional 

apontavam os resultados para a instrução primária, ignorando um expressivo quantitativo “[...] 

de escolas sem nenhuma ligação como o mesmo, tais dados, bem como a crescente instituição 

de estruturas administrativas dão-nos mostras de que em várias províncias do Império 

existiam significativas redes de escolas públicas, privadas ou domésticas” (FARIA FILHO, 

2000, p. 138). 

Neste cenário surgem em algumas Províncias as primeiras Escolas Normais, conforme 

o mesmo projeto de uniformidade de padrões culturais e de convivência social concebido pelo 

Estado Imperial. Villela (2002), ao estabelecer um paralelo entre as formas de configuração 

do professor, afirma que os anos de 1850 e 1860 foram muitos propícios à consolidação da 

formação dos docentes nestas instituições. Os Governos das Províncias “[...] oscilaram por 

todo o período entre um discurso de valorização dessa formação e uma prática que, na 

realidade subtraía os meios para bem realizá-la” (VILLELA, 2002, p. 24). Assim, percebe-se 

com o tempo “que o descompromisso com a formação na escola normal não significava a 

desistência de um projeto de direção da sociedade pela via da atuação dos professores, uma 

vez que outros mecanismos garantiram o mesmo fim” (VILLELA, 2002, p. 24).  No entanto, 

com a chegada dos anos 1870 ocorreu o “reflorescimento” de sua valorização.  

O regulamento estabelecido pelo Ministro do Império Couto Ferraz, no dia 17 de 

fevereiro de 1854, a partir da Província do Rio de Janeiro se expandiu por todo o Império para 

rebaixar “[...] o nível de formação provida pela Escola Normal de Niterói, acusando-as de 
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serem dispendiosas”. Entre suas determinações estavam à formação profissional estimulada 

pela prática do professor adjunto, assim como a valorização dos “[...] concursos e da inspeção 

escolar como práticas modeladoras e legitimadoras da profissão docente” (ARAÚJO, 2004, p. 

38). A consolidação dessa tendência se deu no ano de 1855, com o surgimento das instruções 

de “Verificação da Capacidade para o Magistério e o Provimento das Cadeiras Públicas de 

Instrução Primária e Secundária” (ARAÚJO, 2004, p. 38). 

Nas Instruções de 1855, os critérios de seleção para habilitação ao magistério 

possuíam dois concursos distintos, sendo um pré-requisito do outro. O primeiro era um exame 

prévio, “das suficiências”, dos documentos que atestavam a maioridade legal mediante 

certidão ou justificação da idade e da moralidade dos candidatos. Quando aprovado na 

primeira fase, os opositores prestavam o exame de capacidade profissional por meio de provas 

escritas e orais nas matérias em que estavam inscritos. Em seguida, depois de avaliados e 

aprovados, a decisão final para o provimento das cadeiras provinha do Ministro dos Negócios 

do Império, conforme o Art. 21, da lei de 1854: “[...] d’entre os candidatos aprovados, aquelle 

ou aquelles que lhe parecem preferíveis, acompanhando á sua proposta as provas de todos os 

concorrentes” (BRASIL, 1854). 

Para Araújo (2004), os procedimentos de controle revestiam nos concursos um ritual 

de legitimação e legalidade, apesar de ainda ocorrer nas instituições os “concursos de 

palácio”, que burlavam as exigências legais. Esses métodos arbitrários de seleção, aos poucos 

iam sendo substituídos nas Províncias e na Corte pela prática dos concursos, uma vez que 

representavam a principal forma de recrutamento daqueles que pretendiam ingressar no 

magistério.  

Nessa perspectiva, estes procedimentos também recrutavam os professores do 

secundário, embora não havia a necessidade de se qualificar em instituições formadoras para 

o magistério, já que naquela época as poucas existentes eram voltadas ao ensino primário. 

Uma situação isolada ocorreu com a Reforma de 1847, quando unificou a Escola Normal de 

Niterói e Liceu Provincial para promover a formação de professores ao secundário. Assim, o 

ofício docente era exercido principalmente pelos “homens de letras”, considerados aptos a 

função de escolarizar as elites, segundo as determinações legais vigentes. 

Para tanto, um concurso para professores também significava uma oportunidade de 

acesso ao magistério oficial para os bacharéis, médicos, farmacêuticos, dentistas, dentre 
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outros profissionais recém chegados das instituições de ensino superior do Império24. Em 

outras palavras, naquele momento, o ofício docente constituía uma das carreiras possíveis 

quando eles não gozassem de favores do patronato, embora o número de concursos fosse 

diminuto para quantidade de profissionais formados. Araújo (2004), afirma que “nos trinta 

últimos anos do Império, por exemplo, formaram-se muito mais bacharéis do que poderiam 

comportar a burocracia e o ensino imperiais, não obstante a franca expansão da oferta de 

cargos nesse período” (ARAÚJO, 2004, p. 39).  

Desse modo, os concursos representavam “[...] um atalho para quem tinha pressa de 

ascender socialmente”, já que o candidato aprovado à cátedra de uma instituição renomada 

podia almejar a notoriedade necessária para se introduzir entre as elites culturais, além da 

possibilidade de ser recrutado no quadro político local. Segundo Araújo (2004), este fato 

ocorreu com Martins Junior, Tobias Barreto,  ao “[...] serem admitidos como professores da 

Faculdade de Direito do Recife, ou Silvio Romero, Capistrano de Abreu e José Veríssimo, 

para o Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro” (ARAÚJO, 2004, p. 39).  

Movimentando a lupa sobre os concursos docentes do Colégio Pedro II, o 

Regulamento nº. 8 de 31 de janeiro de 1838, primeiro Regimento Interno da instituição, já 

estabelecia a obrigatoriedade dos concursos públicos para professores, mas até os anos de 

1844, a referida norma não foi cumprida. Os professores eram recrutados por livre nomeação 

do Imperador ou pelos seus Ministros, ouvindo antes as conclusões do Reitor do colégio. Este 

procedimento se caracterizou como uma praxe na instituição, iniciada no ano de 1838, para 

formar seu quadro docente. Os primeiros professores nomeados foram Joaquim Caetano da 

Silva na cadeira de Retórica, Gramática Portuguesa e Grego; “Justiniano José da Rocha 

(Geografia, História Antiga e Romana); Emílio Joaquim da Silva Maia (Ciências Naturais e 

interino de Aritmética); Domingos José Gonçalves de Magalhães (Desenho) e Januário da 

Silva Arvellos (Música)” (ARAÚJO, 2004, p. 50). 

O primeiro concurso do Colégio Pedro II foi realizado no ano de 1844, destinado a 

cadeira de Filosofia, sendo aprovado o professor Francisco de Sales Torres Homem. No ano 

de 1847, outro concurso ocorreu para as cadeiras de História e Geografia Descritiva, cuja 

seleção limitou-se a uma prova de títulos, cumprindo parte do Regulamento, mas que aprovou 

um candidato de procedência estrangeira, o grego João Baptista Calogeras. Assim, o ano de 

                                                 

24 Essas formações superiores eram tidas como profissões imperiais. Para saber mais, consultar Coelho (1999).  
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1847 inaugurou a presença marcante de professores estrangeiros na instituição por meio do 

ingresso de docentes germânicos, franceses, ingleses, italianos e lusitanos (ARAÚJO, 2004). 

Com a prática dos concursos iniciadas no ano de 1844, ainda prevalecia às livres 

nomeações pelo Imperador e seus Ministros.  No ano de 1855 a Inspetoria Geral de Instrução 

Primária e Secundária do Município da Corte prescreveu rigorosas normas para seleções 

docentes do Colégio Pedro II, mas continuavam a ocorrer casos de nomeação sem concursos. 

Esta prática teve seu fim no ano de 1874, com as novas determinações legais para recrutar 

professores.  

 

O ano letivo de 1874 findava por nova providência governamental em relação à 

Casa. Determinava o poder público o provimento de cadeiras por concurso, 

dispondo sobre a composição das mesas de exame e sobre o tribunal de julgamento 

de tais certames, tribunal composto de examinadores, do reitor do Externato ou do 

Internato, conforme a seção, cuja cadeira fosse provida a concurso, do inspetor de 

Instrução e de um membro do Conselho Diretor desta. Caso a cadeira a concurso 

abrangesse mais de uma disciplina, os candidatos sorteariam ponto para cada 

disciplina. Constaria o concurso de duas provas, a de preleção e a complementar 

para confirmar o juízo do examinador, defeso debate entre este e o candidato. 

(DÓRIA, 1997, p. 120). 

 

O trabalho de Dória (1997) investigou alguns vestígios da cultura escolar do Colégio 

Pedro II entre os anos de 1838 e 1937 para construir em comemoração ao seu centenário, a 

memória histórica desta instituição. Nas suas análises também estudou diferentes aspectos dos 

concursos para professores, entre eles o autor apresentou a discussão sobre a eficácia da 

seleção dos docentes, numa reunião dos membros do Conselho Colegial, no dia 23 de abril de 

1881, registrada na ata a seguir: 

 

Abriu discussão o professor Goldschmidt [...] entendia suficientes, senão excessivas, 

as condições em vigor para admissão ao professorado do Colégio. [...] O professor 

Silva Lisboa reputava insuficientes as provas de concurso da época, mau o sistema 

de teses, podendo elas ser escritas por terceiros, preparando-se o candidato para 

prova de efeito, simuladora de habilitação, pondo em jogo recursos intelectuais 

próprios. Condenando a prova oral, o professor Lisboa encarecia, em parte, o valor 

da escrita [...]. Referindo-se aos concursos, dizia o professor Olímpio da Costa ‘não 

acompanhar os que queriam quebrar os andaimes por onde haviam subido’ ao 

professorado do Colégio. Parecia-lhe preferível arguição recíproca entre candidatos 

[...]. Parecia-lhe, entretanto, que o candidato à cadeira de uma ciência deveria 

mostrar-se habilitado em todas as ciências lecionadas no Colégio, o mesmo se dando 

com o aspirante a cadeira de qualquer língua. Não parecesse o seu juízo exigência 

rigorosa, pois pelas disposições em vigor ao bacharel pelo Colégio cabia preferência 

na nomeação para professor. 

O professor Rozendo Muniz Barreto [...] Aludindo aos ‘andaimes’ citados pelo 

professor Olímpio, asseverava o professor Rozendo "não se arrecear de quebrar a 

escada por onde subira, ainda que fácil a ascensão, o que para ele não se dera".  

Focalizando a questão apenas no interesse público, julgava Rozendo o pergaminho, 

presunção da habilitação, suficientes as provas de concurso, confirmadoras da 
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presunção derivada do pergaminho, "colocando o candidato em condições de não ser 

equiparado a qualquer aventureiro".  

Dava toda importância à apresentação de tese, insuficiente, porém, o prazo de 

quinzena para sua apresentação. Era pela arguição mútua dos candidatos, substituída 

a da mesa examinadora, mormente o Conselho Colegial convertido em Congregação 

apreciadora das provas [...]. 

Manifestou-se o professor Rodrigues de Macedo, em substância, de acordo com o 

professor Goldschmidt, julgando possível ‘o compadresco na arguição pelos 

examinadores’, embora o mal encontrasse corretivo na suprema inspeção do 

Governo [...]. 

Quanto a concursos entendia Garcia que dos candidatos se deveria exigir, além do 

perfeito conhecimento da matéria, provas de habilitação e metodologia, 

especialmente da matéria a ensinar. Não era inovação em face das instruções de 5 de 

janeiro de 1855, considerando Garcia insuficiente a prova oral estabelecida pelas 

instruções de 24 de outubro de 1878. Nenhuma importância ligava à prova de tese, 

pois esta podia ser feita por terceiro, dando-se o caso de ser o candidato ensaiado 

para brilhante defesa. Não via inconveniente na arguição mútua de candidatos, 

autorizado o presidente do ato excluir dele quem não se portasse com devida 

urbanidade e circunspeção (DÓRIA, 1997, 139-140). 

 

Nos relatos desta reunião apreende-se que o processo dos concursos no Colégio Pedro 

II gerava uma dúvida quanto à eficácia da arguição, uma vez que a mesma podia ser 

influenciada pelo “compadresco”. Outro ponto importante foi sobre a apresentação da tese, 

cuja produção provavelmente sofria intervenções de “terceiros”. Para controlar esta situação, 

convocava-se o Governo para corrigir tais desvios, utilizando estratégias de legitimação 

profissional por meio dos atributos da “vigilância e da punição”. Esta ata também evidenciam 

que os membros do Conselho não conseguiam disfarçar a atmosfera de disputas e hostis 

insinuações que reinavam contra aqueles que suspeitavam da prática dos concursos. Assim, 

tais indiretas foram capazes de esclarecer a quem se desejava atingir.  

A reunião dos membros Conselho Colegial realizada no dia 27 de julho de 1881 

discutiu qual era o melhor processo de formação dos professores de ensino secundário. Neste 

período, o recrutamento os candidatos ao professorado do Colégio Pedro II dependiam de 

determinadas competências, que podiam sofrer intervenções dos docentes da instituição.  

 

Monsenhor Félix: - Mostrar-se o professor habilitado na matéria que leciona e capaz 

de ensiná-la. 

Abreu: - Possuir a índole e o génio do professorado, escolhido quem revelasse mais 

prática de ensino. 

Schieffler. - Mandar estudar na Europa desde oito anos de idade quantos se 

destinassem à carreira do magistério, evitando-se assim professores curiosos ou 

amadores e o preenchimento de cadeiras por bacharéis apenas três meses após 

bacharelado. 

Silva Lisboa: - Exigir do professorado conhecimento especial da matéria a lecionar e 

das disciplinas mais intimamente e relacionadas com aquela, além de conhecimentos 

de pedagogia. 

Lucindo: - De inteiro acordo com Monsenhor Félix. 
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Ramos Mello: - De acordo com o professor Abreu, não parecendo indispensável ir à 

Europa para aprender alguma coisa, bastando como aperfeiçoamento pedagógico 

prémio de viagem "ad instar" do praticado com alunos da Academia das Belas Artes. 

Rozendo Muniz: - Adquirir antes de tudo, indispensavelmente, a arte comunicativa 

de transmitir os fatos do pensamento, a educação literária do professor, devendo 

favorecer o estilo na eloquência didática, não sendo menos útil penetrar as origens e 

os verdadeiros elementos da vida nacional, nem sendo para desdenhar os exercícios 

corpóreos por aspirante a professores, sendo até bom que possuíssem o que se 

denominava academia da antiga nobreza, por formar o ensino médio a nata social, a 

aristocracia intelectual do país. 

Olímpio da Costa: - Fundar estabelecimento normal secundário ou, atentas 

circunstâncias do país, dividir os estudos do Imperial Colégio em seções, com uma 

seção pedagógica para formação de professorado. 

Carlos França: - Impedir o sistema proposto pelo professor Schieffler de preparar 

para o magistério estudantes desde oito anos de idade, idade de propensões e 

tendências não bem definidas, impossível verificar então vocações para o 

professorado. 

Rodrigues de Macedo: - Estabelecer-se liceu ou academia para verificação de 

aptidões para o magistério, contratados professores hábeis em pedagogia. 

Garcia: - Criar seminários pedagógicos para preparação de professorado [...] 

(DÓRIA, 1997, p. 143-144, grifos do autor). 

 

A pauta desta reunião expressa o grau de confusas perspectivas dos conselheiros do 

Colégio Pedro II pela formação pedagógica dos seus professores. Entre intervenções e 

medidas de melhoria, eles sugeriam a criação de estabelecimentos de ensino como normal 

secundário, liceus, academias e seminários pedagógicos. Neste mesmo ano, as Escolas 

Normais voltavam a ser valorizadas e no município da Corte inaugurava-se uma delas. Outros 

pontos importantes também foram tratados na pauta, principalmente aqueles que 

identificavam na instituição alguns aspectos das Humanidades na constituição de sua cultura 

escolar, a saber: a concepção de “formação prática” como meio de legitimação da atividade 

docente; a consagração do paradigma da formação européia, que sofreu críticas com relação a 

idade na qual a criança devia realizar seus estudos na Europa; defesa de uma formação 

literária para difundir sentido de nacionalidade e formar as elites do Império (ARAÚJO, 

2004). 

O Decreto de 23 de junho de 1882 promulgou o regimento especial das provas e 

processos de concurso realizados no Externato para provimento de catedráticos e substitutos. 

Segundo o regimento e o Decreto os concursos constavam de defesa de tese, de provas escrita 

e oral, como também de provas práticas para os concursos de Física, Química e História 

Natural. A tese era apresentada dentro de quarenta dias contados a partir data do sorteio do 

ponto. O Inspetor Geral de Instrução presidia a mesa examinadora, sendo ela composta pelo 

reitor do Externato ou Internato, um juiz e dois examinadores eleitos pela Congregação. Cada 

examinador arguia o candidato por 30 minutos. A realização da prova escrita sobre o ponto 
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tirado a sorte, comum a todos os concorrentes, possuía um prazo de 4 horas. Na prova oral, o 

ponto para preleção era sorteado com 24 horas de antecedência e com três dias da oral, os 

opositores efetuavam a prova prática. “As notas atribuídas pela comissão julgadora seriam: 

ótima, boa, sofrível e má” (DÓRIA, 1997, p. 151).  

A comissão julgava inabilitados os candidatos que não alcançassem a maioria dos 

votos, sendo os habilitados classificados por ordem de merecimento. Para tanto, a 

Congregação apreciava o parecer da Comissão e em seguida apresentava ao Governo o 

candidato julgado digno a vaga.  Desse modo, para admissão no corpo docente catedrático do 

Colégio Pedro II  assegurou o reitor do Externato, que até o ano de 1886 não nomeou-se “‘[...] 

professor catedrático independente de concurso, exceto da cadeira de Religião em que este 

nunca foi exigido’” (DÓRIA, 1997, p. 159). 

Diante o exposto, entendo que a legitimidade e os saberes requeridos dos candidatos 

nos concursos se tornou uma prática frequente no Colégio Pedro II desde a sua criação. Em 

algumas seleções era recorrente a presença do Imperador D. Pedro II, que se sentava ao centro 

da mesa verde dos examinadores e também exercia o patronato sobre a instituição “[...] 

mantendo-o sob sua vigilância e proteção, ‘garantindo’ como um avalista erudito a idealizada 

qualidade de ensino” (ANDRADE, 1999, p. 101). O Imperador também demosnstrava 

satisfação com a incapacidade de alguns examinadores e preocupava-se com a instrução 

ministrada pelos professores, além de outros fatos que retratavam a memória construída entre 

o monarca e o colégio.  

Assim, o Imperador “[...] acompanhava os concursos, exame por exame, passo por 

passo, tomando notas, conversando com os examinadores e com os concorrentes, e no fim 

verificava-se não lhe ter escapado qualquer minuciosidade e qualquer circunstância (DÓRIA, 

1997, p. 168). A presença de D. Pedro II nos processos dos concursos perdurou até os 

momentos finais do seu reinado, no dia 17 de novembro de 1889, quando foi exilado e 

posteriormente banido da pátria. 

Essas representações começavam a consolidar o processo de profissionalização 

docente no Império por meio das competências docentes exigidas durante os concursos do 

Colégio Pedro II e consequentemente nos estabelecimentos de ensino que ministravam o 

curso secundário, uma vez que a referida instituição devia servir de modelo educacional para 

as demais Províncias. Assim, concordo com Araujo (2004) ao dizer que os saberes requeridos 

na carreira docente e compartilhamento de um reservatório cultural comum entre os 

professores constituíram “o paradigma ilustrado do Império” (ARAÚJO, 2004, p. 56).  
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Proclamada a República, o processo de concurso do Colégio Pedro II foi modificado 

por meio do Decreto de 14 de julho de 1890, fazendo parte das atribuições da Reforma 

Benjamin Constant. Para o seu prelo não exigia-se mais a defesa de tese, sendo os candidatos 

arguidos por dois examinadores nas provas escritas e orais. As primeiras eram arguidas após a 

leitura pública das provas e as segundas logo a seguir. Finalizada as arguições, a comissão 

examinadora e a Congregação julgavam os concorrentes. O ingresso de professores na 

instituição se dava por concursos, mas as primeiras nomeações para cadeiras vagas ou recém-

criadas ocorreram, sem concursos, no dia 6 de fevereiro de 1891. 

Ao longo dos anos a legislação implementou atribuições quanto aos concursos no 

interior do Colégio Pedro II, entre elas: a lei orçamentária do ano de 1896, que transferiu para 

os diretores de estabelecimentos as responsabilidades das Congregações. O Decreto de 30 de 

março de 1899 aprovou novo regulamento e tratou desse processo com cuidado, no então 

chamado Ginásio Nacional. No ano de 1908, a instituição reformou mais uma vez o ensino 

secundário, admitindo o professorado por concurso de títulos, verificação de provas de 

capacidade, assiduidade, gosto e dedicação no magistério para assegurar a professores 

proporcionalidade de vantagens e o tirocínio no magistério era condição preponderante para 

escolha do candidato. 

No ano de 1911, a Reforma Rivadávia Corrêa estabeleceu a medida governamental a 

Lei Orgânica do Ensino Superior e do Fundamental, que dentre as disposições dos seus 137 

artigos determinou aos institutos de ensino um corpo docente formado por professores 

ordinários, extraordinários efetivos ou honorários, mestres e livres-docentes, sendo o do 

Colégio Pedro II composto apenas por professores ordinários e mestres. Inspirada nos 

processos de ensino alemães, esta lei suprimiu o concurso de provas para o provimento de 

cátedras e admitiu como critério de seleção títulos e obras. No Colégio de Pedro II a 

nomeação de professor ordinário era realizada pelo governo, que escolhia um nome da “lista 

tríplice apresentada pela Congregação e formada por eleição nos termos de regulamento 

especial” (DÓRIA, 1997, p. 192).  

Com a Reforma Carlos Maximiliano, implementada pelo Decreto n°. 11.538, de 18 de 

março de 1915 foi restabelecido o concurso de provas, eliminando a prova escrita, limitando-o 

ao “[...] provimento das vagas de substituto, dispensado do concurso, pelo voto de 2/3 da 

Congregação e voto confirmativo do Conselho Superior do Ensino” para o “autor de obra 

verdadeiramente notável sobre o assunto de qualquer das cadeiras de uma seção” (DÓRIA, 

1997, p. 195). Este processo indicou “o candidato classificado pela Congregação em primeiro 
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lugar, não recaindo nomeação em candidato classificado nos dois primeiros lugares como 

anteriormente” (DÓRIA, 1997, p. 195).  

No ano de 1925, o Colégio Pedro II por meio do Decreto 16.782-A de 13 de janeiro, 

conhecido vulgarmente como Reforma Rocha Vaz difundiu o ensino primário, organizou o 

Departamento de Ensino em grau superior e secundário. Destinou ao “ensino secundário, 

prolongamento do primário, a fornecer a cultura média geral do país” (DÓRIA, 1997, p. 225). 

Esta legislação determinava alguns direitos e deveres ao corpo docente do Colégio Pedro II, 

sendo ele constituído por catedráticos, docentes livres, professores honorários e professores de 

Desenho e Ginástica.  Os catedráticos eram escolhidos por concurso, nomeados por decreto e 

vitalícios desde a data da posse.  

No ato da inscrição, aberta durante semestre, o candidato devia possuir curso completo 

de humanidades ou diploma de escola superior. Suas provas compreendiam “a defesa de duas 

teses perante a Congregação, uma prova oral de caráter didático por espaço de 50 minutos, 

sobre ponto sorteado com 24 horas de antecedência entre dez pontos constantes de lista 

aprovada pela Congregação” (DÓRIA, 1997, p. 225). As duas teses, uma de assunto escolhido 

pelo candidato e a outra de assunto sorteado entre os dez pontos aprovados pela Congregação, 

anunciado na abertura de sua inscrição, para todos os candidatos. Constava também “de prova 

prática, quando o caso, sobre assunto sorteado de momento” (DÓRIA, 1997, p. 225). 

Este decreto estabeleceu o modo de proceder às provas, sendo elas avaliadas 

publicamente por grau de 0 a 10. O candidato era considerado habilitado para o provimento 

do cargo de catedrático com média final superior a 7,0, ao contrário podia ser nomeado livre-

docente com média superior a 5,0. Estes últimos substituíam os catedráticos quando havia 

desdobramento de turmas, regendo duas turmas suplementares e até mesmo as efetivas. Ao 

término do concurso, o diretor do Colégio Pedro II, através do Conselho Nacional do Ensino, 

comunicava ao Governo a maior média e o nome do candidato a ser nomeado. Em caso de 

empate, o Governo escolhia o professor, dando preferência ao bacharel diplomado na 

instituição.  

Quanto à docência-livre, seu concurso ocorria na segunda quinzena de outubro, sujeito 

as mesmas prerrogativas destinadas aos catedráticos. Para tanto, o seu prelo constava de 

defesa de tese de livre escolha, de prova oral de 50 minutos sobre um ponto de uma lista 

aprovada pela Congregação, sorteado com 24 horas de antecedência, e de prova prática a 

depender da disciplina. Para aquisição do título, o candidato devia alcançar média final 7,0 ou 

superior, podendo se inscrever a novo concurso depois de 2 anos, mesmo sendo para 
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catedrático.  Entre outras atribuições, o Decreto nº. 16.782-A nomeava professores honorários 

e privativos, concedia disponibilidade, além equiparar os demais estabelecimentos de ensino 

secundário brasileiro ao Colégio Pedro II. Também cabia “a Congregação convidar pessoas 

estranhas ao corpo docente do Colégio Pedro II para membros das comissões examinadoras 

de concurso, podendo nelas ser admitida a presença de professores interinos, de outras 

cadeiras, não sujeita a concurso” (DÓRIA, 1997, p. 229). 

O Colégio Pedro II no ano de 1932 seguiu os ditames do Decreto nº. 21.241, de 4 de 

abril de mesmo ano, que consolidou as disposições do ensino secundário entre outras 

providências por meio da Reforma Francisco Campos. Para tanto, dividia-se em dois cursos 

seriados: “um fundamental, de 5 anos, e outro complementar de 2, o segundo curso 

obrigatório para os candidatos à matrícula em determinados institutos de ensino superior, 

discriminadas as disciplinas necessárias aos candidatos à matrícula em cada instituto de 

ensino” (DÓRIA, 1997, p. 248). 

Para prover o ensino, os catedráticos do Colégio Pedro II eram nomeados por decreto, 

mediante concursos de provas e de títulos, escolhidos entre os diplomados da Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras, assim como possuir Registro de Professor junto ao Conselho 

Estadual de Educação. Na ausência de tais diplomas, os candidatos providos por concursos 

atendiam as condições estabelecidas para os catedráticos de ensino superior. Na realização 

dos concursos, o Conselho Nacional de Educação indicava três membros estranhos à 

Congregação para a comissão examinadora, retirando das mãos dos professores catedráticos 

da instituição a condução dos processos de seleção. Assim, a participação dos membros da 

Congregação estava limitada e o Governo aos poucos ampliava a gerência estatal na prática 

dos concursos. 

O Conselho Nacional de Educação elaborou um plano com 501 artigos, entre eles 

também declarou que o ensino secundário tinha por fim educar o adolescente, visando ao 

desenvolvimento harmônico da personalidade física, intelectual e moral por meio de cultura 

geral autônoma. Para este plano era vedada a dispensa de concurso de títulos e provas no 

provimento dos cargos de magistério oficial, a depender da nomeação dos poderes públicos, 

federais ou municipais.  Desse modo, o professor provia a função de catedrático por 10 anos, 

podendo ser reconduzido ao cargo via concurso, concorrendo conjuntamente com outros 

docentes. 

No dia 7 de abril de 1937, o Decreto n°. 1.555 também promulgou a admissão de 

professores contratados no Colégio Pedro II, nas turmas sem regência. Na instituição os 
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catedráticos habilitados nas suas disciplinas regiam aulas para os cursos Fundamental e 

Complementar, enquanto os docentes livres e os preparadores ministravam suas respectivas 

disciplina nas turmas excedentes ou suplementares.   

No processo de admissão de docentes contratados o diretor abria, por edital, inscrição 

de contrato anual, “mediante condições especificadas na referida inscrição, entre elas a da 

prova de idade maior de 21 anos, certificado de professor expedido pelo Departamento 

Nacional de Educação, prova de exercício de magistério com indicação de tempo de serviço e 

títulos diversos de cultura” (DÓRIA, 1997, p. 263). A regulamentação dos títulos e a 

classificação de candidatos eram organizadas por uma comissão composta pelo diretor do 

colégio, como membro permanente, “e os professores catedráticos das várias disciplinas, 

membros variáveis na comissão” (DÓRIA, 1997, p. 263). A classificação obedecia ao número 

de pontos de 0 a 100, conferido a cada candidato por cada membro da comissão julgadora, já 

a nota de classificação constituía a média aritmética dos pontos obtidos pelo concorrente. 

Cabiam “as designações de professores ao Ministro da Educação e Saúde Pública, segundo as 

necessidades do ensino e na ordem de classificação, disciplina por disciplina” (DÓRIA, 1997, 

p. 263). Ainda incumbia aos catedráticos de cada disciplina orientar e fiscalizar os trabalhos 

destes professores. 

Nas inscrições dos concursos para catedráticos, docentes livres e contratados exigia-se 

dos candidatos o Registro de Professores, por disciplina lecionada, deliberado pelo 

Departamento Nacional de Ensino, mediante os ditames da Reforma Francisco Campos. Para 

obter o registro os requerentes deviam provar a identidade, idoneidade moral, certidão de 

idade, certidão de aprovação na Faculdade de Educação, Ciências e Letras. Como não haviam 

profissionais habilitados por esses institutos de ensino superior no ano de 1931, as 

determinações estabelecidas pela reforma vigente não dificultavam o acesso à profissão. Essas 

instituições foram criadas no ano de 1939 e até o seu funcionamento os professores possuíam 

um registro provisório para lecionar no ensino secundário. Para atestar habilitação no 

exercício do magistério, prorrogou-se o prazo para requisição de registro provisório, 

incorporando como comprovantes outros títulos idôneos. Assim, o Conselho Nacional de 

Educação concedia registro em até seis disciplinas, permitindo a um único professor atuar em 

diversas áreas do ensino (DIAS, 2008).  
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Para Dias (2008), o Registro de Professores e a formação numa Faculdade específica 

permitiam que o Ministério da Educação e Saúde Pública25 habilitasse provisoriamente os 

docentes do ensino secundário em exercício, como também recrutasse candidatos às cadeiras 

vagas. Os professores catedráticos do Colégio Pedro II e demais instituições equiparadas não 

possuíam tais prerrogativas, uma vez que foram cooptados via concursos. Essas 

determinações permaneceram na vigência da Reforma Gustavo Capanema26, mas devido à 

ausência de licenciados ao magistério nos fins dos anos de 1942, o prazo para registro 

provisório foi prorrogado até os anos 1945. Com o fim do Estado Novo, ano de 1946, o 

Decreto Lei nº. 8.777, de 22 de janeiro de 1946, instituiu o Registro Definitivo dos 

Professores no Departamento Nacional de Educação, não sendo permitido o exercício da 

profissão nos estabelecimentos de ensino secundário, oficiais ou particulares, sob regime de 

inspeção federal ao professorado não registrado. 

Nessa perspectiva, o cenário histórico desta trajetória me faz corroborar com Araújo 

(2004) quando diz que, os concursos públicos para professores secundários faziam parte do 

“bando de idéias novas”, principalmente no Brasil a partir do século XIX. Este processo de 

recrutamento e seleção contribuiu na organização do ensino secundário, mas também travou 

entre os candidatos uma competição, que por meio da profissionalização docente almejavam 

prestígio intelectual, poder político e posição social.  

 

A metodologia e as fontes da pesquisa  

 

Esta tese constitui uma pesquisa histórica, pautada nos pressupostos teóricos da 

História da Educação, sobretudo no arcabouço metodológico da História Cultural para “[...] 

identificar o modo como em diferentes lugares e momentos uma determinada realidade social 

é construída, pensada e dada a ler” (CHARTIER, 1990, p. 16-17). Desse modo, para 

investigar os concursos do ensino secundário do Atheneu Sergipense não me limitei a 

consultas de fontes salvaguardadas em seu arquivo histórico, mas busquei localizar qualquer 

vestígio deixado pelos candidatos às cadeiras vagas na instituição entre os anos de 1875 e 

1947. 

                                                 

25 “Pela Lei n. 378 de 13 de janeiro de 1937 o Ministério da Educação e Saúde Pública passou a denominar-se 

Ministério da Educação e Saúde (DIAS, 2008, p. 38). 
26 Nessa reforma o ensino secundário ficou dividido em curso Ginasial, primeiro ciclo com duração de quatro 

anos e os cursos paralelos de segundo ciclo, de três anos: clássico e científico. Os estabelecimentos de ensino 

que ofertavam o primeiro ciclo eram designados de Ginásios, enquanto nomeavam-se de Colégios aqueles que 

ministravam os dois ciclos. 
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Para tanto, ao se trabalhar com a História da Educação é preciso estar atento as 

práticas que a escola se apropriou, as fontes selecionadas para analisar suas vivências e as 

ferramentas utilizadas nas diferentes representações. Com esse entendimento os concursos 

docentes do Atheneu Sergipense foram investigados por meio de fontes capazes de apreender 

o processo de recrutamento e seleção dos seus professores como táticas e estratégias dos 

saberes necessários de uma transmissão de cultura, onde a “relação do historiador com um 

vivido; quer dizer, a possibilidade de fazer reviver ou de ‘ressuscitar’ um passado. Ela quer 

restaurar um esquecimento e encontrar os homens através dos traços que eles deixaram” 

(CERTEAU, 2008, p. 46). 

O cotidiano escolar não era o único responsável pelos concursos, mas as leis, as 

reformas de ensino, as macro e microrelações presentes em todas as ações humanas e entre o 

contexto sócio, econômico e político de uma determinada época para construção dos fatos. 

Desse modo, a nova forma de escrever História da Educação pautada nos preceitos da Escola 

dos Annales e posteriormente na História Cultural, se interessa pelos aspectos econômicos, 

sociais e culturais da sociedade por meio da valorização dos sujeitos esquecidos da história e 

das mentalidades (LOPES E GALVÃO, 2001).  

Nesta mesma concepção Le Goff (2003), afirma que quase todo documento é um 

monumento, pois são resultantes das ações de uma sociedade que resguardou para o futuro 

determinadas imagens de si. O autor aconselha que se trabalhe a pesquisa histórica para 

desconstruir esses monumentos por meio da análise crítica do contexto histórico em que 

foram produzidos, além de criar condições de estudos em documentações antes não 

valorizadas como atas, provas, programas, diários de classe, livros didáticos, entre outros. 

Trata-se de um crescente valor às práticas, às representações e apropriações culturais, um 

caminho teórico-metodológico defendido pela História Cultural, que lançou um novo olhar 

sobre os objetos e as fontes de pesquisa, ampliou o conceito de cultura em temas antes 

considerados impossíveis aos estudos da História da Educação, como: a cultura e o cotidiano 

escolar; a organização e o funcionamento interno da escola; a construção do conhecimento 

escolar e os agentes educacionais.  

Diante dessas percepções, esquadrinhei os caminhos da pesquisa de modo a confrontar 

constantemente documentos, categoria de análise e hipóteses elencadas para interpretar e 

compreender as particularidades surgidas a cada encontro. Essa trajetória me direcionou 

diversas vezes aos arquivos públicos, na busca de dados que retratasse a cultura escolar do 

objeto em questão. Assim, concordo com Julia ao dizer que na investigação“[...] histórica da 
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cultura escolar, parece-me de fato fundamental estudar como e sobre quais critérios precisos 

foram recrutados os professores de cada nível escolar: quais são os saberes e o habitus 

requeridos de um futuro professor?” (JULIA, 2001, p. 24). 

Desse modo, esta tese possui os seguintes procedimentos metodológicos: 

• Levantamento e leitura da bibliografia sobre concursos para professores do 

ensino secundário; 

• Levantamento e análise dos jornais “ A Ordem”, “Diários Oficiais do Estado 

de Sergipe”, “Jornal do Aracaju”, “O Republicano” e “O Recopilador 

Sergipano  durante o período em estudo; 

• Análises de fontes como atas, correspondências, decretos, discursos, leis, livro 

de inscrições para concursos, petição e termo de audiências, regimentos 

escolares, registro de títulos, relatórios do diretor e teses de concursos. 

 O produto destes procedimentos possibilitaram averiguar as finalidades e os saberes 

necessários para ser professor secundário do Atheneu Sergipense no período investigado, 

mesmo quando as práticas não deixam traços. Para Julia (2001), o silêncio da documentação 

permite ao pesquisador desenvolver suas habilidades e quaisquer vestígios localizados devem 

ser analisados juntamente com os documentos oficiais e nenhuma fonte pode ser desprezada 

na escrita de uma história. 

Os concursos docentes possuíam em características próprias e faziam parte do 

conjunto da cultura escolar, uma vez que os saberes inerentes a disciplina que se encontrava 

vaga podia ser considerado um produto e produtor desse tipo de cultura. Neste sentido, a 

cultura escolar pode ser entendida como um objeto histórico devido às normas e as finalidades 

que regiam a escola, desde que fossem estudadas de forma articulada com outras culturas 

produzidas em diferentes épocas. Corroboro com Felgueiras quando diz que, “[...] cultura 

escolar é a cultura de um determinado meio”(FELGUEIRAS, 2010, p. 21), ou seja, pertecente 

ao local em que são realizadas. Dessa maneira, além da documentação oficial a pesquisa 

estuda as práticas dos concursos para o ensino secundário do Atheneu Sergipense por meio de 

vestígios deixados nos registros escolares, legislação, jornais, entre outras fontes. 

Também conhecida como a “caixa preta”, a cultura escolar expressa “a opacidade 

mantida sobre a realidade da escola e o desconhecimento das práticas escolares nela 

desenvolvida” (FELGUEIRAS, 2010, p. 25), sendo indispensáveis três elementos: “espaço 

próprio, currículo estruturado por níveis de ensino e corpo profissional especializado” 

(FELGUEIRAS, 2010, p. 25). Assim, busco compreender como o espaço escolar atendeu o 
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cumprimento ou descumprimento das previsões legais para os concursos docentes do ensino 

secundário do Atheneu Sergipense, embora saiba que os textos normativos nem sempre 

remetem ao vivido.  

Foram consultados os acervos de quatro arquivos públicos: Biblioteca Epifânio Dória 

(BPED), Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (IHGSE), Arquivo Judiciário do Estado 

de Sergipe e o Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS)27.  

Na Biblioteca Epifânio Dória foram localizadas peças legislativas e regimentos 

internos do Atheneu Sergipense, que abordavam o objeto em questão entre os anos de 1875 e 

1947. Para Faria Filho (1998), a legislação escolar como fonte para estudos de História da 

Educação possui duas dimensões importantes: A primeira diz respeito ao seu caráter histórico 

e político, enquanto a segunda se relaciona com os sujeitos responsáveis pela intervenção 

social. Também investiguei as teses de concursos de professores secundários da instituição. 

No Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe localizei os jornais: “A Ordem”, 

“Jornal do Aracaju”, “O Recopilador”, “A Ordem” e os Diários Oficiais do Estado de Sergipe 

sobre o período em estudo. Também investiguei algumas teses de concursos produzidas pelos 

candidatos a professores secundários do Atheneu Sergipense.  

No Arquivo Judiciário do Estado de Sergipe localizei a apelação crime, a petição e 

termo de audiência (1930-1934), da candidata Maria Ritta Soares de Andrade, quando prestou 

concurso para livre docente de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu 

Sergipense, no ano de 1929. 

No Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense, arquivo escolar em que se 

localizam as principais fontes desta pesquisa como atas, correspondências, livro de registros 

de títulos, livro de inscrições para concursos e relatórios do diretor. Tais elementos 

possibilitaram compreender a história dos concursos docentes da referida instituição. Destaco 

entre os documentos escolares o manuseio das Atas da Congregação do Atheneu Sergipense, 

que revelaram dados sobre os docentes, disputas internas e decisões que norteavam a prática 

escolar e o cotidiano da instituição.  

 

Tratar das atas como uma fonte viável para o pesquisador histórico nos leva a pensar 

sobre os percalços desse minucioso e delicado trabalho, que exige do historiador 

atenção e dedicação tanto no tratamento das informações contidas nesses 

documentos, quanto no cuidado especial que deve ter no material que está usando, 

                                                 

27 O CEMAS é um arquivo escolar do Atheneu Sergipense fundado no ano de 2005, que até a presente data, 

salvaguarda no interior da instituição, fontes localizadas entre os anos de 1848 e 1970, descritas em guias e 

acondicionadas em caixas depois de um processo de limpeza, catalogação e organização documental. 
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por se tratar de algo antigo e insubstituível. A pesquisa histórica que faz uso de atas 

exige do investigador um nítido foco nos seus objetivos, para que haja um correto 

entrelaçamento do que ele descobriu através da leitura desse documento e a 

realidade da época, a fim de que se possa, de fato, compreender e analisar a 

educação (SANTOS ET AL, 2012, p. 139). 

 

Nas palavras de Santos (2016), ao optar pelas atas como fontes o pesquisador tem “[...] 

a oportunidade de averiguar quais as prioridades da instituição e a sua cultura por meio dos 

assuntos em pauta registrados, bem como, verificar as intenções e posições dos membros 

comprometidos com a ação educativa” (SANTOS, 2016, p. 30). Tal documentação também 

apresenta diversos dados e objetos de pesquisa, onde cada análise dos fragmentos grifados 

permitem ao pesquisador identificá-los e classificá-los para almejar os resultados esperados 

nas investigações.  

Também acessei o site do arquivo digital da Câmara dos Deputados, onde localizei a 

legislação educacional nacional entre os anos de 1838 e 1946, para confrontá-los com as leis 

estaduais e regimentos internos instituídos no interior do Atheneu Sergipense. Os documentos 

consultados ofereciam subsídios para compreender como a legislação estabeleceu os 

concursos para professores do ensino secundário na instituição. Desse modo, a legislação 

deve ser entendida como fonte e até mesmo objeto de investigação, valorizando a importância 

da lei como “[...] prática ordenadora e instituidora, voltada para as relações sociais” (FARIA 

FILHO, 1998, p. 106), considerando também o momento da sua produção e configuração. A 

contribuição do autor é importante, pois problematiza a forma que a legislação escolar auxilia 

a observação tanto do prescrito, quanto das resistências. Assim, a lei estadual provavelmente 

atendia algumas orientações das previsões nacionais, uma vez que a lei precisava “ser 

legítima e legitimada” (FARIA FILHO, 1998, p. 101). 

Nessa perspectiva, a documentação localizada nos diferentes arquivos revelou os 

saberes exigidos e as disputas travadas pelos candidatos durante os exames das provas 

escritas, práticas e apresentações de teses na ocasião dos concursos. Assim, o levantamento de 

dados e indícios me permitiram desenvolver, escrever e apresentar a história dos concursos de 

professores secundários de Sergipe. 

 

 O arcabouço textual 

 

A presente tese está dividida em quatro seções, seguidas das conclusões, bibliografia, 

fontes consultadas e anexos. A primeira trata-se do texto introdutório, onde apresento o objeto 

de estudo, os objetivos, hipóteses, categoria de análise, conceitos, metodologia, fontes, locais 
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de pesquisas e estrutura do texto. Nesta seção, também abordo o estado da arte sobre as 

pesquisas que tomam os concursos para professores do ensino secundário como objetos 

centrais ou que os discutem por meio de outros estudos da História da Educação, e ainda 

enfatizo a trajetória histórica dos concursos docentes no mundo e no Brasil. 

A segunda seção, intitulada “Os concursos nos tempos de Sergipe d’El Rey: o prelúdio 

de uma história” investiga os primeiros concursos para professores do ensino secundário na 

Província de Sergipe até o momento de instalação do Atheneu Sergipense para entender a 

necessidade de uma regulamentação com o poder de prover as cadeiras secundárias do 

Império com a mudança da capital. Dessa forma, destaca as cadeiras vagas, seus candidatos, 

as etapas dos exames, os saberes exigidos e os docentes habilitados nestas seleções desde a 

criação do Liceu Sergipense.  

A terceira seção, nomeada “Entre permanências e mudanças: os processos seletivos 

para professores secundários sergipanos no período de 1890 a 1930”  analisa as determinações 

legais, as etapas de ingresso e os candidatos habilitados para compor o corpo docente do 

Atheneu Sergipense, averiguando as relações de poder existente entre os partícipes desses 

concursos. Na ocasião também apresenta as diferentes categorias de professores, a forma de 

recrutamento, as disciplinas criadas e vagas, os exames, os saberes exigidos e as teses 

produzidas, além de verificar as estratégias e conflitos ocorridos nesses pleitos.  

A quarta seção “Concursos e registros para professores do Atheneu Sergipense: as 

reformas educacionais Francisco Campos e Gustavo Capanema” analisa as diferentes 

categorias de professores, as exigências do recrutamento, as disciplinas criadas e vagas, os 

exames, os saberes exigidos, as teses produzidas e os candidatos habilitados nos concursos 

para professor do Atheneu Sergipense, verificando se tais elementos atendiam as 

determinações legais das reformas educacionais implementadas nos anos de 1931 e 1942, 

investigando de que forma o poder e suas relações foram estabelecidas no interior da 

instituição. Ainda, identifica os primeiros concursos para professores do Atheneu Sergipense, 

cujos candidatos possuíam Registro Provisório ou Definitivo junto ao Departamento Nacional 

de Educação para ensinar. 

Na conclusão apresento os resultados que confirmam e norteam a tese deste trabalho, 

estabelecendo conexões entre a prática dos concursos docentes do Atheneu Sergipense e a 

relação de poder existentes entre seus partícipes. Esta análise destaca os processos de 

recrutamento e suas seleções como elementos da cultura escolar pertecentes a instituição.  

Dessa maneira, a estrutura escolhida dar visibilidade a uma história dos concursos para 
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professores do ensino secundário de Sergipe por meio das mudanças educacionais propostas a 

cada legislação vigente, nos períodos importantes para História da Educação brasileira. 

Também pretendeu instigar pesquisas que pautem suas análises na História das Disciplinas 

Escolares e na História da Profissionalização Docente em instituições escolares específicas.   
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2 OS CONCURSOS NOS TEMPOS DE SERGIPE D’EL REY: O PRELÚDIO DE 
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[...] a função docente desenvolve-se de forma subsidiária e não especializada, 

constituindo uma ocupação secundária de religiosos ou leigos das mais diversas 

origens. A gênese da profissão de professor tem lugar no seio de algumas 

congregações religiosas, que se transformaram em verdadeiras congregações 

docentes. Ao longo dos séculos XVII e XVIII, os jesuítas e os oratorianos, por 

exemplo, foram progressivamente configurando um corpo de saberes e de técnicas e 

um conjunto de normas e de valores específicos da profissão docente (NÓVOA, 

1999, p. 15).  
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Os anos de 1830 datam os primeiros momentos de organização do ensino secundário 

em Sergipe, na capital da Província, São Cristóvão. Também foram inúmeras as tentativas de 

instalação de uma instituição de ensino secundário, mas as profundas transformações 

educacionais proporcionadas pelo Ato Adicional de 1834, que tranferiu de forma 

descentralizada as responsabilidades constitucionais para as Províncias, dando a elas o direito 

de lesgislar o ensino primário e secundário, segundo suas condições financeiras para criar 

escolas, reunir as cadeiras avulsas28 e aprovar nomes de professores para regê-las. Desse 

modo, em novembro de 1833 fundaram o Liceu de São Cristóvão, provendo as cadeiras de 

Filosofia, Retórica, Geometria e Francês, cujas aulas não prosperam. 

O Ato Adicional de 1834 também foi responsável pela organização do ensino público 

de primeiras Letras com a criação de uma Escola Normal29, em São Cristóvão, por meio da 

Resolução nº. 15, de 20 de março de 1838. Por não ter pessoa apta para dirigi-la, concedeu-se  

licença por 2 anos, ao professor mais habilitado da Província de Sergipe para aprender as 

práticas do ensino mútuo, na Escola Normal da Província do Rio de Janeiro, localizada em 

Niterói. A Escola Normal de Sergipe possuía dupla finalidade: melhorar o nível do 

professorado existente e diplomar novos mestres30. Para tanto, seus frequentadores deviam ser  

professores públicos de primeiras Letras e todos aqueles que almejassem obter o título de 

normalista, o que foi impossível naquele momento. A instituição não entrou em 

funcionamento, mas marcou o início da Escola Normal em Sergipe, embora houvesse 

tentativas para sua implementação diante de muitas dificuldades. 

A segunda tentativa de organização do ensino secundário em Sergipe ocorreu no ano 

de 1847, com a criação do Liceu Sergipense, reunindo cinco cadeiras avulsas: Filosofia, 

Retórica, Geometria, Latim e Francês. A instituição foi bem recebida por todos, 

principalmente pelo Presidente da Província de Sergipe, Joaquim José Teixeira, que 

congratulou-se com o diretor do novo Liceu via correspondência: 

                                                 

28 As cadeiras ou aulas avulsas possuíam similaridade com as aulas régias. “Eram aulas separadas que não 

faziam parte de um conjunto de regras ou normas estabelecidas dento de uma instituição de ensino, ministradas 

por um lente em casa, sem a presença direta e constante de um diretor ou vice-diretor” (LIMA, 2005, p. 40).  
29 “Após o Ato Adicional de 1834, que delegou direito às Províncias para regulamentar e promover a educação 

primária e secundária, surgiram Escolas Normais como a de Niterói (1835), Bahia (1836), Ceará (1845), São 

Paulo (1846) e Pará (1839). Em Sergipe, os primeiros registros dessa ‘planta exótica’ datam de 1838” (ALVES, 

2005a, p. 79). 
30 “[...] até o final da primeira metade do século XIX, eram chamados de professores apenas aqueles que 

trabalhavam em colégios. E denominavam-se mestres aqueles que praticavam a educação doméstica, incluindo-

se aí  aios, aias, amos, tutores e governantas, quando também responsáveis pela educação das crianças. [...] da 

segunda metade de Oitocentos, as nomenclaturas de professor e professora passam a ser usadas, indistintamente, 

para os sujeitos que se ocupavam da educação tanto nas Casas como nos colégios (VASCONCELOS, 2005, p. 

53). 
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[...] muito agradavel foi á este governo a noticia de se haver matriculado crescido 

numero de alumnos, e de observar-se grande zelo na parte dos Professores. Muitos 

serviços pode a Provincia prestar o Lyceu, se com effeito aquelles que se achão 

encarregados do respectivo ensino, se compenetrarem bem do fim ara que forão 

escolhidos. O Governo conta que terá sempre que louvar, e não duvidará promover, 

quanto em se couber, o desenvolvimento de uma Instituição tão util. Não duvide V. 

Exa. propor todas as medidas que entender uteis ao Estabelecimento sob sua 

inspecção, ficando certo de que este Governo conhece quaes os resultados da 

instrucção bem dirigida- - Dr. Ge. a Exma. Palácio do Governo de Sergipe 24 de 

fevereiro de 1848 [...] (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS DO LICEU 

SERGIPENSE, 1848, p. 1v-2, Ref. 492FASS05) 

 

Os serviços prestados pelo Liceu Sergipense foram reconhecidos pelo Governo e 

demais responsáveis pelos seus deveres, mas apesar de tanta exaltação a instituição não 

funcionou satisfatoriamente. Ao longo de sua existência enfrentou vários problemas como a 

precária estrutura física, a falta de frequência e o baixo rendimento dos alunos, culminando 

com o encerramento de suas aulas mediante a mudança da capital para Aracaju, no ano de 

1855. Nas palavras de Alves (2005a), o Presidente da Província, Inácio Joaquim Barbosa de 

Araújo, também desejava transferir o Liceu Sergipense, mas sua morte impediu a 

concretização dos seus planos. 

Com a mudança da capital, a organização dos secundários sergipanos numa instituição 

apropriada continuou com algumas tentativas frustradas em Aracaju. No dia 24 de outubro de 

1870, o governo do tenente Coronel Francisco José Cardoso Júnior, apoiado pelo Inspetor 

Geral da Instrução Pública Manuel Luiz Azevedo d’Araújo criou o Atheneu Sergipense, 

ofertando dois cursos: Humanidades com duração de 4 anos e o Normal de 2 anos. A 

sociedade sergipana do século XIX necessitava de um estabelecimento de ensino para que 

seus filhos permanecessem estudando em sua terra natal, evitando que eles ainda adolescentes 

abandonassem o seio familiar para buscar um ensino de mais qualidade e a desejada 

aprovação nos Exames Gerais de Preparatórios (ALVES, 2005a). 

Os exames preparatórios foram criados em 17 de fevereiro de 1854, na Reforma Couto 

Ferraz por meio do Decreto nº. 1.331-A. Entre suas atribuições o Art. 112 determinou que os 

“discípulos das aulas” e os estabelecimentos particulares de instrução secundária deviam ser 

admitidos todos os anos, no mês de novembro, a exames públicos por escrito das materias 

requeridas como preparatórios para a admissão nos cursos de estudos superiores. Concordo 

com Haidar (2008) quando diz que, o ensino secundário apenas serviu de instrução aos 

preparatórios, uma vez que a maioria dos jovens só estudava os conteúdos exigidos no 

ingresso aos cursos superiores, limitando dessa forma os seus conhecimentos. Antes da 
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promulgação do Decreto nº. 5.24931, esses exames eram realizados na capital de algumas 

Províncias e no município da Corte, mas com a criação das mesas gerais de exames foram 

providos nas Províncias em que não haviam Faculdades. Em Sergipe, o Atheneu Sergipense 

se responsabilizou pela prática dos preparatórios.  

Retornando ao Atheneu Sergipense, Nunes (2008) adverte que sua instalação 

aconteceu no dia 3 de fevereiro de 1871, concretizando os ditames dos artigos 16 e 17 do 

Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Sergipe. A autora ainda nos 

apresenta o entusiasmo em que o Presidente Francisco José Cardoso Júnior declarou na 

Assembléia Legislativa Provincial: “Se o dia 24 de outubro de 1824 marca a emancipação 

política desta terra - o dia 24 de outubro de 1870 marcará d’ora avante a emancipação 

intelectual dela” (NUNES, 2008, p. 112). Cabe destacar que aulas da instituição inicialmente 

funcionaram em uma casa cedida pela Câmara Municipal.  Para erguer seu prédio próprio, 

“[...] a presidência da província recorreu ao auxílio financeiro de alguns membros mais 

abastados da sociedade sergipana, que patrocinaram a construção inaugurada em dezembro de 

1872”32. 

Suas primeiras aulas foram regidas por professores contratados, sem prestar concursos, 

sendo escolhidos pelo Governo aqueles que já possuíam experiência no magistério e respeito 

perante a sociedade. O primeiro quadro docente foi formado por Thomaz Diogo Leopoldo33 

que lecionou Latim em Capela, Propriá e Aracaju. Antônio Diniz Barreto34 que ministrou 

Latim em Itabaiana e Laranjeiras e foi Diretor da Instrução Pública. Geminiano Paes de 

Azevedo35 foi professor de Francês, Geografia e História, além de membro do Conselho 

Superior da Instrução Pública. O professor Justiniano de Melo e Silva36 possuía formação em 

Ciências Sociais, além de ser Deputado Provincial do Paraná. Tito Augusto de Andrade37 

                                                 

31 Nas palavras de Haidar (2008), o Governo Geral validou os exames de preparatórios nas Províncias do 

Império em 14 de novembro de 1873, criando mesas gerais de exames nas Províncias onde não havia Faculdades 

para facilitar o acesso aos exames preparatórios aos candidatos ao ensino superior. 
32 Cf: SANTOS, 2013, p. 55. 
33 “Professor da cadeira de Gramática Filosófica da Língua Nacional e Análise dos Clássicos e também Retórica 

e Poética do Atheneu Sergipense” (AMORIM, 2009, p. 72) 
34 Professor da cadeira de Latim da Escola Normal do Atheneu Sergipense. Para saber mais, consultar Santos 

(2016) e Guaraná (1925).  
35 “No dia 24 de outubro de 1870, foi nomeado professor da cadeira de Francês do Atheneu Sergipense, 

começando os trabalhos em janeiro do ano seguinte, permanecendo no cargo até 1909, sendo jubilado18 a 

pedido, depois de ter lecionado durante 38 anos seguidos, e contribuído para a formação de gerações” 

(SANTOS, 2016, p. 35). Para saber mais, consultar Santos (2013). 
36 Professor do Atheneu Sergipense das cadeiras de Inglês (1871), de História Universal e da Civilização (1896). 

Para saber mais, consultar Guaraná (1925) e Santos (2016). 
37 “Professor da cadeira de Geometria do Atheneu Sergipense. Para saber mais, consultar Alvees (2005a) e 

Santos (2016). 
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docente de Filosofia, Geografia e História em Laranjeiras e de Francês e Geometria em 

Aracaju. Raphael Archanjo de Moura Mattos38  assumiu as cadeiras de Geografia e História. 

Sancho de Barros Pimentel39 estudou na Faculdade de Direito de São Paulo e teve como 

colegas Castro Alves, Afonso Pena e Rodrigues Alves. Por fim completava o quadro o 

professor Ignácio de Souza Valladão40 professor de Pedagogia do Curso Normal do Atheneu  

Sergipense (ALVES, 2005a). 

Desse modo, o Atheneu Sergipense tornou-se a cada ano uma instituição importante e 

quem nela ensinava possuía prestígio na sociedade. Para ingressar no seu corpo docente, uma 

das formas de acesso eram os concursos, onde o candidato prestava as provas e também 

apresentavam documentos para comprovar a sua moralidade41. Para Nóvoa (1991), os 

concursos foram iniciados no Brasil desde 1760, preenchendo vagas das aulas régias de 

Gramática Latina e Retórica.  

 

O processo de estatização da escola não começa senão por volta do fim do século 

XVIII; ele é indissociável: do movimento secular do Estado-Nação que se 

desenvolve nos séculos XVIII e XIX; de uma transformação profunda das 

concepções relativas à moral, que tendem a se libertar de uma definição estritamente 

religiosa; e da arrancada da revolução industrial e da emancipação do capital 

industrial dos entraves coorporativos (NÓVOA, 1991, p. 247). 

 

Como se ver no final do Antigo Regime havia um controle mais rigoroso dos 

processos educativos, tendo como destaque a “substituição de um corpo docente religioso, sob 

a tutela da Igreja, por um corpo laico, sob a tutela do Estado, sem que as antigas normas e 

valores da profissão sejam de todo descartados” (OLIVEIRA, 2003, p. 105). Assim, o modelo 

docente permanecia “muito próximo daquele do padre”42. 

Concordo com Oliveira (2003), ao afirmar que o processo de instituicionalização 

docente no Brasil se iniciou no século XVIII, quando o Governo toma o lugar da Igreja nas 

atribuições educativas. No seu entendimento, essa passagem não se tratava de uma ruptura 

com o modelo educacional desenvolvido nos dois séculos anteriores, através de um novo 

projeto pedagógico, “mas de uma espécie de renovação dos currículos e programas, e 

                                                 

38  Exerceu no Atheneu Sergipense essas cadeiras “de 1871 e 1890” (AMORIM, 2009, p. 72). 
39 Professor da cadeira de Filosofia Racional e Moral no Atheneu Sergipense, no ano de 1871. Para saber mais 

consultar Alves ( 2005a) e Santos (2016). 
40 “Com a criação do Atheneu Sergipense esteve na Bahia aprendendo métodos de ensino” (ALVES, 2005a, p. 

48). Para saber mais, consultar Santos (2016). 
41 A moralidade representava um importante atributo a ser cobrado do professor, pois “o ofício de mestres 

estava, invariavelmente, relacionado à prática da virtude, esperando se desses sujeitos postura semelhante a dos 

religiosos, porém com a diferença de não terem feitos votos” (VASCONCELOS, 2005, p. 63). 
42 Cf: NÓVOA, 1991, p. 250. 
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principalmente de um controle estatal concernente a todo o conjunto do sistema de ensino 

inclusive a seleção e recrutamento do pessoal docente” (OLIVEIRA, 2003, p. 105). 

Em Sergipe o lançamento do primeiro edital ocorreu no dia 3 de dezembro de 1828, 

sendo realizado em 21 de janeiro de 1829, nas cadeiras de Primeiras Letras e Gramática 

Latina. Também nos dias 28, 29 e 30 de março de 1832 aconteceu outro concurso para as 

cadeiras de Filosofia, Retórica, Geometria e Gramática Francesa a serem ministradas na 

cidade de São Cristóvão, mas por falta de candidatos e de pessoas qualificadas para servirem 

de examinadores eles não foram providos.  

O primeiro concurso do Atheneu Sergipense ocorreu no ano de 1875, nas cadeiras de 

Geometria e História Universal, sendo divulgado nas páginas dos jornais que circulavam nas 

Províncias de Sergipe e da Bahia. 

 

De ordem do illm. sr. dr. Director geral interino da instrucção publica e em virtude 

de determinação da presidencia da provincia, declaro para conhecimento de quem 

interessar possa, que fica marcado o praso de 3 mezes a contar de hoje, para a 

inscripção nesta secretaria, das pessoas que competentemente habilitadas do modo 

porque prescreve o reg. de 12 de janeiro deste anno quizerem concorrer às cadeiras 

de historia e geometria do atheneu sergipense, mandadas pôr em concurso pela 

resolução provincial n. 1032 de 11 de maio vigente, que considerou sem effeito o 

acto pelo qual foram nomeados sem essa formalidade os serventuarios que as 

occupavam; devendo ter lugar aquelle, no dia que for determinado pelo governo 

provincial. 

Secretaria da directoria geral da instrucção publica 26 de maio de 1875. 

O official maior, 

Severiano Cardoso (JORNAL DO ARACAJU, 5 de jun.,1875) 

 

O edital anunciou que o concurso devia preencher as vagas das cadeiras de Geometria 

e História Universal, uma vez que os professores que as regiam não prestaram os exames 

legais de ingresso para exercer a função de professores secundários do Atheneu Sergipense. 

Portanto, as nomeações desses docentes ficaram sem efeito e posteriormente as cadeiras 

foram postas a concurso. 

Neste sentido, os concursos ao lado da legislação revelavam-se uma fonte rica de 

dados para compreender a cultura escolar, sobretudo entender as questões acerca das práticas 

e dos saberes requeridos de um futuro professor. O estudo desse processo também ajuda 

esclarecer algumas questões específicas sobre as disciplinas escolares: como os saberes eram 

exigidos dos professores e supostamente averiguados pela banca examinadora? Desse modo, a 
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presente pesquisa busca abrir a “caixa preta” 43 e explorar o universo dos concursos por meio 

do campo das disciplinas escolares e da história da profissão docente, estudando as diferentes 

disciplinas postas ao cargo de professor do ensino secundário de Sergipe.  

Para tanto, esta seção investiga os primeiros concursos para professores do ensino 

secundário na Província de Sergipe, antes e depois da instalação do Atheneu Sergipense para 

entender a necessidade de uma regulamentação com o poder de prover as cadeiras secundárias 

com a mudança da capital. Dessa forma, destaca as cátedras vagas, seus concorrentes, as 

etapas dos exames, os saberes exigidos e os docentes habilitados nestas seleções entre os anos 

de 1875 e 1877. Também se faz oportuno averiguar àqueles ocorridos nos dois Liceus, a fim 

de entender a dinâmica de implementação desse processo em terras sergipanas. O conjunto 

dessa análise totalizam 12 concursos, distribuídos por cadeiras, ano, candidatos e instituições 

promotoras, conforme o dados do Quadro 2.  

 

Quadro 2 - Concursos para professores do ensino secundário em Sergipe (1832-1877) 
Cadeira vaga Ano Candidatos Instituição 

Filosofia Racional e Moral 

Geometria 

 Francês 

 Retórica 

1

1832 

Joaquim Maurício Cardoso 

(Francês) 

 

 

Liceu de São Cristóvão 

 

Filosofia 1833 Não houve candidatos 

Retórica  1834 Manoel Ladislau Aranha Dantas 

Geografia e História  

1848 

Antonio Nobre de Almeida Castro  

Liceu Sergipense 

 
Inglês Eusébio Vanerio 

Retórica 1853 Não ocorreu 

Geometria 1875 Pedro Pereira de Andrada  

Atheneu Sergipense 

 
História Universal 1875 José João Araujo Lima 

Inglês  

1877 

Hermindo Leite Mello 

Alfredo de Siqueira Montes 
Fonte: Elaborado pela autora por meio do Livro de Correspondências do Liceu Sergipense e as atas da Congregação do 

Atheneu Sergipense localizados no CEMAS entre os anos de 1832 e 1877. 

 

Em uma primeira análise, percebe-se que a prática dos concursos estavam presentes 

em Sergipe desde os oitocentos, contudo essa concepção deve ser confirmada por meio das 

fontes pesquisadas nesta parte da tese. Sendo assim, a legislação, os documentos escolares 

(atas e correspondências) e jornais localizados em diferentes arquivos declaravam as 

especificidades de cada seleção, nas suas instituições de ensino como um retrato da 

profissionalização docente de Sergipe d’El Rey.  

                                                 

43 Metáfora aeronáutica dita por Julia (2001), quando afirma que o campo das disciplinas escolares tenta 

identificar as práticas de ensino utilizadas na sala de aula e os grandes objetivos que guiam a composição das 

disciplinas dentro do ambiente escolar. Em outros termos, apresenta “o núcleo duro que pode constituir uma 

história renovada da educação” (JULIA, 2001, p. 13). 
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Entre estes documentos destaco as fontes localizadas no CEMAS: o Livro de 

Correspondências do Liceu Sergipense (1848-1851), que traz indícios dos primeiros 

concursos para o ensino secundário de Sergipe. O primeiro Livro de Atas da Congregação do 

Atheneu Sergipense que registrou as reuniões entre os anos de 1871 e 1916, entre os assuntos 

estão os discursos dos processos seletivos como recrutamento, os pontos das provas escritas e 

orais, as bancas examinadoras, demais temas e debates que permite compreender um pouco 

do cotidiano escolar daquela instituição no final do século XIX.  

Nessa perspectiva, a seção está dividida em duas partes. A primeira trata dos 

concursos das cadeiras avulsas providas no Liceu de São Cristóvão (1833) e Liceu Sergipense 

(1847). O estudo desse lapso de tempo se justifica pela importância que os diferentes aspectos  

do ensino secundário, antes da criação do Atheneu Sergipense, contribuíram no processo de 

seleção dos professores na Província de Sergipe. 

A segunda parte estuda os concursos de Geometria, História Universal e Inglês entre 

os anos de 1875 e 1877, atentando para as modificações normativas descritas no regimento 

dos concursos, criados pela Congregação para prover as cadeiras do Atheneu Sergipense. 

Também analisa os pontos dos exames defendidos pelos candidatos, cujos assuntos foram 

escolhidos pela Congregação e que provavelmente serviam de base para a futura prática do 

professor habilitado. 

 

2.1 O PROVIMENTO DAS PRIMEIRAS CADEIRAS DO ENSINO SECUNDÁRIO 

SERGIPANO  

 

No início do século XIX, a concepção de educação esteve relacionada à idéia de 

progresso a ciência, a técnica, a Revolução Industrial, ao confronto do bem-estar e da 

segurança, “[...] mas também os progressos do liberalismo, da alfabetização, da instrução e da 

democracia” (LE GOFF, 2003, p. 257). Momento em que os intelectuais estabeleciam 

projetos políticos coerentes e avançados, na tentativa de criar uma identidade brasileira, 

sobretudo pelos investimentos culturais e educativos empregados pela família real no país: 

criação de cursos superiores, biblioteca, Jardim Botânico, desenvolvimento da imprensa, 

criação do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, entre outras contribuições44.  

                                                 

44 Jorge Carvalho do Nascimento, nos seus estudos sobre o século XIX, também compreendeu que os avanços da 

economia e a democracia propiciaram a “incorporação de tecnologia num grau bastante elevado” 

(NASCIMENTO, 1999, p. 130).   
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  Analisando melhor a História da Educação de Sergipe, os registros da sua educação 

inicia-se nos séculos XVII e XVIII, quando os jesuítas, missionários dos aldeamentos ou 

pessoas comuns passaram a difundir conhecimentos a população. O estudo de Barreto (2003) 

diz que, o território sergipano era cobiçado por abastecer os mercados baiano e pernambucano 

com a produção de seus alimentos. No entanto, o gado e o açúcar de Sergipe aos poucos 

configuravam uma sociedade independente e necessitada de escolas para instruir os seus 

jovens. Mesmo com este quadro intelectual, a Província não dessistia de lutar pela sua 

emancipação política da Bahia. 

No dia 8 de julho de 182045, Sergipe foi desmembrado da Bahia, mas entre muitos 

confrontos e atos tornou-se Província no ano de 1824. Nessa época, Sergipe contava com um 

número reduzido de aulas de primeiras Letras e raras cadeiras de Latim (língua e a gramática). 

As cadeiras de Latim compreendiam um reforço ao culto público, uma das responsabilidades 

do poder no Brasil. O Latim era a língua oficial da catequese, da religião, da celebração das 

missas, vinculada a hierarquia romana, na perspectiva das Humanidades. O ensino secundário 

tinha a cultura escolar de “civilizar pela palavra, formado homens de letras” (LIMA, 2005, p. 

40). 

No Brasil, na primeira metade do século XIX, a presença do Latim do ensino 

secundário provém das escolas representativas do currículo clássico e religioso, dominantes 

no Gymnasiunn de Sturm e nos Colégios Jesuítas, respectivamente. O primeiro tinha por fim 

desenvolver a capacidade de falar e escrever o Latim de Cicero, uma vez que seu currículo 

tinha por base os clássicos latinos, de alguns gregos e das epístolas do Novo Testamento em 

Grego, sem dar importância a língua vernácula. Nos Colégios Jesuítas, o Latim relegou a 

segundo plano a língua materna. Seu ensino era abrangente por abarcar a maior parte do 

horário das aulas e extravasar pelas outras matérias como “[...]o veículo de todo ensino” 

(SILVA, 1969, p. 95). 

 Na concepção de Lima (2005), as perspectivas educacionais para a mocidade 

sergipana também estavam relacionadas com a proposta de educação. Houve na Província de 

Sergipe, a partir do ano de 1825, a necessidade da instrução como elemento de contrução da 

                                                 

45 Esta data representa o dia em que o território de Sergipe foi separado da Capitania da Bahia, garantindo a sua 

emancipação política por meio da Carta Régia assinada por D. João VI, embora a notícia de sua autonomia só 

tenha chegado ao conhecimento de sua população no dia 24 de outubro de 1820. Desse modo, a referida data 

passou a ser celebrada como comemorativa e simbólica da independência política de Sergipe (NUNES, 1998). 

Para saber mais, consultar Antonio (2011) e Freire (1995) . 
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civilização46 em prol das luzes. Para o Presidente Manuel Clemente, as cadeiras secundárias 

possuíam “conhecimentos preliminares e úteis a qualquer estado e condição, acreditando ser 

adequado” o provimento das aulas de Retórica Poética, Filosofia Racional e Moral e 

Aritmética e Geometria aos estudantes “que já haviam frequentado o ensino das primeiras 

Letras e as aulas de Latim” (LIMA, 2005, p. 38). 

O processo de organização das aulas secundárias de Sergipe teve seu ponto de partida 

nas cadeiras preparatórias de Retórica, no ano de 1833. As criações de outras cadeiras, nas 

principais vilas sergipanas não formalizavam a existência do ensino secundário, ou 

preparatório47, mas também não significava muito ao lado das cadeiras de primeiras Letras, 

masculinas e femininas, que existiam e que eram criadas ou removidas no território sergipano. 

Santos (2010), afirma que a Retórica possuía uma finalidade específica: preparar os jovens 

para o ingresso nas academias superiores por meio da aprovação nos Exames de 

Preparatórios. O que não excluía  a promoção dos conhecimentos que preparavam “os jovens 

alunos para a atuação em cargos burocráticos e de comando, nos quais o domínio da ênfase 

exercia um papel distintivo, denotando erudição e elegância” (SANTOS, 2010, p. 22). 

O Conselho do Governo da Província de Sergipe obrigou o lente48 da cadeira de 

Retórica a dar aula de Poética, Geografia e História. 

 

Resolveo mais o Excel. Conselho a vista dos Decretos de 11 de Novembro de 1831, 

e 25 de Junho do mesmo anno [...] fossem marcado o ordenado annuo de Setecentos 

mil réis as Cadeiras de Philosophia Racional, e Moral, de Geometria, e Retórica, 

obrigando o Lente desta a ensinar Poética, Geographia, e História (RECOPILADOR 

SERGIPANO, n. 120, 22 de jun., 1833).   

 

A aula de Poética mostrava o quanto à cadeira de Retórica valorizava os recursos da 

oratória, uma vez que sua finalidade era o execício e domínio da palavra. Também contribuiu 

na dinâmica da instrução secundária da Província, ambiente enrequecido pela realização de 

concursos públicos para professores. Assim, o ano de 1832 registrou o primeiro concurso 

                                                 

46 Na concepção de Nobert Elias, o termo “civilização” representa “uma grande variedade de fatos ao nível da 

tecnologia, ao tipo de maneiras, ao desenvolvimento dos conhecimentos científicos, às ideias religiosas e aos 

costumes” (ELIAS, 1990, p. 23). O autor compreendeu os modos como o homem se inseria na sociedade, 

definindo e incorporando padrões culturais que marcavam a sua vida. Em outros termos, o analisou como um ser 

social e individual, sustentando uma interdepência com os outros homens. 
47 A Província de Sergipe pretendia acompanhar os estudos secundários desenvolvidos na Corte do Império. Os 

preparatórios eram exigidos nas faculdades brasileiras, conforme o Art. 8º, da lei de criação das faculdades 

jurídicas do Brasil, promulgada no dia 11 de agosto de 1827. 
48 No ensino secundário o termo “lente” era destinado aos professores nomeados pelo Presidente da Província ou 

concursados,  vitalícios desde a sua posse, além de ser membros da Congregação. Durante o desenvolvimento de 

suas funções eles podiam permutar cadeiras com outros professores ou ocupar as cátedras vagas. 
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docente de Sergipe para o ensino secundário, realizado na Capital da Província, São 

Cristóvão, nas cadeiras de Filosofia Racional e Moral, Geometria, Francês, e Retórica. Nas 

palavras de Nunes (2008), não foi fácil encontrar em Sergipe pessoas qualificadas para este 

concurso, apenas um candidato se inscreveu a cadeira de Francês, Joaquim Maurício Cardoso, 

regendo-a no ano de 1834. Sendo assim, um novo concurso foi marcado e divulgado nos dias 

30 e 31 de julho e 1º de agosto de 1832, mas que ainda sofreu dificuldades pela “ausência de 

pessoas habilitadas para examinadores” (NUNES, 2008, p. 52).  

Nessa perspectiva, nas primeiras décadas o século XIX ficava evidente as tentativas 

iniciais de organização do ensino secundário sergipano via concursos, principalmente com a 

criação das cadeiras preparatórias em São Cristóvão e nas vilas mais populosas de Laranjeiras 

e Estância. Na escrita dos editais também é notório um certo controle, que não permitia a 

qualquer docente “ensinar pessoa alguma, nem pública nem particular sem uma carta do 

diretor geral” (LIMA, 2005, p. 50). Estas práticas se intensificavam com a criação do primeiro 

Liceu em São Cristóvão, no ano de 1833, inaugurando em Sergipe o prelúdio do Liceus.  

Antes da criação do Liceu de São Cristóvão, no ano de 1831, o vigário José Marcelino 

de Carvalho e o “Congresso do Governo” também pretendiam organizar um Liceu por meio 

de um plano. Estavam entre suas atribuições a criação de uma casa com cômodos para dez 

órfãos, designar um diretor para vigiar e inspirar os estudantes para o amor ao onipotente e a 

liberdade, além de deliberar sobre as vestimentas dos alunos durante os Atos da Religião. 

Ainda eram obrigados a frequentar todas as missas agendadas pela Igreja e aquelas celebradas 

à Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Capital da Província. O plano foi aprovado pelo 

“Conselho do Governo”, mas não foi efetivado. As  aulas  permaneceram separadas até o ano 

de 1833, quando o Presidente da Província, José Geminiano de Morais Navarro, anunciou a 

criação do Liceu de São Cristóvão. Concordo com Lima (2005), quando afirma que o plano 

da “Casa de Educação” revelou alguns aspectos da instrução secundária como: o diretor 

estabeleceu  o controle e a ordem na instituição, os Regulamentos e Regimentos  da Instrução 

Pública decidiam as atribuições de onde e o que ensinar, e uma estrutura educacional definida 

pela Igreja Católica (LIMA, 2005).  

No mês de novembro de 1833 se estabeleceu no Convento das Carmelitas, em São 

Cristóvão49, a primeira insvestida de centralização e normatização das aulas secundárias de 

Sergipe por meio da criação de estatuto, direção, vice-direção e secretariado. Em relação aos 

                                                 

49São Cristóvão foi a promeira capital de Sergipe até o ano de 1855. 
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concursos docentes, Nunes (2008) diz que até o mês de outubro de 1832 não houve inscritos 

nas cadeiras de Retórica e Filosofia Moral e Racional, sendo necessário recrutar candidatos de 

outras Províncias. Para provê-las no ano de 1834, convocou-se o professor Manuel Ladislau 

Aranha Dantas, habilitado por concurso em 1833, mas que no dia 13 de agosto de 1834 

decidiu reger a aula de Latim. Ainda a autora afirma que o desinteresse pelo professorado 

provinha da baixa remuneração pagas aos docentes, cujos reflexos suspenderam o  

funcionamento do Liceu de São Cristóvão por meio da Lei de 9 de março de 1835, alegando 

duas justificativas: impossibilidade de custeio das despesas do estabelecimento e pequeno 

número de alunos freqüentando as aulas.  

A vida efêmera do Liceu de São Cristóvão trouxe o retorno das aulas avulsas, embora 

elas tenham sido regidas no mesmo local. O movimento da presença da instituição na 

Província de Sergipe apresentou a relação de forças e poder travada pelos diferentes agentes 

sociais durante os primeiros direcionamentos da instrução pública sergipana, principalmente 

quanto à organização dos concursos nos idos da primeira metade do século XIX. Neste 

sentido, “qualquer luta é sempre resistência dentro da própria rede do poder, teia que se 

alastra por toda sociedade e a que ninguém pode escapar: ele está sempre presente  e se exerce 

como uma multiciplicidade de relações de forças” (FOUCAULT, 2015, p. 18). Diante das 

tentativas, no ano de 1847 fundaram a segunda instituição secundária, o Liceu de Sergipense. 

 

2.1.1 Os concursos docentes do Liceu de Sergipense 

  

Criado para atender as necessidade  da instrução da mocidade, o Liceu Sergipense deu 

seus primeiros passos no dia 21 de março de 1846, quando o Presidente da Província, Antônio 

Joaquim Alves do Amaral, aprovou a Lei  nº. 165 para organizar um estabelecimento na 

Capital da Província. Contudo, até o dia 15 de março de 1847, esta legislação não se efetivou 

devido a inexistência de sua aprovação legal e autorização para ser implementada. Essa 

situação foi normatizada por meio da  Lei nº. 200, de 31 de julho de 1847, que reuniu cinco 

cadeiras avulsas no mesmo lugar  em que funcionou o Liceu de São Cristóvão. 

 

Art. 1º Haverá nesta Capital um Lyceu, que será formado com a reunião das 

seguintes cadeiras 

Grammatica Latina 

Lingua Franceza  

Philosophia Racional e Moral 

Arithmetica, Geometria, e Trigonometria  

Rhetorica e Poetica (REGULAMENTO DO LICEU SERGIPENSE, 1847, p. 11).  



78 

Os concursos nos tempos de Sergipe d´El Rey 

 

Para seu funcionamento o diretor do Liceu Sergipense, Frei Roberto de Oliveira, 

entregou aos professores exemplares do seu Estatuto para manter a ordem e bom regimento. A 

estrutura administrativa era composta por um diretor, um secretário, um porteiro e cinco 

professores que também faziam parte da sua Congregação. A criação deste estabelecimento 

público “[...] aumentou o interesse da mocidade pela instrução, pois os alunos de vários 

lugares da Província que outrora se deslocavam para fazer seus estudos longe do país haviam 

se matriculado na instituição” (LIMA, 2005, p. 62). 

Os Liceus das Províncias do país e o Colégio Pedro II foram instituições criadas e 

mantidas pelo Governo locais, o que também se estendia ao Liceu Sergipense.  Para tanto, o 

Presidente da Província de Sergipe, Conego José Francisco Sobral,  detinha o poder de 

organizar o estabelecimento, nomear professores, diretores, inspetores, porteiro e secretários, 

além de acompanhar o desenvolvimento do ensino e ser responsável pelos ordenados dos 

funcionários. Essas  instituições possuíam atributos de públicas, mas cobravam impostos de 

seus estudantes durante a abertura e encerramento das cadeiras para amenizar as despesas. No 

Liceu Sergipense, os seus diretores solicitavam concessões de impostos ao Presidente da 

Província, alegando que a maioria dos alunos eram pobres e não tinham condições de pagá-

los. Essas tensões nos remetem a um ambiente educacional rico e dinâmico, de experiências 

inovadoras para o ensino secundário, de investimentos e iniciativas prósperas movidas pela 

centralização e normatização das aulas, sobretudo com a institucionalização dos primeiros 

concursos docentes (LIMA, 2005). 

  Os professores do ensino secundário da Província de Sergipe representavam uma 

categoria em constante circulação frente aos acontecimentos ocorridos durante a primeira 

metade do século XIX. Concordo com Lima (2005) quando diz que, os professores do Liceu 

Sergipense compreenderam esse momento como um tempo de presença, de criações, de 

movimento, de oportunidade de trabalho, de participação nos concursos públicos e de 

investimentos intelectuais. Permutavam de cadeiras quando seus colegas se afastavam para 

ocupar postos na Assembleia Legislativa Provincial. Naquelas funções, em outros circuitos 

culturais, reivindicavam para que os exames realizados no Liceu fossem aceitos para ingresso 

nas Academias do Império. A voz dos professores do Liceu Sergipense ecoando em outros 

espaços. 

Nessa perspectiva, o professor do Liceu Sergipense construía aos poucos a sua 

identidade, sobretudo por meio dos concursos, na medida em que acondicionava neste sujeito 

uma cultura profissional. Também ressalto a importância da criação de estatutos, leis e 
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decretos que normatizaram e modificaram o papel docente dentro da instituição. Passavam a 

incorporar a lei, obedecê-la e ser direcionado para uma nova cultura escolar. Ser professor no 

século XIX significava estar disposto a outros olhares, a observadores e controladores de suas 

ações, de seus ensinamentos. São representações de um poder disciplinar, cujos métodos 

permitem o controle minucioso das operações do corpo, asseguram a sujeição constante de 

suas forças  e impõe uma relação de docilidade-hostilidade. Dito de outro modo, “um poder 

que não atua do exterior, mas trabalha o corpo dos homens, manipula seus elementos, produz 

seus comportamentos, enfim, fabrica o tipo de homem necessário ao funcionamento e 

manutenção da sociedade [...]” (FOUCAULT, 2015, p. 21).  

É inegável a visibilidade que o Liceu Sergipense deu aos concursos para professores 

secundário da Província de Sergipe, uma vez que esse processo constituiu um instrumento 

para melhor selecionar os candidatos por intermédio de conhecimentos e investimentos 

intelectuais, expondo as exigências e preocupações com a habilitação do seu quadro de lentes. 

Desse modo, quando alguma das cadeiras da instituição era criada ou vaga, o diretor 

publicava editais e anúncios nos jornais da Província de Sergipe e da Bahia, por um período 

de quatro meses. Para a seleção das cadeiras de línguas, os candidatos realizavam traduções 

de autores clássicos em prosa e verso, de uma composição, e argumentos sobre a gramática  

das duas Línguas, sua correspondência, filosofia, gênio e belezas. Nas demais cadeiras os 

opositores produziam  uma dissertação oral por 30 minutos, expondo didaticamente a matéria 

da cadeira, da mesma forma que ensinava aos estudantes. Em seguida, esses concorrentes 

eram examinados minuciosamente sobre a filosofia e especialidades do respectivo assunto 

(REGULAMENTO DO LICEU SERGIPENSE, 1847, p. 52). 

Quando o  concurso  possuía candidato único, ele era arguido pelos examinadores e 

membros da Congregação. Na ocorrência de mais de um concorrente, arguiam-se  

reciprocamente por uma hora, ficando a critério da banca interrogá-los. A Congregação 

nomeava os examinadores dentre os professores do Liceu Sergipense ou convidava pessoas 

letradas da Província de Sergipe (REGULAMENTO DO LICEU SERGIPENSE, 1847, p. 52-

53). 

Para anunciar os resultados do concurso, os examinadores e os membros da 

Congregação votavam os méritos de cada candidato por escritínio secreto, as portas fechadas 

e atribuíam as seguintes letras:  P (empregada quando os concorrentes não deixavam a desejar 

sobre a matéria), A (quando estavam simplesmente satisfeitos com as perguntas ou questões) 

e  R (exclusão dos opositores, apresentando a escrita de um termo com as precisas 
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individualizações). Por fim, o professor era escolhido entre o mais habilitado e na ocorrência 

de empate, a vaga destinava-se a quem  prestou mais serviços á causa pública. Permanecendo 

a igualdade, a escolha se dava por sorteio. Ao final desse processo, o diretor do Liceu 

Sergipense encaminhava a proposta ao governo da Província para ser aprovada ou não (ART. 

56, REGULAMENTO DO LICEU SERGIPENSE, 1847, p. 53). 

A Resolução nº. 212, de 6 de maio de 1848 criou duas cadeiras no Liceu Sergipense, 

Geografia e História e Inglês, e para regê-las foi solicitado por meio de ofício, a publicação do 

concurso em edital. Para tanto, os candidatos deviam se apresentar na Secretaria da instituição 

competentemente habilitados.  

 

Registro do Edictal que acompanhou um officio do Snr. Director a Presidencia da 

Província 

Directoria do Lyceu- De ordem do Snr. Director do Lyceu d’esta Provincia se faz 

publico que se acham em concurso as cadeiras de Geographia e Historia e de Ingles 

com o ordenado de  oitocentos mil reis cada uma, o qual terá lugar no primeiro e  

segundo dia util depois de 10 de fevereiro proximo futuro. As pessoas que 

pretenderem concorrer a ellas, queiram-se se apresentar competentemente 

habilitadas nesta Secretaria. Secretaria do Lyceu de Sergipe 2 de Septembro de 

1848. Olympio Feusia Munis Barretto, Secretario interino (LIVRO DE 

CORRESPONDÊNCIAS DO LICEU SERGIPENSE, 1848, p. 15v, Ref. 

492FASS05). 

 

Para realização dos exames da cadeira de Geografia e História, o diretor  do Liceu 

Sergipense, padre José Gonçalves Barroso50, solicitou por meio de ofício, datado em 5 de 

outubro de 1848 a “compra de mappas geographicos em grande formato e dois globos um 

celeste e outro terrestre, o qual se faz de absoluta necessidade” (LIVRO DE 

CORRESPONDÊNCIAS DO LICEU SERGIPENSE, 1848, p. 17v, Ref. 492FASS05). O 

concurso  das cadeiras Geografia e História  e Inglês se tornou público no dia 3 de novembro 

de 1848, às 10 horas, sendo convidado o Presidente da Província, Zacarias de Góis e 

Vasconcelos, para que o ato se realizasse solenemente. 

O diretor do liceu Sergipense também convidou por meio de correspondência, no dia 6 

de fevereiro de 1949, o vice-Consul da Suécia e Noruega51 para ser examinador  da cadeira de 

Inglês,  o que demonstrava a sua “relação de poder” com cidadãos habilitados e preocupados 

com a prosperidade da instrução.  

                                                 

50 Lente das cadeiras de Filosofia Racional e Moral (1845) e de Filosofia (1846) do Liceu de São Cristóvão. Para 

saber mais, consultar Guaraná (1925). 
51 Na concepção de Silva (2017), este registro indicava a presença dos Vice-consulados instalados em Sergipe, 

demonstrando “ que as terras sergipanas atraiam estrangeiros em busca de transações comerciais e que havia 

uma movimentação de pessoas, circulação de ideias, atividade comercias com outros países. Isso sinalizava para 

a necessidade de se aprender uma língua estrangeira” (SILVA, 2017, p. 56). 
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Illmo. Snr. Tendo de ser examinado em o dia 12 do corrente os oppositores a cadeira 

de Inglez novamente criada para esse Lyceu, e a Congregação reconhecendo que V. 

Exa. está mais quão qualquer outro cidadão habilitado theorica e practicamente para 

afirmar o mérito de appositario escolheu a V. Sa. para um dos examinadores, o que 

tenho a honra de participar. E convencido de que V.Sa. se interessa pelo bem estar 

d’esta Provincia e pelo seu zelo pelo augmento da instrucção a previa que V. Exa. 

designará de aceitar tão honrosa commissão. Felicito-me por ter esta occasião de 

appresentar a V. Sa. Os meus sinceros protestos de consideração e respeito. Dr. Ge. 

a V. Snr. Secretaria do Lyceu de Sergipe 6 de fevereiro de 1849. Ilmo. Snr. Vice-

Consul da Suecia e Noruega Eduardo Wynne, o Padre José Gonsalves Barroso, 

Director do Lyceu (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS DO LICEU 

SERGIPENSE, 1849, p. 12v-13, Ref. 492FASS05). 

 

Não havendo candidatos inscritos nas cadeiras Inglês e de Geografia e História até o 

dia 9 de fevereiro de 1849, o diretor estendeu o prazo da realização dos exames para os dias 

16 e 17 do corrente mês e ano, tornando o ato público por meio de edital. Para tanto, convidou 

por meio de ofício, datado em 15 de fevereiro de 1849, o Presidente da Província para assistir 

o concurso da cadeira de Inglês, no dia seguinte, às 9 horas, sendo habilitado para professor o 

cidadão Eusébio Vanerio52. Ao final do processo de seleção, a diretoria do Liceu Sergipense 

enviou comunicado a Presidência de Sergipe, apresentando a proposta da Congregação para 

lente de Inglês, conforme a legislação vigente.    

 

Ilmo. Exmo. Snr. Em virtude do artigo 56 do capitulo 9º da Lei Provincial numero 

200 de 31 de julho de 1847 enfim a Congregação propõe a V. Exa. Eusebio Vanerio, 

para ser approvado Professor de Inglez. Dr. Ge. a V. Exa. Sala da Congregação do 

Lyceu de Sergipe 16 de fevereiro de 1849. Illmo. Exmo. Snr. Presidente d’esta 

Provincia, Dr. Zacharias Goes e Vasconcellos- Padre José Gonsalves Barroso, 

Director do Lyceu, Manoel Manuel Odorico Mendes d’Amorim, Secretario, José de 

S. Firmino, Olympio Feusa Munis Barretto (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS 

DO LICEU SERGIPENSE, 1849, p. 27, Ref. 492FASS05). 

 

Em resposta ao ofício do diretor do Liceu Sergipense, o Presidente da Província 

aprovou a proposta da Congregação. Desse modo, o candidato Eusébio Vanerio recebeu no 

dia 20 de fevereiro de 1849, uma notificação da diretoria do estabelecimento de ensino para 

comunicá-lo sobre sua habilitação e posterior solicitação do título de lente da instituição. 

 

Officio da Directoria ao cidadão Eusebio Vanerio, em que lhe participa ter sido 

nomeado Professor de Inglez 

Ilmo. Snr. tendo sido V. Sa. proposto pela Congregação e approvado pelo Exmo. 

Snr. Presidente da Provincia, para exercer o magisterio da cadeira de Inglez d’este 

Lyceu  assim o communico para que V. Sa. solicite o respectivo titulo. Ge. Dr. a V. 

                                                 

52“Teria sido Euzébio Vanerio, baiano ligado à vida de Sergipe a partir da autonomia política, o primeiro a 

utilizar, no Brasil, o método lancasteriano desde 1817, com grande proveito de seus ouvintes, segundo sua 

afirmativa em oficio a Pedro I, de 1825, ao lhe oferecer a Memória concernente ao Ensino Mutuo” (NUNES, 

2008, p. 42). 
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Exa. Lyceu de Sergipe 20 de fevereiro de 1849- Do Director do Lyceu – Illmo. Snr. 

Eusébio Vanerio (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS DO LICEU SERGIPENSE, 

1849, p. 27-27v, Ref. 492FASS05). 

 

Cabe dizer que, Eusébio Vanerio também ocupou a cadeira de Comércio do Lyceu de 

São Cristóvão, mas o baixo número de matrículas se repetia tal qual o Inglês. As cadeiras  

ministradas pelo professor tinham a procura reduzida se comparadas com as de Latim e de 

Francês, “sendo registradas matrículas nas aulas de Inglês apenas em 1850, pois em 1849 não 

houve inscrição para essa cadeira” (SILVA, 2017, p. 35).  

Nas palavras de Alves (2005), o baixo número de alunos nas cadeiras ministradas por 

Eusébio Vanerio em reclamações no jornal Correio Sergipense no ano de 1849. O professor 

também se manifestou diante da Congregação, justificando que o reduzido número de alunos 

nas aulas de Inglês e de Comércio provinha da “imperiosa escassez de livros, a pouca 

numerosa mocidade da capital, e a falta de concorrentes de fora, carecedores de comodidades 

durante seus estudos” (ALVES, 2005, p. 29). 

Para o concurso da cadeira de Geografia e História, realizaram  exames no dia 17 de 

fevereiro de 1849, os candidatos Antonio Nobre de Almeida Castro53 e Theophilo das Neves 

Leão, sendo o primeiro habilitado a lente. Em seguida, a diretoria do Liceu Sergipense enviou 

por meio de ofício, no dia 28 de fevereiro do mesmo ano, um comunicado à Presidência de 

Sergipe  para apresentar a proposta da Congregação para lente escolhido, de acordo com a lei 

vigente. 

 

A Congregação do Lyceu propõe a V. Exa. o Bacharel Antonio Nobre de Almeida e 

Castro para Professor de Geographia e Historia, em virtude do artigo 57 da Lei 

numero 200 de 31 de julho de 1847, por ter mais serviços do que Theophilo das 

Neves Leão com quem fora igualado.  Dr. Guarde a V. Exa. Sala da Congregação do 

Lyceu de Sergipe 28 de fevereiro de 1849. Illmo. Exmo. Snr. Presidente d’esta 

Provincia- O Director Padre José Gonsalves Barroso, Manoel Manuel Odorico 

Mendes d’Amorim, Secretario, Galdino Barbosa d’Araujo. Fr. José de S. Firmino, 

Olympio Feusa Munis Barretto (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS DO LICEU 

SERGIPENSE, 1849, p. 28v, Ref. 492FASS05). 

  

A escolha da Congregação pelo candidato Antonio Nobre de Almeida Castro  por ter 

mais tempo de serviço do que o concorrente Theophilo das Neves Leão, coaduna com as 

interpretações de Michel Foucault, uma vez que “[...] todo saber assegura o exercício de um 

                                                 

53 Nascido no dia 19 de junho de 1822, município de Laranjeiras/SE, cujos pais foram Manuel Francisco da 

Cunha Nobre e  D. Maria Joaquina de Leão e Castro Nobre. Formou-se em 1848 pela Academia Jurídica de 

Olinda. Exerceu diversos cargos públicos, entre eles como lente de Geografia e História do Liceu Liceu 

Sergipense, além de lecionar interinamente a cadeira de Retórica. Para saber mais, consultar Guaraná (1925). 
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poder” (FOUCAULT,  2015, p. 28). A determinação do Presidente da Província, José 

Gonsalves Barroso, faz jus ao cabedal de conhecimentos adquiridos pelo lente ao longo dos 

anos, servindo-lhe de instrumento de dominação, já que “todo saber tem sua gênese nas 

relações de poder” (FOUCAULT, 2015, p. 28). 

As cadeiras Geografia e História e Inglês entraram em funcionamento no ano de 1850. 

Como dito, no ano de 1849, por intermédio da Lei nº. 243, de 30 de março foi criado um 

Curso de Comércio anexo ao Liceu Sergipense, com duração de 2 anos, fazendo parte da 

instrução secundária da Província de Sergipe, ofertando as cadeiras de Comércio, 

Contabilidade e Escrituração Mercantil. O lente de Inglês ficava incumbido de ensinar tanto 

as lições de Inglês quanto as do curso de Comércio: Contabilidade, Escrituração, 

Conhecimentos das operações de bancos, e mais, Papeis judiciais usados no comércio, ficando 

a encargo dos órgãos públicos de dar todas as condições necessárias para anexo desta cadeira 

ao Liceu. Assim, os alunos aprovados neste curso estavam aptos a concorrência de lugares ou 

empregos públicos da Província (LIMA, 2005).  

A abertura da matricula foi anunciada no mês de maio de 1849, encerrando-se no final 

do mesmo mês. As aulas deveriam iniciar no dia 1º de junho do corrente ano, mas como não 

houve inscritos prorrogou-se o prazo. Assim, o curso de Comércio iniciou suas atividades no 

ano de 1850, junto à cadeira de Inglês. O Presidente da Província, Zacarias Goes de 

Vasconcelos, no ano de 1852 apontou as suas desvantagens e inutilidades, declarando que 

durante 2 anos nenhum aluno concluiu os estudos e até aquela data só haviam quatro alunos 

matriculados. Diante os fatos, o Presidente justificava a necessidade de fechar o curso em 

1853, ano que também faleceu o professor responsável pela cadeira de Inglês, Eusébio 

Vanério (LIMA, 2005).  

A autora ainda nos diz que no dia 1º de junho de 1853, um edital anunciou a marcação 

do concurso da cadeira de Retórica que se achava vaga, já que naquele ano os professores 

estavam aptos a regê-la. A seleção não ocorreu e a referida cadeira foi anexada a cadeira 

Geografia  por intermédio da Resolução nº. 355, de 13 de agosto de 1853, sob alegação de 

economia. Também ocorreu no Liceu Sergipense substituições por diversos motivos, 

repercutindo negativamente no seu funcionamento regular: pequena quantidade de professores 

e licenças para tratamento de saúde, conclusão de cursos fora da Província e exercício de 

mandato na Assembleia Provincial. Esses dados revelavam a  “liberdade de manobra” dos 

dirigentes quanto a escolha da pedagogia e organização instituição (CHERVEL, 1990). 
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Nessa perspectiva, a prática do concurso promoveu mudanças nas funções dos 

professores, uma vez que as atribuições de como, onde e quando ensinar  passavam  a compor 

os regulamentos e regimentos da instrução pública, criando o prelúdio de um “sistema 

hierárquico” e “vigilante” (FOUCAULT, 2014). As leis começavam a fazer parte da cultura 

escolar e sua constante vigilância produziam um controle nos processos dos concursos por 

meio da “relações de poder/saber” que definiam a identidade profissional dos docentes do 

ensino secundário de Sergipe. A legislação escolar também expressava, “de forma inequívoca 

a tensão permanente, vivenciada no campo da educação, relativa à identidade dos (ou das) 

profissionais que dela se ocupar” (FARIA FILHO, 2000, p. 101), conforme a mentalidade da 

política educacional do século XIX. 

Os estudos de Lima (2005), nos traz dados de que os Presidentes da Província de 

Sergipe consideravam os professores do Liceu Sergipense como profisionais habilitados e 

preocupados com a instrução da mocidade, fazendo jus aos cargos ocupados. Destacou que no 

início do século XIX, as falas dos diferentes atores também expressavam as tensões dos 

professores durante os pleitos dos concursos, em sinal de mudanças aos comportamentos de 

uma sociedade que começava assumir novos valores e  tentava  se ajustar aos parâmetros 

exigidos em todo país.  

A criação do Liceu Sergipense representou uma investida púbica relevante para a 

sociedade sergipana durante a primeira metade do século XIX, visto que ampliou as 

perspectivas da instrução secundária da Província de Sergipe por meio da centralização e 

normatização das diferentes cadeiras em um único espaço, capacitando os jovens aos exames 

preparatórios exigidos nas Academias. O ensino superior estava presente no Brasil desde 

1808, com a chegada da Corte Portuguesa, cuja pretensão era desenvolver intelectual e 

culturalmente nas Províncias uma formação superior por intermédio de médicos, engenheiros 

militares, oficiais da Marinha, bacharéis em Direito. No tocante a Sergipe, Silva (2004) nos 

diz que o ensino superior se apresentava através de “uma elite altamente educada” (SILVA, 

2004, p. 17), pois dos quatrocentos “[...] nomes reconhecidos pela sociedade sergipana da 

época como intelectuais e biografados por Manuel Armindo Cordeiro Guaraná” (SILVA, 

2004, p. 19), duzentos e sessenta deles eram portadores de diploma de ensino superior. 

Desse modo, o Liceu Sergipense também pretendia conduzir os jovens sergipanos para 

as Academias, minitrando as cadeiras exigidas nas faculdades do país e levando em conta o 

posicionamento dos professores, diretores , alunos e  dinâmica da lei como prática ordenadora 

das relações sociais. Neste sentido, a dinamica organizacional da instituição também pode ser 
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entendida pelas requisições solicitadas aos Presidentes da Província para concessões de 

concursos, nomeações, substituições, demissões e licenças para professores do ensino 

secundário de Sergipe. 

Em suma, o primeiro Liceu Provincial de Sergipe funcionou no ano de 1833, que entre 

normas e regulamentação passou pela experiência da centralização e organização do ensino 

secundário até o ano de 1835. As divergências políticas e a ausência de incentivos 

provocaram o fechamento da instituição, mas em contrapartida ampliou as perspectivas de  

estruturação  do aprendizado dos jovens sergipanos. A segunda tentativa de instalação de um 

Liceu aconteceu  no ano de 1847 e se estendeu até 1855.  

Dentre as razões para o encerramento de suas aulas destaco dois motivos: as 

Academias não reconheciam os exames realizados pelos alunos no Liceu Sergipense e a 

mudança da Capital para Aracaju. Esta circunstância gerou no Liceu Sergipense a evasão de 

alunos, que optavam estudar nas Províncias cujos exames eram reconhecidos nas Academias. 

Cabe ressaltar que foi inegável os esforços e as tentativas dos diretores pela equivalência dos 

exames de preparatórios no território sergipano, mas os objetivos não foram alcançados 

(NUNES, 2008).  

A mudança da Capital da Província de Sergipe, de São Cristóvão para Aracaju, 

conforme Resolução nº. 413, de 17 de março de 1855, se deu por motivos econômicos e 

geográficos, sobretudo pela falta de um porto para a comercialização (FREITAS, 2000). 

Havia uma  insatisfação com os resultados do ensino secundário no Liceu Sergipense e já se 

cogitava a possibilidade de transferi-la para outra localidade. Alguns dirigentes provinciais 

acreditavam  que a nova localização iria destacar o crescimento e a evolução da vida 

comercial sergipana, mediante atributos de prosperidade. A Resolução nº. 422, de 28 de abril 

de 1855 extinguiu definitivamente o Liceu Sergipense da Província de São Cristóvão e o 

destino dos seus respectivos lentes obedeceu as determinações das leis operantes.  

Com o seu fechamento foram criados dois internatos com recursos públicos, nas 

cidades populosas de Estância e Laranjeiras. Igualmente as outras Províncias, as aulas deviam 

funcionar “em espaços improvisados, nas casas dos próprios professores, reconhecidos ou 

nomeados como tais pelo Governo, que além do salário recebiam um pequeno valor para o 

pagamento do aluguel” (ALVES, 2005, p. 37) para as cadeiras secundárias, de primeiras 

Letras e de escolarização doméstica. 

O Liceu Sergipense pôs em cena um projeto de instrução secundária do período 

imperial, destinado a instruir a mocidade, manter a ordem e preparar a elite para as 
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Academias. A instituição por meio de regulamentos e regimentos educacionais moldou 

diretores, lentes, alunos e cadeiras para atender as necessidades de uma Província emergente. 

Os contrutores dessa história também revelaram as relações de poder estabelecidas nas suas 

diferentes formas, principalmente aquelas apreendidas sob o olhar vigilante dos envolvidos 

durante a dinâmica dos concursos. Um controle capaz de habilitar e personificar o professor 

do ensino secundário que se prentendia ter, além de assinalar os primeiros processos de 

seleção destes docentes. Desse modo, o Liceu Sergipense favoreceu a produção cultural da 

sociedade da época, apesar das frustações. Seu fechamento encerrou um capítulo importante 

do ensino secundário sergipano, ao mesmo tempo que anunciou um novo momento da 

História da Educação de Sergipe: a criação do Atheneu Sergipense no ano de 1870. 

 

2.2 OS PRIMEIROS CONCURSOS PARA PROFESSOR DO ENSINO SECUNDÁRIO DO 

ATHENEU SERGIPENSE 

 

A mudança da Capital de Sergipe, no dia 17 de março de 1855, para os terrenos 

arenosos e de manguezais do povoado de Santo Antônio do Aracaju se deu por motivos 

econômicos e políticos. Seus dirigentes ponderavam que a antiga capital, São Cristóvão,  “[...] 

não oferecia mais condições para sede, que necessitava de um porto para escoar melhor seus 

produtos” (ALVES, 2005a, p. 30), a uma prática de comércio atrelada aos interesses da 

lavoura, principalmente do açúcar.  No dia 1º de março do mesmo ano, em discurso dirigido 

aos deputados da Assembleia Legislativa da Província, o Presidente Inácio Joaquim Barbosa 

de Araújo falou sobre a importância desta transferência. 

 

Para mim é incontestável que a capital deve ser do lado em que está situado o 

povoado do Aracajú [margem direita], quer porque tem muito boas aguas, e é muito 

salubre e ventilado, tendo nos fundos o fértil município de Socorro, ao passo que o 

dos Coqueiros [margem esquerda] tem nos fundos o município de Santo Amaro que 

é esteril e decadente, quer porque tem uma mais curta comunicação por terra com a 

cidade de Laranjeiras e outros ricos povoamentos sem lhe faltar a communicação 

fluvial (SANTIAGO, 1916, p. 65).  

 

O Presidente Ignácio Joaquim Barbosa visualizava o futuro da Capital, analisando a 

sua melhor localização geográfica. Epifânio Dória também relatou os motivos da 

transferência da capital de São Cristóvão para Aracaju foi a sua aproximação com o mar, que 

viabilizava sua expansão comercial “[...] com os demais núcleos urbanos do país e do 

estrangeiro” (DÓRIA, 1945, p. 73), libertando “[...] Sergipe do isolamento atrofiante em que 
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vivia, sem poder desenvolver o seu comércio nem alargar a sua cultura espiritual” (DÓRIA, 

1945, p. 73). 

Quanto à educação pública da Província de Sergipe, no mesmo ano da mudança da 

capital, o Presidente Inácio Joaquim Barbosa planejava extinguir o Liceu Sergipense e fundar 

outro estabelecimento de ensino em Aracaju, o que não ocorreu. Com a sua morte, o Vice-

Presidente João Gomes de Melo, também conhecido como Barão de Maruim preferiu 

construir uma cadeia pública ao invés de uma nova instituição, afirmando ter na Província 

mais presos do que alunos. Mesmo com este fato, as crianças e os jovens sergipanos não 

podiam ficar sem instrução e as aulas ocorreram “em espaços improvisados, nas casas dos 

próprios professores, reconhecidos ou nomeados como tais pelo Governo, que além do salário 

recebiam um pequeno valor para o pagamento do aluguel” (ALVES, 2005a, p. 37), tanto para 

as cadeiras de primeiras Letras como para a escolarização doméstica.  

Nessa perspectiva, a capital Aracaju possuía duas cadeiras de primeiras Letras  

(masculina e  feminina), assim como cadeiras de Filosofia e Gramática e Língua Latina.  As 

aulas de primeiras Letras do sexo masculino foram instaladas em 1855, na casa do engenheiro 

Sebastião Pirro e eram ministradas por Inácio de Souza Valadão. Já as aulas da cadeira de 

Filosofia, ministradas pelo Padre José Gonçalves Barroso foram tardias. Este professor era 

contrário à mudança da capital e como estratégia de atraso alegou dificuldades para alugar 

uma residência na nova sede do governo, o que não surtiu efeito. O Presidente João Gomes de 

Melo ordenou que as aulas começassem no dia 21 de janeiro de 1856, mas não havendo 

candidatos ao estudo desta cadeira, o Padre Barroso permaneceu em São Cristóvão até ser 

jubilado no ano de 1858 (ALVES, 2005a). 

A cadeira de Gramática Latina foi criada na nova capital, por não haver candidatos a 

concurso foi provida pelo professor Braz Diniz Vilas Boas54, no dia 24 de novembro de 1857, 

numa casa localizada na rua São Cristóvão. Com a sua jubilação, o professor Tomaz Diogo 

Leopoldo vagou as aulas de Latim e em janeiro de 1867 pediu exoneração. A cadeira passou a 

ser provida no ano 1868 pelo professor Antônio Diniz Barreto, removido de Laranjeiras para 

Aracaju. 

Entre 10 de junho de 1861 e 13 de junho de 1863, na administração de Joaquim 

Jacinto de Mendonça, o quadro da instrução pública era desanimador, principalmente o 

magistério primário. Para este Presidente o ensino devia ser obrigatório e todo indivíduo tinha 

                                                 

54 “Professor jubilado, mas lecionou em Santo Amaro das Brotas e Laranjeiras. Pai do Secretário do Governo 

Manoel Diniz Vilas Boas” (ALVES, 2005a, p. 39). 
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direito à educação. No dia 5 de outubro de 1862, ocorreu mais uma tentativa de instalação de 

um Liceu, denominado de Liceu Sergipano ou Liceu Gratuito, ofertando inicialmente aulas de 

Latim, Francês, Inglês e Aritmética, conforme um Plano de Estudos baseado no Imperial 

Colégio de Pedro II. Além destas cadeiras a instituição pretendia ministrar aulas de:  

 

Italiano, Filosofia, Gramática Filosófica, Retórica, História e Geografia, Álgebra, 

Geometria e Trigonometria, Partidas Dobradas e Aritmética Comercial, Noções 

Gerais de Botânica e Agricultura, Noções Gerais de Química, Noções Gerais de 

Física, Direito Mercantil, Desenho, Moral e Instrução Religiosa (ALVES, 2005a, p. 

40).  

 

A proposta deste plano de estudos era ambiciosa, o que talvez tenha sido uma das 

razões do Liceu Sergipano não prosperar. Assim, mais uma iniciativa de organização dos 

estudos secundários em Sergipe teve vida efêmera. No ano de 1864, o quadro educacional 

deste ensino possuía cinco aulas de Latim providas em Aracaju, Itabaiana, Propriá, Estância e 

Laranjeiras, sendo que nas duas últimas cidades haviam aulas de Francês e Geometria. No ano 

de 1865 ocorreu um crescimento de colégios particulares em detrimento “ao pequeno número 

de escolas públicas ou da má qualidade dos mestres [...]. As aulas públicas de Francês e 

Geometria, no ano de 1868, estavam a cargo de Tito Augusto Souto de Andrade” (ALVES, 

2005a, p. 40). 

O projeto modernizador da mudança da capital a partir do ano 1855 ergueu 

gradativamente a situação econômica sergipana. Nos anos de 1870 o setor açucareiro cresceu 

devido o elevado índice de exportação e o algodão pelo agreste se expandiu, “fazendo brotar 

prósperos núcleos de povoamento” (NUNES, 2008, p. 109). Este novo espaço urbano também 

anunciava que as práticas culturais  e educacionais se tornariam sucedidas e mais duradoura à 

vida intelectual da Província de Sergipe nas últimas décadas do século XIX. 

Esse retrato reporta ao evento cultural mais importante de Sergipe nos anos de 1870, a 

criação do Atheneu Sergipense. A instituição foi idealizada no governo do Tenente Coronel 

Francisco José Cardoso Júnior, que apropriado de pensamentos reformistas inovou o sistema 

da instrução pública e resolveu dois desafios travados entre os dirigentes da Província de 

Sergipe desde os anos de 1830: a centralização das aulas de Humanidades e a criação do 

Curso Normal (ALVES, 2005a). Para tanto, o ensino público sergipano foi organizado por 

meio do Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Sergipe, assinado em 24 
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de outubro de 1870, tendo a frente da direção o Inspetor Geral da Instrução Manuel Luiz 

Azevedo d’Araújo55.  

Com o novo Regulamento Orgânico da Instrução Pública, o Atheneu Sergipense 

ofereceu o curso de Humanidades de 4 anos e o curso Normal de 2 anos de duração, ambos de 

forma seriada e francos para “[...] todos os ouvintes de qualquer cathegoria que sejam, 

observadas devidamente as Leis da decencia” (ART. 72, ESTATUTO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1871) e dependentes de subvenções pagas a título de matrícula56. O curso de 

Humanidades oferecia ao estudante um maior alicerce cultural preparando-o para a vida, além 

de servir como via de ingresso aos estudos superiores. O curso Normal habilitava os alunos 

para exercer o magistério público primário. No dia 3 de fevereiro de 1871 ocorreu a 

instalação, inauguração e abertura deste estabelecimento mediante uma cuidadosa 

programação planejada pela sua Congregação. Assim, a partir desta data a instituição 

ministrou aulas nas seguintes cadeiras. 

 

Art. 18. O curso de Humanidades comprehenderá as seguintes aulas: 

1º. De Grammatica philosophica da língua nacional e analyse de classicos. 

2º. De Grammatica e traducção da língua latina. 

3º. De Grammatica e traducção da língua franceza. 

4º. De Grammatica e traducção da língua ingleza. 

5º. De Arithmetica, Algebra e Geometria. 

6º. De Geographia e Historia. 

7º. De Philosophia racional e moral 

8º. De Rhetorica, Poetica e analyse de clássicos [...] 

Art. 19. O curso de eschola normal será de dous anos e se comporá: 

No primeiro anno- da aula de Pedagogia; Grammatica Philosophica da lingua 

nacional com analyse de classicos; 

No segundo- de aula de Arithmetica e Geometria e História, principalmente do 

Brazil (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870, p. 3). 

 

Concordo com Alves (2005a), ao dizer que o Atheneu Sergipense ao ministrar esses 

dois cursos possuía uma dupla finalidade, uma vez que o curso de Humanidades oferecia “[...] 

a instrução necessária para acesso aos cursos superiores, ministrando as cadeiras exigidas nos 

                                                 

55 Nasceu em Estância/SE, no dia 24 de novembro de 1838, “onde iniciou seus estudos, completando-os depois 

no Liceu de São Cristóvão [...]. Recebeu o grau de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais em 1860, pela 

Faculdade de Direito do Recife. De volta a Sergipe, ligou-se ao Partido Conservador, liderado pelo Barão de 

Maruim e iniciou sua carreira como promotor. Foi Deputado Estadual de 1862 a 1863. Desligando-se da política, 

passou a dedicar-se ao jornalismo e à advocacia em Laranjeiras. Fundou o Jornal do Aracaju em 1870, 

dirigindo-o até 1874. Em maio de 1870 foi nomeado Diretor Geral da Instrução Pública, função na qual 

organizou o novo Regulamento” (ALVES, 2005a, p. 42). Para saber mais, consultar Santos (2016). 
56 Nas palavras de Santos, o ensino secundário  foi “[...] um tipo de ensino, dentre outros existentes no século 

XIX, que não estava ao alcance de todos, nem a todos era destinado, mas que não era exclusivo de uma elite 

econômica, uma vez que recebeu em seus bancos escolares indivíduos oriundos, não das camadas sociais mais 

desvalidas obviamente, mas de estratos intermediários, que a ele tiveram acesso, em muitos casos, por meio da 

rede de sociabilidade na qual estavam inseridos” (SANTOS, 2013, p. 58). 
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Exames de Preparatórios, bem como formar indivíduos que pudessem desempenhar funções 

variadas na sociedade” (ALVES, 2005a, p. 68). Para tanto, a presença do curso Normal na 

intituição retirava o seu caráter propedêutico ao formar professores para o quadro do 

magistério primário. Para alcançar tais finalidades, o Atheneu Sergipense continha um quadro 

de professores selecionados pelo Governo ou por concursos.  

Nas palavras de Alves (2014), os professores das primeiras cadeiras do Atheneu 

Sergipense foram eleitos pelo Governo entre as pessoas mais habilitadas para o cargo a quem 

foram confiados. Desse modo, o governo selecionou lentes “[...] que traziam em suas vidas 

anteriores experiências de magistério, conhecidos e respeitados pela sociedade” (ALVES, 

2014, p. 288). Ainda nos diz que, “[...] nesse tipo de seleção deve ter havido a imposição do 

poder, uma vez que, para o primeiro quadro de docentes do Atheneu Sergipense, não houve 

concurso, e os ‘mais aptos’ foram indicados” (ALVES, 2014, p. 288). Com essa 

compreensão, quais as  condições necessárias para assumir o magistério público? Como eram 

realizadas os exames, nomeações e substituição dos professores? 

Para tratar das questões que regimentavam os concursos para professores do ensino 

secundáro do Atheneu Sergipense é preciso se deter aos minuciosos detalhes dos seus 

“rituais” por meio dos documentos legais, conforme as interpretações de Foucault (2014a). As 

condições necessárias para assumir o cargo docente desta instituição giram em torno da 

maioridade legal de 21 anos, moralidade e capacidade profissional, conforme o Art. 79 do 

Regulamento Orgânico da Instrução Pública. A primeira condição era provada com certidão 

de batismo e justificação de idade. Para comprovar a segunda, o concorrente devia apresentar 

folhas corridas dos lugares em que residiu nos últimos 3 anos, além de atestado de virtude 

conferido pelo Pároco, pela Câmara Municipal e demais autoridades judiciárias ou policiais 

das referidas localidades. A capacidade profissional justificada pelo exame de habilitação 

preliminares, sendo dispensados aqueles que cumprissem as exigências dos incisos do Art. 84. 

 

§1.º Os Bachareis em Direito, em Mathematica, em Bellas Lettras pelo Collegio de 

Pedro II, os Doutores em Medicina e quaesquer outros graduados por qualquer 

Estabelecimento scientifico do Imperio ou estrangeiro. 

§2.º Os clerigos de Ordens Sacras. 

§3.º Os que exhibirem attestados de exames da materia sobre que se exige a prova 

de sufficiencia feitos nos Estabelecimentos geraes de Instrucção do Imperio [...] 

(ART. 84, REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870, p. 

11). 
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Não se admitia como professor do ensino secundário o candidato privado de emprego 

público por processo disciplinar que tenha dado causa, falta de conduta moral e civil e 

desobediência. Tampouco àquele condenado homicídio, roubo, estelionato, furto, peculato, 

falso testemunho, rapto, adultério, estupro, ou por crimes contra a moral pública e a religião. 

Também a quem sofreu moléstias contagiosas ou mortais, salvo as exceções dos Arts. 87 e 88. 

 

Art. 87. Quanto aos indivíduos de que tratam os paragraphos 2º e 3º do art. 

antecedente, si se monstrarem, depois de cumprida a respectiva pena, ou sendo 

perdoados pelo Poder Moderador, reformados ou rehabilitados, poderão ser 

admittidos ao professorato, precedendo permissão da Presidencia da Provincia e 

informação do Director da Instrucção. 

Art. 88. No caso de reforma ou rehabilitação, deverá esta ser justificada perante a 

Directoria da Instrucção por testemunhas fidedignas, que deponham contestamente 

sobre a existencia d’ella por boa côpia de annos que indusam a convicção a seu 

respeito (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870, p. 

12). 

 

 Nessa perspectiva, as cadeiras do ensino secundário do Atheneu Sergipense deviam 

ser providas por concurso. Na véspera da data marcada para realização do concurso, o Diretor 

da Instrucção remetia ao Presidente da Província, Francisco José Cardoso Junior, a lista de 

inscritos e os seus respectivos títulos de capacidade. O prazo para o processo de habilitação 

das cadeiras era de sessenta dias, anunciado por editais na imprensa da Capital e demais 

Províncias circunvizinhas. Assim, os exames das aulas de Latim ou de qualquer língua se 

dava por escrito e oral, sendo que para as duas provas o candidato prestava as seguintes 

atribuições: 

 

A prova escripta versará: 

1º Da versão para o Portuguez. 

2º Da composição na língua de que se trata de um trecho de Portuguez dictado ao 

examinando. 

A prova oral versará: 

1º sobre leitura e traducção  

2º sobre a grammatica da língua 

3º Quanto ao Latim, sobre a medição de versos (REGULAMENTO ORGÂNICO 

DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870, p. 13). 

 

O exame de História e Geografia consistia no desenvolvimento escrito e na exposição 

oral de algum dos mais importantes períodos históricos, sendo o candidato interrogado 

também sobre os fatos que tenham relação com os mesmos períodos, posição geográfica do 

país ou países de que se tratar, assim como quaisquer pontos da Geografia terrestre, 
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astronômica e cronologia (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 

1870).  

No exame de Gramática Filosófica se exigia uma dissertação sobre algumas das 

questões importantes da ciência, onde oralmente o candidato versava um trecho de algum 

clássico para ser arguido nas questões ou perguntas sobre a matéria. No de Aritmética e 

Geometria o concorrente prestava prova escrita da solução ou demonstração de determinado 

problema ou teorema, além de oralmente tratar de qualquer parte da mesma ciência. Nos 

concursos de Filosofia Racional e Moral, assim como para Retórica e Póetica, as provas 

escrita e oral eram feitas a partir de quaisquer itens ou questões dessas cadeiras, procedendo 

também verbalmente na análise de clássicos para a última delas (REGULAMENTO 

ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870).  

Na  ocorrência de mais de um inscrito aos concursos, a prova escrita de todos recaia 

sobre o mesmo ponto a ser arguidos pelos examinadores, como também reciprocamente entre 

os opositores. Para tanto, os nomes dos candidatos eram reservados em uma urna, cujo sorteio 

do primeiro dava o direito de avaliar o segundo por 30 minutos e assim successivamente até o 

último, que arguia ao primeiro. Não havia votação sobre a argumentação e a prova oral, mas a 

comissão examinadora ao graduar o merecimento dos concorrentes na prova escrita, atendia 

ao mérito da prova oral (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 

1870).  

O rito dos exames eram iniciados com a prova escrita, cuja duração nunca excedia a 2 

horas. Em seguida o candidato prestava a prova oral por um tempo de 1 hora. Com o término 

deste processo, a comissão examinadora se reunia em uma sala reservada para analisar e 

julgar as referidas provas, conferindo aos opositores o grau de aprovação ou reprovação. Em 

seguida, o diretor do Atheneu Sergipense levava ao Presidente da Província a proposta eleita 

pela Congreção para ser aceita ou não, conforme o Art. 105. 

 

Art. 105. Reunidas as provas escriptas, os documentos de habilitação dos candidatos 

e o termo do concurso, entregues ao presidente da Provincia, mandará este ao 

Director da Instrucção interpor o seu parecer sobre a capacidade intellectual e moral 

d’aquelles e fazer a precisa proposta. Satisfeito isto, o Presidente acceitará ou não a 

proposta feita, ordenando, no caso de acquiescencia, a expedição do respectivo titulo 

pela sua secretaria ao escolhido; caso, porém, resolva o contrario, mandará que se 

proceda a novo concurso (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO 

PÚBLICA, 1870, p. 14). 

 

Haviam algumas semelhanças entre as normas que regiam os concursos para 

professores do ensino secundário pelo Regulamento Orgânico da Instrução Pública e as 
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determinações do Estatuto do Liceu Sergipense, do ano de 1847. Contudo, essas regras se  

diferenciavam por meio das atribuições do Art. 106, que desempatavam os resultados dos 

candidatos na medida em que traçavam um perfil destinado a escolher o concorrente apto para 

prover as cadeiras do Atheneu Sergipense. 

 

§1.º Os individuos que tiverem diplomas das Faculdades estrangeiras congeneris do 

Imperio. 

§2.º Os que exihibirem diplomas de Faculdades estrangeiras competentemente 

legalisados. 

§3.º Os que apresentarem documentos de approvação plena nos estudos ministrados 

pelos Estabelecimentos públicos de humanidades do Imperio ou estrangeiros. 

§4.º Os Professores adjunctos que houverem praticado satisfatoriamente por dous ou 

mais annos.[...] (ART. 106, REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO 

PÚBLICA, 1870, p. 14). 

 

Essas determinações representavam um poder produtor de uma individualidade, cujos 

os corpos são colocados em espaços esquadrinhados, hierarquizados e classificatórios para 

desempenhar funções segundo os objetivos específicos que deles se exigem, conforme as 

acepções de Foucault (2015). Assim, o professor que possuía mais diplomas e maior tempo de 

experiência na docência gerava um saber que o tornava apto para reger a cadeira vaga. Os 

candidatos que não preenchiam tais prerrogativas eram reprovados, sujeitos a prestar novos 

exames decorridos seis meses e a segunda tentativa só depois de 2 anos. 

Os professores do Atheneu Sergipense pertenciam a duas categorias: catedráticos e  

adjuntos. Os primeiros também eram conhecidos como lentes. Os segundos auxiliavam o 

ensino sob a direção do respectivo regente da cadeira, além de fazer substituições quando 

haviam cátedras vagas e impedimentos dos regentes. 

 

Art. 129. Quando se derem faltas ou impedimentos nas cadeiras de Instrucção 

elementar, complementar ou secundária avulsas, serão ellas substituídas pelo 

adjunctos, e na falta d’estes por pessoas idôneas de nomeação do Director e 

approvação do Governo (REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO 

PÚBLICA, 1870, p. 18). 

  

Desse modo, os adjuntos eram nomeados pelo Governo sob proposta do Diretor da 

Instrução, entre os titulados pelo curso Normal, distintos pelo seu talento, aplicação e boa 

conduta, assim como os menos favorecidos de fortuna. Para tanto, os substitutos deviam 

comprovar moralidade, saúde e idade de 16 anos completos. O Governo também removia 

estes professores para outra escola e até os demitiam por conveniência do serviço público 

(REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870).  
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Nestas substituições os candidatos provavam capacidade intelectual, moral e civil por 

meio da apresentação documentos, exame de suficiência perante o Diretor da Instrução e dois 

examinadores. A cadeira ficava vaga por sessenta dias e não havendo concorrentes o Governo 

promovia o seu provimento a uma pessoa habilitada ao cargo. Os profesores podiam permutar 

as cadeiras, independente de categorias e cursos, desde que suas aptidões fossem reconhecidas 

e esse movimento não trouxesse prejuízos para o ensino do Atheneu Sergipense 

(REGULAMENTO ORGÂNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA, 1870).  

Os curso Normal e de Humanidades funcionaram regularmente no Atheneu Sergipense  

entre os anos de 1872 e 1874, respectivamente. Com a Resolução nº. 969, de 21 de abril de 

1874, o Governo da Província autorizava a separação das cadeiras de História e Geografia, 

Geometria e Aritmética, e criar a de Retórica e Poética. 

 

[...]materias complexas e amplisseimas [sic], em um anno, quer umas quer outras, 

são invenciveis, doutrinadas por um mesmo professor, que ou se occupará 

exclusivamente de um dos ramos das sciencias, objeto de sua cadeira, deixando 

incompleto o respectivo curso, ou passará por todos elles de um modo imperfeito e 

sem proveito procurado na respectiva instituição (JORNAL DO ARACAJU, 14 de 

jan., 1874). 

 

Os dirigentes estavam preocupados com o andamento dos estudos realizados no 

Atheneu Sergipense, defendendo que a divisão das cadeiras era medida essencial para uma 

melhor aprendizagem dos alunos, pois “[...] os processos de instauração e de funcionamento 

de uma disciplina” também se prevalecia dos “sucessos alcançados” por estes agentes 

(CHERVEL, 1990, p. 198). Dessa maneira, os anos dos cursos de Humanidades e Normal 

permaneciam os mesmos, embora as aulas do primeiro tenham sido distribuídas em 12 

matérias, priorizando uma formação às Letras.  

 

Art. 20. As suas aulas são as que se seguem: 

1ª Grammatica nacional e suas differentes applicações.  

2ª Grammatica e traducção da língua latina. 

3ª Grammatica, traducção e exercicios oraes e escriptos da lingua inglesa. 

4ª Grammatica, traducção e exercício oraes e escriptos da lingua ingleza. 

5ª Arithmetica e álgebra com suas aplicações mais geraes. 

6ª Geometria, comprehendendo o desenho linear. 

7ª Geographia 

8ª Historia universal, principalmente do Brasil 

9ª Philosophia racional e moral 

10ª Rethorica e poética 

11ª Pedagogia, calligraphia e legislação da instrucção na provincia. 

12ª Religião (RESOLUÇÃO, 20 de abr., 1875, p. 159). 
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No ano de 1875, os concursos para preenchimento das cadeiras de ensino secundário 

do Atheneu Sergipense, ainda, possuíam algumas características dos anos anteriores, mas 

diferenciavam em alguns pontos. Os exames eram feitos perante a sua Congregação, 

incumbida aos professores deste a arguição dos candidatos que compareciam em número de 

um ou mais, sendo a primeira hipótese obrigatória e a segunda facultativa. Também havia 

arguição recíproca entre dois ou mais concorrentes. 

Os estudos de Alves (2005a), nos alerta que a Congregação do Atheneu Sergipense 

não provia apenas as cadeiras vagas daquela casa, mas também, conforme a lei, para as 

cadeiras públicas das vilas. As listas dos pontos dos concursos da cadeira de Pedagogia para 

as escolas das Vilas e Povoados definiam “[...] o perfil profissional e o tipo de saberes 

exigidos. Destaque-se que esses concursos realizavam-se com bancas examinadoras 

compostas por professores do Atheneu Sergipense, que também se incubiam por definir seus 

conteúdos” (ALVES, 2005a, p. 108). No concurso da cadeira de Pedagogia da Vila do 

Riachão, no dia 12 de maio de 1893, exigia-se os temas sobre Definição e seu objeto; 

Métodos de ensino; Educação Física; Educação moral; Educação em geral. 

Retornando aos concursos do ano de 1875, os seus candidatos podiam propor a defesa 

de teses por meio de pontos tirados na secretaria da Instrução Pública, oito dias antes do 

pleito. Quando os exames dependiam de pontos escritos, eles eram preliminarmente 

preparados pela Congregação do Atheneu Sergipense e sorteados de uma urna pelo 

concorrente ou por um deles, sendo um só ponto para todos. A prova escrita  duravam 2 

horas, nas matérias de Ciências e de uma língua, enquanto a oral 20 minutos para cada 

arguente, examinador ou opositor (RESOLUÇÃO, 1875). 

Quando as diferentes provas não podiam ser concluidas em um mesmo dia, o processo 

de seleção continuava no seguinte, salvo em casos em que se conhecia o ponto da prova oral. 

Esses exames aconteciam em dias consecutivos e a cada etapa finalizada o Diretor da 

Instrucção fixava as datas posteriores na porta do Atheneu Sergipense. A data de abertura dos 

concursos eram anunciados em Diário Oficial57 até o sexagésimo dia de publicação. Caso o 

                                                 

57 Em Sergipe a Imprensa Oficial foi criada no ano de 1895, por meio da Lei nº.  104, de 5 de dezembro de 1894, 

assinada pelo presidente de Sergipe, Manoel Prisciliano de Oliveira Valadão, autorizando a fundação da 

Imprensa Oficial do Estado de Sergipe. Sancionada pela Lei de 24 de agosto de 1895, entra em circulação o seu 

primeiro número no dia 1º de setembro do mesmo ano. Depois de três anos de circulação o Diário Oficial esteve 

extinto por conta da precariedade da Imprensa Oficial. Neste período, as gráficas foram anexadas às oficinas do 

Instituto Profissional Coelho e Campos. Muitos jornais sergipanos atuaram como oficiais nesta época, a 

exemplo, O Estado de Sergipe, Jornal do Aracaju e o Republicano. Em 1919, o Diário Oficial do Estado de 

Sergipe volta a circular. É nessa fase que o Diário começa a estampar o Brasão do Estado, criado pelo professor 

Brício Cardoso e oficializado pela Assembleia Legislativa em 5 de julho de 1892. Além de noticiar os atos 
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dia marcado não fosse conveniente, marcava-se outro em menos de oito dias (RESOLUÇÃO, 

1875). 

O Diretor da Instrução presidia  as ordens dos trabalhos. Findas as arguições e provas 

dos concursos, a Congregação do Atheneu Sergipense se reunia secretamente para votar por 

meio escrutínio, deixando cada examinador uma esfera58, branca ou preta, na urna. O 

candidato que alcançasse unanimidade de esferas brancas era plenamente aprovado, bem 

como aquele que obtivesse a maioria ou igual número de esferas brancas. A reprovação do 

pleito ocorria pelo maior quantitativo de esferas pretas (RESOLUÇÃO, 1875).  

O diretor não votava no escrutínio, mas apresentava ao Presidente da Província a 

proposta de três nomes de candidatos, justificando os motivos, para escolher e mandar expedir 

o respectivo título pela sua secretaria. Anexos a esta proposta iam os títulos de capacidade 

intelectual e moral dos concorrentes, assim como todos documentos legalmente exigidos na 

inscrição (RESOLUÇÃO, 1875).  

Mesmo com essas normas, os professores do Atheneu Sergipense continuavam a 

preencher as cadeiras vagas por meio de nomeações deliberadas pelo Governo, caso contrário 

o ato do Presidente da Província não possuía efeito e os ocupantes das cátedras se afastavam 

do cargo. Um fato semelhante ocorreu com as deliberações da Resolução nº. 1031, de 11 de 

maio de 1875, que destituiu a função dos lentes de Historia e Geometria da instituição.  

Esse momento marcou o prelúdio dos concursos para professores do ensino secundário 

no Atheneu Sergipense, pois no dia 27 de agosto de 1875 as cadeiras de Geometria e História 

Universal abriram inscrições para ser providas. Os concursos eram divulgados nos jornais por 

vários dias, o que demonstrava a preocupação dos dirigentes com o alcance da notícia. 

 

De ordem do illm. sr. dr. director geral da instrução publica, dou parte aos 

interessados de haver sido marcado pelo exm. sr. dr. 1° vice-presidente da província, 

o dia 27 do corrente para os pretendentes as cadeiras de geometria e historia do 

Atheneu Sergipensecujo praso de inscripção conclue-se no anterior. Secretaria da 

directoria da instrucção publica, 10 de agosto de 1875. O official maior, Severiano 

Cardoso (JORNAL DO ARACAJU, 11 de ago., 1875). 

 

                                                                                                                                                         

oficiais do Estado, o Diário sempre se destacou por suas notas de comércio e cultura, crônicas, poesias e 

coberturas de eventos importantes, além de propaganda de filmes, assuntos da sociedade e muitos outros. 
58 As esferas brancas e pretas, provavelemente, serviam para contar os votos da banca examinadora. O candidato 

que alcançasse o maior número de esferas brancas era plenamente aprovado, ao contrário considerava-se  

reprovado. Em outras palavras, as quantidades de esferas brancas representavam os pontos positivos do 

concorrente, enquanto as pretas os aspectos negativos. 
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O concurso das cadeiras de Geometria e História Universal do Atheneu Sergipese teve 

início no dia 27 de agosto de 1875, cujos procedimentos fazem parte dos registros da ata da 

Congregação da instituição. As páginas desse documento apresentam como integrantes da 

banca examinadora de Geometria os professores Sancho de Barros Pimentel (Filosofia 

Racional e Moral), Tito Augusto Souto de Andrade (Aritmética, Álgebra e Geometria) e 

Brício Mauricio de Azevedo Cardoso59, assim como membro professor Antonio Diniz Barreto 

(Gramática e Tradução da Língua Latina) membro da Congregação. Para a examinadores de 

História Universal os lentes Ascendino Angelo Reis60, Geminiano Paes de Azevedo 

(Gramática e Tradução da Língua Francesa) e Raphael Archanjo de Moura Matos (História e 

Geografia). 

Antes de iniciar os trabalhos o Diretor da Instrução Pública e também Diretor do 

Atheneu Sergipense, Thomaz Diogo Leopoldo, declarou que no final do expediente do dia 

anterior recebeu um ofício do professor Sancho de Barros Pimentel, comunicando “[...] não 

querer aceitar a nomeação de examinador de Geometria por não julgar-se possuidor dos 

conhecimentos precisos para examinar aquela sciencia,  por quanto apenas tinha aprendido-a 

como preparatório” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 27 de 

ago., 1875, p. 9, Ref. 481FASS01).  Desse modo,  o professor Antonio Diniz Barreto foi 

designado para assumir a função de examinador deste concurso, que prontamente aceitou.  

Para este concurso houveram apenas dois candidatos inscritos: Pedro Pereira de 

Andrada61 na cadeira de Geometria e José João Araujo Lima62 em História Universal. Os 

exames eram constituídos em provas escritas e orais, com pontos tirados a sorte, conforme 

Regulamento da Instrução do Governo da Província. Os concorrentes apresentaram suas 

provas escritas por 2 horas, sendo posteriormente examinadas e julgadas minuciosamente 

pelas respectivas  comissões examinadoras, merecendo ambas as qualificações de ótimas. 

Ao final deste processo tinha lugar as provas orais. O candidato da cadeira de História 

foi o primeiro a sortear o ponto, cuja preleção se deu por 20 minutos. Pedro Pereira de 

Andrada deu sequência ao mesmo processo. Os pontos das provas escritas e orais do concurso 

das cadeiras de Geometria e História Universal do Atheneu Sergipense não foram localizados, 

                                                 

59 Professor das cadeiras de Retórica e Poética, Português, Gramática Filosófica e Língua Vernácula, como 

também diretor do Atheneu Sergipense durante o período de 1877 a 1879. Para saber mais, consultar Gally 

(2004) e Santos (2010).  
60 Lente da cadeira de Inglês do Atheneu Sergipense, sendo transferido em 1877 para a de História do mesmo 

estabelecimento. Para saber mais, consultar Guaraná (1925). 
61 Professor da “cadeira de Geometria do Atheneu Sergipense no ano de 1874” (ALVES, 2005a, p. 217).  
62 Professor das “cadeiras de História e Filosofia no Atheneu Sergipense, no dia 20 de abril de 1874” (ALVES, 

2005a, p. 216). 
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sabe-se que para estes exames os candidatos atendiam os ditames dos § 2º e § 4º, do Art. 99, 

do Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 1870. Também não houve defesas de teses, 

uma vez que este exame posuía caráter optativo.   

As duas bancas examinadoras ao final da preleção diziam estar satisfeitos com os 

concorrentes das cadeiras de Geometria e História Universal , uma  vez que eles antecederam 

o tempo marcado. O julgamento final dos exames se  procedeu em sala fechada, por escrutínio 

secreto, sendo ambos os candidatos qualificados como “ótimos” e aprovados com “distinção”  

para professor do Atheneu Sergipense. A divulgação do resultado do concurso não tardou a 

sair na imprensa e os professores selecionados Pedro Pereira de Andrada e José João de 

Araújo Lima foram nomeados às cadeiras inscritas, por ato oficial de 30 de agosto, publicado 

nas páginas do “Jornal do Aracaju”, no dia 1º de setembro de 1875. 

Tanto professor Pedro Pereira Andrada como José João de Araújo Lima lecionavam as 

aulas de Geometria e História Universal, respectivamente,  mas não haviam prestado concurso 

para ingresso no Atheneu Sergipense. Desse modo, o concurso representou a possibilidade de 

ambos darem continuidade ao trabalho conhecido pelos alunos e professores da instituição.  

 

Manifestação de apreço - Os estudantes do Atheneu Sergipense, impellidos por um 

só pensamento, - o de apreço e gratidão - reuniram-se na noite de 27 de agosto p. 

passado. tendo á frente a musica da companhia policial que, a seu pedido, lhes 

prestára o exm. snr. vice-presidente, e dirigiram-se á casa dos snrs. dr. José João de 

Araújo Lima e dr. Pedro Pereira de Andrada, para felicital-os em conseqüência da 

satisfação que nutriam vendo que esses seus mestres continuariam na regencia das 

cadeiras que tão dedicadamente teem preenchido, uma vez que haviam exhibido 

satisfactoriamente as provas de suas habilitações no concurso publico que elles 

tambem testemunharam pela manhã (JORNAL DO ARACAJU, 1º de set., 1875). 

 

A nota do jornal apresentava a grande satisfação com que os alunos acolheram as 

aprovações dos dois professores. No mesmo dia em que foi dado o resultado do concurso, os 

estudantes do Atheneu Sergipense seguiram em passeata na direção das casas dos lentes Pedro 

Pereira Andrada e José João de Araújo Lima, declarando com este gesto a popularidade que 

ambos possuíam entre os discentes da instituição. Neste mesmo jornal, o professor Pedro 

Pereira de Andrada declarou que jamais aceitaria assumir uma cátedra não sendo habilitado ao 

cargo, já que no seu entendimento este ato prejudicaria o futuro dos jovens sergipanos. Este 

registro denota a sua preocupação em prestar o concurso e torna-se apto para exercer as 

funções de professor da Congregação do Atheneu Sergipense, embora tenha sido nomeado 

para ensinar a mesma cadeira no estabelecimento antes deste pleito. 
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No ano de 1876 houveram algumas modificações no Regulamento da Instrução 

Pública de Sergipe por meio da Resolução nº. 1045, de 2 de maio de 1876, deliberando 

mudanças nas cadeiras ministradas e nos concursos providos no Atheneu Sergipense. Quanto 

às aulas, o seu número diminuiu em relação ao ano anterior, passando o curso de 

Humanidades a compor dez matérias em seu Plano de Estudos, conforme  as deliberações do 

Art. 85. 

 

1ª Grammatica philosofica da lingua nacional e analyse dos classicos.  

2ª Grammatica, traducção e versão da lingua francesa. 

3ª Grammatica, traducção e versão da lingua  inglesa. 

4ª Grammatica, traducção e versão da língua latina. 

5ª Arithmetica e algebra. 

6ª Geometria e trigonometria 

7ª Geographia, cosmographia e chronographia do Brasil 

8ª  Historia antiga, media e moderna, e a do Brasil. 

9ª Rethorica e poetica 

10ª Philosophia (RESOLUÇÃO, 2 de mai., 1876, p. 184-185). 

 

A Resolução nº. 1045 também anunciava a necessidade de organizar um Regimento 

especial de concurso as cadeiras do ensino secundário, cuja aprovação se deu por ato de 21 de 

abril de 1877. Para entrar em vigência no Atheneu Sergipense, o Diretor da Instrução Pública, 

Thomas Diogo Leolpodo, se reuniu com os professores Antonio Diniz Barreto Diniz, 

Geminiano Paes de Azevedo, Raphael Archanjo de Moura Matos, Tito Augusto Souto de 

Andrade, Pedro Pereira Andrada e Jucundino de Souza Andrade63 no dia 12 de abril do 

mesmo ano  para  discutir e escolher os membros da comissão responsável  pelo parecer dos 

vinte artigos desta lei, sendo eleitos por escrutínio secreto Ascendino Angelo Reis, Brício 

Cardoso e Raphael Archanjo de Moura Matos.  

Na reunião da Congregação do Atheneu Sergipense, do dia 21 de abril de 1877, a 

comissão nomeada para analisar a implementação do regimento especial para os exames de 

concursos das cadeiras de ensino secundário na instituição, examinou atentamente os artigos 

apresentados pelo Diretor Geral da Instrução Pública e deu parecer favorável. Posto a eleição 

os vinte artigos da lei, os professores aprovaram todos eles por maioria dos votos. Findo este 

processo, o resultado foi submetido à apreciação do Presidente da Província, José Martins 

Fontes, para sancioná-lo (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, 

Ref. 481FASS01). 

                                                 

63 Professor de Alemão do Atheneu Sergipense em 1916 (ALVES, 2005a, p. 221). 
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O regimento especial para os exames do ensino secundário apresentava o passo a 

passo das deliberações das próximas seleções docentes do Atheneu Sergipense. Nas suas 

atribuições todas as cadeiras vagas da instituição eram providas por concursos, sendo eles 

divulgados nos jornais mais lidos da Província por um período de quarenta dias. Para exercer 

a função o candidato devia comprovar ser cidadão brasileiro na presença do Diretor Geral da 

Instrução Pública os prerequisitos do Art. 21 da  Resolução nº. 1045, de 2 de maio de 1876, 

que junto com a Congregação do Atheneu Sergipense também possuíam a responsabilidade 

de avaliar a capacidade profissional dos concorrentes. 

 

Art. 21. Só poderá exercer o magisterio publico o cidadão brazileiro que provar ao 

director geral: 

1º. Maioridade legal, com certidão ou justificação de idade; 

2º. Isenção de crimes, mediante folha corrida; 

3º. Moralidade legal, mediante attestação do parocho e mais autoridades da 

localidade em que tiver residido nos últimos trez annos; 

4º. Não soffrer enfermidade contagiosa, mediante atestado medico; 

5º. Capacidade professional, mediante concurso (RESOLUÇÃO, 2 de mai., 1876, p. 

172). 

 

 Para medir a capacidade profissional dos concorrentes, três lentes da Congregação do 

Atheneu Sergipense eram escolhidos para compor a banca examinadora e avaliá-los durante a 

dissertação, exame escritos e exame oral, sendo seus pontos elaborados por eles. O candidato 

escolhia um ponto, dentre um certo número, de Ciência ou Gramática da Língua para produzir 

uma dissertação no prazo de quinze dias. No dia da apresentação vinte exemplares do texto 

deviam ser distribuídos entre os professores presentes, o arquivo da instituição e o restante aos 

demais opositores. Ao final da defesa da tese ou no dia seguinte se aplicava a prova escrita e 

posteriormente a prova oral (REGIMENTO ESPECIAL PARA OS EXAMES DE 

CONCURSO AS CADEIRAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, 1877). 

Os candidatos eram chamados para realização das provas conforme a ordem de 

inscrição e possuíam 2 horas para responder a prova escrita e meia hora para a prova oral, 

tendo cada examinador mais meia hora para arguir sobre a dissertação, sendo o ponto 

escolhido o mesmo para mais de um candidato inscritos. Para tanto, os opositores ordenados 

pelo número da inscrição faziam perguntas recíprocas tanto para a dissertação, assim como 

nas outras duas provas durante uma hora, conforme os Arts. 12, 13 e 14. 

 

Art. 12. Nesta mesma hypothese, alem de argüição pelos examinadores, havera 

argüição reciproca sobre a dissertação e as outras duas provas. 
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Art. 13. Quando houver candidatos se argüirão reciprocadamente por espaço de uma 

hora cada um; quando houver 3, - 1 tirado a sorte, arguirá ao 2º e o 3º; o 2º arguirá 

ao 1º e 3º, e assim por diante, quando se der maior numero de candidatos. 

Art. 14. Os candidatos serão chamados ás differentes provas de exame pela ordem 

da inscripção (REGIMENTO ESPECIAL PARA OS EXAMES DE CONCURSO 

AS CADEIRAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, 1877, p. 667). 

 

No mesmo dia em que terminava o concurso, a Congregação do Atheneu Sergipense 

votava por escrutínio secreto e escolhia os candidatos por maioria dos sufrágios, tanto para o 

mérito absoluto dos concorrentes e ao mérito relativo ou classificação dos que foram 

aprovados. Em seguida, a lista com o resultado dos número de votos era apresentada e 

avaliada pelo Presidente da Província (REGIMENTO ESPECIAL PARA OS EXAMES DE 

CONCURSO AS CADEIRAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, 1877). 

O candidato reprovado por  maioria de votos pela banca examinadora ficava impedido 

de inscrever-se em outro concurso, da mesma cadeira, por seis meses. Na ausência de 

concorrentes ou nenhum habilitado, um novo período de seleção devia ser aberto até o 

provimento da cadeira. O profissional aprovado e nomeado pelo Governo fazia um juramento 

diante do Diretor Geral e da Congregação Atheneu Sergipense, em sessão solene, sendo 

facultado o pronunciamento de algumas palavras (REGIMENTO ESPECIAL PARA OS 

EXAMES DE CONCURSO AS CADEIRAS DE ENSINO SECUNDÁRIO, 1877). 

Nas determinações do regimento especial para os exames de concurso as cadeiras de 

ensino secundário haviam algumas permanências advindas dos antigos processos seletivos, 

mas também muitas mudanças. Entre as modificações, destaco o trecho da lei que tratava da 

obrigatoriedade das três etapas dos exames, principalmente quanto às dissertações que deviam 

ser produzidas em quinze dias e no dia da defesa cada candidato entregava vinte exemplares, 

deixando um deles no arquivo do Atheneu Sergipense. Este fato me chamou atenção na 

medida em que investigava as teses para este período, o que não foi possível localizar. O que 

realmente ocorreu com essas cópias? Será que nesta época não havia um interesse dos agentes 

educacionais da instituição em arquivar sua documentação escolar? 

 A pesquisa de Santana (2012) afirma que os primeiros indícios da presença de um 

arquivo e do interesse conservar a documentação no Atheneu Sergipense foi citado na escrita 

da ata de 30 de março de 1871, onde a palavra “archivar” aponta a intenção e a preocupação 

da Congregação do Atheneu Sergipense em registrar e  conservar os documentos produzidos 

ou recebidos pela instituição.  
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Presentes o mesmo snr. Director e os Senhores Dr. Leopoldo, Sancho Pimentel, Tito 

Augusto, Moura Mattos, Diniz Valladão, Geminiano Paes, Justiniano, o Sr. Director 

abrio a sessão. Leo-se a ata da sessão anterior de installação do Atheneo que se 

mandou registrar e archivar. Passando-se ao expediente foi lido um officio do 

Exmo. Presidente da Provincia acompanhando o Estatuto que tinha recebido a sua 

aprovação no qual S. Excia. dava a sua approvação. Mandou-se archivar (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 30 de mar., 1871, p. 2, Ref. 

481FASS01, grifos meus). 

  

A autora ainda acrescenta que este “[...] primeiro indício revela a necessidade em 

interiorizar essa prática entre os membros da Congregação, na medida em que era 

imprescindível para o bom funcionamento das atividades administrativas cotidianas” 

(SANTANA, 2012, p. 21). Desse modo, as teses de concursos produzidas pelos candidatos 

foram guardadas no arquivo do Atheneu Sergipense, mas suas ausências no CEMAS e nas 

demais instituições arquivísticas me faz acreditar que houve interesses particulares e 

consequentemente intervenções humanas para desviar estas produções do seu local de origem. 

O regimento especial para os exames das cadeiras de ensino secundário também se 

comportou como um sinal, baseado no paradigma indiciário de Ginzburg (2007). Para o autor 

a busca de “indícios” “traços” e “pistas” elaboram e compõem uma “trama” pautada desde as 

minúcias até o conjunto dos “elementos reveladores do fenômeno” em questão. Assim, a 

implementação desta norma anunciava um novo momento do concursos para professores do 

Atheneu Sergipense, além de reconhecer outros vestígios que legitimaram as futuras 

interpretações sobre o provimento das cadeiras vagas na instituição. 

O primeiro “sinal” em cumprimento ao Art. 1º do regulamento especial para os 

concursos das cadeiras do ensino secundário fez referência a vaga da cadeira de Inglês, já que 

o professor Ascendino Angelo dos Reis assumiu a cadeira de História no ano de 1877. Para 

compor sua comissão examinadora foram escolhidos por maioria dos votos da Congregação  

do Atheneu Sergipense os professores Ascendino Angelo Reis, Jucundino de Souza Andrade 

e  Raphael Archanjo de Moura Matos, em sessão extraordinária do dia 5 de junho de 1877. 

Neste mesmo dia o professor Ascendino Angelo Reis, presidente da comissão 

examinadora,  advertiu que a Congregação do Atheneu Sergipense devia se reunir para iniciar 

as provas dos candidatos, após dois dias da apresentação das dissertações escritas e não antes 

dos quinze dias estabelecidos pelo regimento em vigor, sendo a primeira sugestão aprovada 

por maioria dos votos pelos seus membros e depois submetida a apreciação do Governo (ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

A comissão examinadora também alertou aos membros da Congregação, que a prova 

escrita versava sobre um trecho clássico da língua portuguesa para inglesa, extraído de 
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qualquer das obras adotadas pelo programa dos exames finais, sendo retirado por sorte tanto a 

obra como a página. Adotou-se o mesmo sistema de exame para a prova oral. Depois de um 

intervalo de 1 hora, os examinadores apresentaram  a lista dos pontos para dissertação(ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

 

Quadro 3 - Lista de pontos da dissertação do concurso da cadeira de Inglês (1877) 
Número Pontos 

1º Origem e filiação da lingua inglesa, suas affinidades e relações com outras línguas 

2º Dialetos inglezes 

3º Indole da lingua inglesa em relação a portuguesa, analogias e dessemelhanças 

4º Estructura e mechanismo da lingua inglesa 

5º A lingua inglesa nas differentes plazas de seo desenvolvimento 

6º Artigos ingleses e seos empregos 

7º Formas numéricas dos nomes ingleses 

8º Formas genericas dos nomes ingleses  

9º Maneiras de indicar em inglez o complemento restritivo portuguez  

10º Comparativos e superlativos ingleses, sua formação 

11º Modos e tempos verbaes, sua formação e seo valor  

12º Conjugações verbaes 

13º Irregularidades dos verbos 

14º Pronomes e adjetivos pronominaes 

15º Regencia das palavras variaveis 

16º Regencia das palavras invariaveis 

17º Inglez europeu e inglez americano, suas litteraturas e representantes 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1877. 

 

Nos Planos de Estudos investigados por Alves (2005a), o curso de Humanidades do 

Atheneu Sergipense para o ano de 1877 ensinava-se Inglês nas turmas do 1º e 3º Anos, bem 

diferente daqueles ofertados no Colégio Pedro II. Esta instituição foi fundada no Rio de 

Janeiro, Capital do Brasil, no ano de 1838 e serviu de modelo para as demais escolas de 

ensino secundário. No seu programa de ensino o Inglês fazia parte do 5º Ano e nele se 

aprendia “Grammatica, themas, versão de prosadores e poetas portugueses e inglezes, 

gradualmente mais difíceis; conversação”64, segundo os livros indicados para suas aulas.  

Quanto aos pontos exigidos na dissertação deste concurso, Amorim (2009) observou 

que a Congregação do Atheneu Sergipense estava preocupada com o uso normativo da língua, 

além de observar  se o candidato possuía conhecimento cultural e histórico da Língua Inglesa. 

Para tanto, o professor devia dominar os itens gramaticais e identificar aspectos linguísticos 

referentes ao regionalismo, permitindo que diferentes demonstrações da língua fossem 

utilizadas e expressadas corretamente. Ainda diz que, os assuntos listados também “[...] 

                                                 

64 Cf: VECHIA; LORENZ, 1998, p. 75. 
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permitem uma certa aproximação do programa a ser desenvolvido pelo futuro docente da 

cadeira” (AMORIM, 2009, p. 82). 

No dia 22 de junho do ano de 1877, sob a presidência do Diretor da Instrução Pública, 

Pelino de Carvalho Nobre, iniciou o exame das teses oferecidas pelos dois candidatos: 

Hermindo Leite de Mello,  acadêmico do 5º Ano da Escola da Marinha da Bahia e o chefe da 

Secretaria do Governo, Alfredo de Siqueira Montes65. Os pontos dessas teses não foram 

divulgados nos registros da ata que redigiu esta sessão e tampouco foram localizados em 

outras fontes. Os concorrentes elegiam por livre escolha, um ponto entre os elencados pela 

comissão examinadora para produzir uma dissertação durante quinze dias, conforme o Art. 8º 

do Regimento especial para os exames de concurso as cadeiras de ensino secundário. 

O professor Ascendino Angelo Reis arguiu sucessivamente os referidos candidatos, 

principiando por Hermindo Leite de Mello e passando depois de 45 minutos a questionar 

Alfredo de Siqueira Montes por igual espaço de tempo, sobre o assunto de suas teses. O 

mesmo ocorreu com os examinadores professor Raphael Archanjo de Moura Matos, 

Jucundino de Souza Andrade, que ao final deste processo declararam-se satisfeitos (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

Em seguida, os candidatos arguiam-se por uma hora, reciprocamente, ainda sobre o 

objeto de suas respectivas teses. Ao fim deste ato o diretor da Instrução Pública, Pelino de 

Carvalho Nobre, suspendeu a sessão por 15 minutos. Decorrido este tempo, a Congregação se 

reuniu novamente para ouvir do professor Raphael Archanjo de Moura Matos sobre o ponto 

para prova escrita, um trecho clássico português, cuja página da “Selecta” foi tirada da urna 

por Hermindo Leite de Mello, onde o prazo para tradução para o inglês durou 2 horas, 

conforme o regimento dos exames em vigor. O mesmo ocorrreu com o opositor Alfredo de 

Siqueira Montes (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 

481FASS01). 

As composições das provas escritas dos candidatos foram entregues ao presidente da 

comissão examinadora antes do prazo estabelecido, que na presença da Congregação 

analisou-as e considerou-as, fazendo algumas objeções das referidas produções em ata. Os 

concorrentes também foram alertados que a prova oral possuía semelhante processo, sendo 

cada um deles arguidos por meia hora sobre a mesma matéria sorteada no dia seguinte. No dia 

23 de junho de 1877, Hermindo Leite de Mello tirou um ponto da urna para verter em 

                                                 

65 “Nomeado a 28 de junho de 1877 lente de Inglês, por concurso, do “Ateneu Sergipense”, lecionou esta 

disciplina com proficiência e zelo [...]” (GUARANÀ, 1925, p. 17-18). Para saber mais, consultar Amorin (2009). 
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português trechos clássicos ingleses e responder as perguntas dirigidas pelo examinador 

Ascendino Angelo Reis. Idêntica prova realizou Alfredo de Siqueira Montes (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

Terminando as provas orais, os candidatos arguiam-se, reciprocamente, para traduzir 

para o português trechos clássicos ingleses, cada um por 1 hora. O concorrente Alfredo de 

Siqueira Montes quando questionava Hermindo Leite de Mello, após 2 minutos declarou que 

não ia utilizar o prazo total que lhe foi concedido para fazer a sua arguição. A banca 

examinadora advertiu que ele devia usar todo o seu tempo, o que não deu continuidade e o seu 

opositor Hermindo Leite de Mello começou a argui-lo (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

Iniciado os primeiros 15 minutos, o candidato Alfredo de Siqueira Montes estranhou 

os modos das mãos e a capacidade das perguntas de Hermindo Leite de Mello, declarando que 

não estava disposto a tolerar esses gestos e daquele momento em diante não respondia a 

nenhum questionamento que lhe fosse feito e pediu que a Congregação do Atheneu 

Sergipense o considerasse ignorante frente a referida arguição (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

O  presidente  Ascendino Angelo Reis observou  que  o candidato Hermindo Leite de 

Mello se manteve em silêncio porque não podia coagir seu opositor para responder aos seus 

questionamentos, mas tinha ciência de que ele devia gastar o tempo que tinha direito para 

argui-lo, principalmente para não deixar essa parte dos exames viciada ou administrada por 

medidas. Sendo assim, a arguição reiniciou e Alfredo de Siqueira Montes permaneceu em 

silêncio,  fazendo o arguente prescidir dos últimos 15 minutos do resto do tempo que lhe 

faltava (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 

481FASS01). 

Ao término desta etapa a Congregação do Atheneu Sergipense mandou fechar as 

portas do salão para realizar a votação por escrutinio secreto sobre mérito absoluto de cada 

um dos candidatos, onde Hermindo Leite Mello e Alfredo Rodrigues de Siqueira Montes 

obtiveram, igualmente, sete esferas brancas e uma preta. O mesmo procedimento ocorreu 

acerca do mérito relativo de cada um, ou classificação de ambos, cujos resultados para 

Hermindo Leite de Mello foram duas esferas brancas e seis pretas e Alfredo de Siqueira 

Montes, sete esferas brancas e uma preta (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 
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O regimento especial para concursos não detalhava os pontos a serem avaliados 

durante nos critérios dos méritos, mas entende-se que as quantidades de esferas brancas 

representavam os pontos positivos, enquanto as pretas os aspectos negativos. Desse modo, a 

Congregação apoiou a atitude de Alfredo Montes, uma vez que ele foi aprovado para assumir 

vitaliciamente a posição de lente da cadeira de Inglês do Atheneu Sergipense. 

A aprovação de Alfredo de Siqueira Montes pela Congregação, provavelmente foi 

consequência da arguição submetida por Hermindo Leite de Mello no momento da prova oral, 

apesar do tempo destinado a esse exame ser interrompido pelos dois candidatos. Contudo, os 

gestos das mãos e as perguntas lançadas por ele tenham provocado desconfortos, 

supostamente caracterizados pela comissão examinadora como uma coerção e/ou uma 

estratégia de eliminação do seu opositor. Esse comportamento prejudicou o controle do 

concurso, uma vez que o corpo e os gestos deviam estar em correlação para melhor analisar a 

eficácia e a rapidez do poder disciplinar travado entre os concorrentes, extraindo deles o 

máximo de saber possível (FOUCAULT, 2014a). Desse modo, Alfredo de Siqueira Montes 

obteve mérito dos examinadores e conseguiu um número expressivo de cinco esferas brancas 

quanto ao mérito relativo em relação a Hermindo Leite de Mello, tornando-se apto e 

submetido a nomeação pelo Presidente da Província. 

A Congregação do Atheneu Sergipense aprovou Alfredo de Siqueira Montes, mesmo 

ele permanecendo em silêncio durante a arguição da prova oral e Hermindo Leite de Mello 

respondido e cumprido todas as etapas do concurso. Provavelmente, esse resultado também 

tenha sido inflenciado pelo exercício do candidato no cargo de Chefe da Secção da Secretaria 

de Governo, uma vez que seu prestígio na vida política sergipana o tornava conhecido 

socialmente e possuidor de um habitus66. Naquele momento estava em jogo o poder 

simbólico, cuja habilitação de Alfredo de Siqueira Montes na cadeira de Inglês determinou o 

“poder de consagrar ou de revelar  coisas que já existem” (BOURDIEU, 2004a,  p. 167). 

No dia 3 de julho de 1877, a Congregação do Atheneu Sergipense, políticos, 

intelectuais e a população se reuniram para proceder sobre o juramento e posse do lente de 

Inglês, Alfredo de Siqueira Montes, nomeado por ato de presidencial de 28 de junho, com 

aprovação reconhecida pelo Diretor da Instrução Pública, Pelino Francisco de Carvalho 

Nobre. O diretor Lino dos Santos Euripedes colocou a sua mão direita sobre o professor 

                                                 

66 Para Bourdieu, habitus representa “[...] um corpo socializado, um corpo estruturado, um corpo que incorporou 

as estruturas imanentes de um mundo ou de um setor particular desse mundo, de um campo, e que estrutura tanto 

a percepção desse mundo como a ação nesse mundo” (BOURDIEU, 1996, p. 144). 
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habilitado para fazê-lo prometer e cumprir bem, além de ser fiel as obrigações do cargo 

designado. Em seguida, Alfredo de Siqueira Montes, já empossando assumiu alocução e fez  

suas congratulações aos presentes. Ao final do discurso, Pelino Francisco de Carvalho Nobre 

Pelino tomou a palavra para agradecê-lo e dizê-lo que sua posse foi merecida, uma vez que a 

cadeira de mestre adquirida por ele seria bem guiada (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1877, Ref. 481FASS01). 

Essa passagem me fez lembrar as palavras de Amorim (2009), ao afirmar que Alfredo 

Montes investiu no jogo da disputa pela cadeira de Inglês, usando o seu capital cultural67 para 

não correr o risco da exclusão, tampouco dos ganhos advindos dele. Ainda diz que, o 

concurso significava uma oportunidade ímpar para adquirir bens materiais e simbólicos68 

associados “[...] à posse de um capital simbólico de tamanha importância” (AMORIM, 2009, 

p. 30). Sem dúvida, este processo representava um jogo que valia a pena participar e que unia 

“[...] participantes por uma espécie de conluio originário bem mais poderoso do que todos os 

acordos abertos ou secretos”69. 

Nessa perspectiva, o regulamento especial dos concursos proposto pela Congregação 

do Atheneu Sergipense apresentava os primeiros acordes das exigências legais para professor 

do ensino secundário da instituição, embora alguns de seus artigos estivessem presentes nos 

exames de 1875. Esta lei aperfeiçou e controlou a administração inicial das etapas dos exames 

por meio da “vigilância”, um “poder disciplinar”, dos indivíduos e seu funcionamento através 

das relações e olhares que a nada escapou (FOUCAULT, 2015). Assim, tais determinações 

tornavam as seleções docentes um processo de observação, cujas técnicas de visualização 

induzam os efeitos do poder mutuamente se apoiavam  para julgar os saberes dos candidatos. 

Neste sentido, afirmo que o regimento especial se comportou como um “poder” que 

não possuía um núcleo central, mas se encontrava disperso em muitas direções, conforme as 

acepções de Foucault (2015). Assim, considero que esta norma não estava apenas em poder 

do Presidente da Província, nem nas mãos da Congregação do Atheneu Sergipense, mas 

diluído entre estes e as demais forças que contribuíam na sua construção, manutenção e 

habilitação dos candidatos para prover as cadeiras de ensino secundário. Desse modo, defendo 

                                                 

67 O capital cultural pode existir de três formas: no estado incorporado, sob a forma de disposições duráveis no 

organismo; o estado objetivado, sob a forma de bens culturais como quadros, livros, dicionários, etc, e o estado 

institucionalizado (BOURDIEU, 1998). 
68 “Bens culturais enquanto bens simbólicos só podem ser apreendidos e possuídos como tais (ao lado das 

satisfações simbólicas que acompanham tal posse) por aqueles que detem o código que permite decifrá-los” 

(BOURDIEU, 2011, p. 297). 
69 Cf:  BOURDIEU, 1989, p. 173. 



108 

Os concursos nos tempos de Sergipe d´El Rey 

 

que o poder descentralizado e disperso nas relações instituídas pelos diferentes agentes ajudou 

a compreender o processo de conformação de uma lei, responsável pelos primeiros “sinais” da 

organização dos concursos docentes na instituição a partir do ano de 1877.  

As determinações deste regimento especial permaneceram no Atheneu Sergipense até 

os anos de 1890, pois a partir desta data ocorreram algumas permanências e mudanças 

normativas nos concursos para professores até a implementação da reforma educacional 

Rocha Vaz, importante por estabelecer novos atributos para recrutar e prover os exames de 

seleção docente da instituição. Esse lapso de tempo anunciava uma história travada por 

relações de poder destinadas a organizar o ensino desta escola.   
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3 ENTRE PERMANÊNCIAS E MUDANÇAS: OS PROCESSOS SELETIVOS PARA 

PROFESSORES SECUNDÁRIOS SERGIPANOS NO PERÍODO DE 1890 A 1930 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os docentes não vão somente responder a uma necessidade social da educção, mas 

também criá-la. A grande operação histórica da escolarização não teria jamais sido 

possível sem a conjugação de diversos  fatores de ordem econômica e social; mas é 

preciso não esquecer que os agentes deste emprendimento foram os docentes 

(NÓVOA, 1991, p. 254). 



110 

Entre permanências e mudanças 

 

Desde o final da Reforma Couto Ferraz que houve mudanças no ensino secundário 

brasileiro, mas as reformas educacionais intítuidas no país até o ano de 1889 continuavam 

promovendo nas novas classes em gestação um estudo “[...] de acordo com a exigência da 

aristrocracia rural, até o momento detentora exclusiva do poder” (NUNES, 1999, p. 80). Com 

o advento da República70, a educação secundária praticamente desapareceu sorvida pelos 

exames preparatórios. 

As primeiras modificações educacionais brasileira foram instituídas com a criação do 

Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos no dia 19 de abril de 1890, quando Benjamim 

Constant71 por meio do Decreto nº. 981, de 8 de novembro do mesmo ano implementou uma 

reforma no ensino primário, secundário, superior, técnico e artístico. Este ministro possuía 

formação positivistas72 defendidas por Augusto Comte, mas essas idéias não faziam parte da 

sua administração. Para ele prevalecia o princípio de Estado educador, onde a “União” tinha a 

“[...] missão de modelar por seus estabelecimentos de ensino e por séries de prescrições 

relativas  às escolas secundárias estaduais e particulares, todo um sistema nacional de 

intrução” (NUNES, 2008, p. 182). 

A autora ainda afirma que, esta reforma extinguiu os preparatórios e atribuiu a 

seriação obrigatória em todo país. Também fez com que o Ginásio Nacional, denominação 

dada ao Colégio de Pedro II, deixasse de ser uma experiência isolada tornando-se um padrão 

de ensino secundário para os demais instituições do Brasil. Para tanto, as cadeiras secundárias 

estavam distríbuidas em sete séries, sendo algumas delas finalizadas em um ano, outras 

ministradas no ano seguinte e as demais estudadas nas séries finais em formato de revisão. 

                                                 

70 Para saber mais, consultar Basbaum (1981) e Nagle (2001). 
71 Benjamin Constant Botelho de Magalhães nasceu no dia 18 de outubro de 1833, em São Lourenço, Niterói, 

Rio de Janeiro. Filho do português Leopoldo Henrique Botelho de Magalhães e Bernardina Joaquina da Silva 

Guimarães. Ingressou no dia 28 de fevereiro de 1852 na Escola Militar, mas seu interesse era estudar 

Matemática. Em 1854 iniciou sua carreira de professor de Matemática na Escola Militar. Em maio de 1855 foi 

promovido a alferes. Em 1859 matriculou-se na Escola Central de Química, Mineralogia e Geologia. Foi 

promovido a primeiro-tenente e bacharelou-se em Ciências Físicas e Matemática. Em 1858 terminou o curso de 

Engenharia Militar. Em 1959 foi convidado pelo Governo para examinador de Matemática dos candidatos aos 

cursos superiores do Império, função que exerceu até 1876. Em 1861 entrou para o observatório Astronômico do 

Rio de Janeiro, enquanto ensinava Matemática no Colégio Pedro II. Em agosto de 1862 foi nomeado professor 

de Matemática do Instituto dos Meninos Cegos. Em 1887 fundou o Clube Militar, importante centro de 

propaganda republicana, da qual era presidente. No dia 9 de novembro de 1889 presidiu a sessão que decidiu 

pela queda da Monarquia. Proclamada a República, assume a Pasta de Ministro da Guerra do Governo 

Provisório e em 1890 assume o posto de General-de-brigada. Por discordar das ideias do presidente Deodoro da 

Fonseca, foi afastado do cargo e para ele foi criada a pasta da Instrução Pública, Correios e Telégrafos. Faleceu 

no dia 18 de janeiro de 1891, em Jurujuba, Niterói, vítima de várias complicações decorrentes da malária. Para 

saber mais, consultar Cartolano (1994). 
72 “Defensor da supremacia das unidades federadas sobre a união, a qual não deveria intervir nos sistemas 

estaduais de educação” (NUNES, 2008, p. 182). 
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Neste sentido, o aluno prestavam os exames de suficiência, os exames finais e os de 

“madureza”, respectivamente. Dentre eles, o último verificava o grau de preparo e maturidade 

intelectual dos alunos no final do curso para habilitá-los à matrícula dos cursos superiores 

existentes no país, cujo direito podia ser estendido a qualquer estabelecimento de ensino 

organizado conforme o plano do Ginásio Nacional (NUNES, 1999).  

No entanto,  apesar dos esforços, a reforma não surtiu o efeito esperado, mas serviu de  

impulso nas discussões sobre a educação e impediu que seus futuros dirigentes regatassem as 

posições passadas. Assim, “[...] o plano de estudos proposto por Benjamim Constant, além de 

contrariar a concepção preparatória do ensino secundário, ainda dominante na opinião 

pública, era intrinsencamente inexequível” (SILVA, 1969, p. 222), já no primeiro ano da sua 

implantação, “vozes de protesto” se levantavam pedindo a sua revogação. 

As  propostas de Benjamim Constant não condiziam com as reais possibilidades da 

época e tampouco o ensino secundário encontrava no Brasil “condições favoráveis” para 

alcançar os resultados desejados. Assim, o homem não fazia a história como desejava, “[...] 

mas como o momento” permitia, “e esse não era ainda o tempo para um plano de estudo tão 

complexo como o de 1890” (NUNES, 1999, p. 83). Depois do seu afastamento do Ministério 

e morrendo logo em seguida, aos poucos os ditames da lei implementada por ele foi “[...] 

mutilada, em vez de reduzida às proporções exigidas pelo meio brasileiro” (NUNES, 1999, p. 

83).  

No ano de 1901, a Reforma Epitácio Pessoa73 também se destacou no cenário 

brasileiro, quando pôs em vigor o Código dos Institutos Oficiais do Ensino Superior e 

Secundário, sendo o currículo dos secundários reduzidos em 6 anos. Quando comparamos 

suas determinações com a Beforma Benjamim Constant percebe-se que ela assinalava uma 

nova fase de desenvolvimento do ensino secundário brasileiro. 

 

                                                 

73 Epitácio Lindolfo da Silva Pessoa nasceu em Umbuzeiro, Paraíba, no dia 23 de maio de 1865. Descendente de 

proprietários rurais com sete anos perde os pais, que faleceram vítimas da varíola. Foi criado pelo tio Henrique 

Pereira de Lucena, Barão de Lucena e Governador de Pernambuco. Estudou no Ginásio Pernambucano e na 

Faculdade de Direito do Recife. Em 1887, após a conclusão do curso de Direito, foi nomeado promotor público 

da cidade de Bom Jardim. Em 1890, foi eleito deputado constituinte. Em 1898, foi nomeado Ministro da Justiça 

no governo do presidente Campos Sales. Em 1902, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal. 

Colaborou com a redação do Código Civil brasileiro. Elegeu-se Presidente da República nos anos de 1919 pelo 

Partido Republicano, derrotando o jurista Rui Barbosa, que fora apoiado pelo Partido Liberal. No dia 15 de 

novembro de 1922, entregou a faixa presidencial a seu sucessor Artur Bernardes e assumiu o cargo de juiz na 

Corte Internacional de Haia, na Holanda, onde permaneceu até 1930. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 13 de 

fevereiro de 1942 (BASBAUM, 1981). 
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[...] ela não é apenas uma nova reforma, mas, sobretudo, representa mudança radical 

do sentido da atuação federal em face do ensino secundário de todo o país. Essa 

mudança se retrata em dois pontos principais: a consolidação da equiparação, ao 

Colégio Pedro II, tanto dos colégios particulares quanto dos estabelecimentos 

estaduais, e sua transformação em instrumento de rigorosa uniformização de todo o 

ensino secundário nacional. Mas, também em relação ao currículo e a outros 

aspectos da organização didática do ensino secundário, a reforma E. Pessoa teve o 

sentido do encerramento do ciclo iniciado, logo após 1889, pela primeira reforma 

republicana do ensino secundário (SILVA, 1969, p. 258). 

  

No início do século XX as transformações operadas nas sociedades industriais 

permitiram a afirmação do proletariado como classe, fazendo com que as fórmulas 

pedagógicas “apoiadas no individualismo” deixassem de ter sentido. Assim, estudiosos da 

educação como John Dewey (EUA), Decroly (França) e outros formulavam novas concepções 

pedagógicas adaptadas à visão da sociedade industrial de base pragmática e reforçavam a 

máxima de que “o fim da educação é preparar o homem para a vida” por meio de “um 

processo de enrequecimento da experiência a fim de assegurar a eficácia da ação”  (NUNES, 

1999, p. 87-88).  

A Reforma Rivadávia Correia74 de 1911 levou “o liberalismo político às últimas 

consequências, dentro do positivismo ortodoxo”, retirando “do Estado a interferência no setor 

educacional estabelecendo o ensino livre” (NUNES, 1999, p. 88). Em outras palavras, um 

regime de “amplas autonomias”, sem caracterizar uma completa “desoficialização”, mas que 

retirou os diplomas, condecorações e outros ornatos substituindo-os por simples certificados 

para atestar a presença e o aproveitamento nos respectivos cursos. Também instituiu o exame 

vestibular, realizado sem comprovação de escolarização anterior por todos aqueles que se 

consideravam aptos ao curso superior pretendido, acreditando, com isso, estar tirando as 

“amarras deste grau de ensino”.  

O número de matérias do secundário foi reduzido drasticamente e uma média anual 

favorável era o suficiente para promoção dos alunos, já que também o exame de madureza 

havia sido extinto. Desse modo, o currículo do Colégio Pedro II tinha por finalidade 

“proporcionar uma cultura geral de caráter essencialmente prático, aplicável a todas as 

                                                 

74 Rivadávia da Cunha Correia nasceu em Santana do Livramento/RS, no dia 9 de julho de 1866 . Bacharelou-se  

em Direito pela Faculdade de São Paulo (1887). Entre os anos de 1910 e 1913 ocupou o cargo de Ministro da 

Justiça e Interior. Nomeado em 1913 em caráter interino para a pasta da Fazenda passou a efetivo quando se 

exonerou do cargo de Ministro da Justiça e Interior. Em face das crescentes dificuldades do comércio interno e 

externo utilizaram-se emissão de papel-moeda e de notas do Tesouro Nacional para pagamento de despesas e 

empréstimos a bônus bem como contrato de novo empréstimo com os banqueiros N. M. Rothschild and Sons de 

Londres. Foi Prefeito do Distrito Federal e Senador. Faleceu na cidade de Petrópolis/RJ, no dia  9 de 

fevereiro de 1920 (BASBAUM, 1981). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Santana_do_Livramento
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_julho
https://pt.wikipedia.org/wiki/1866
https://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3polis
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/9_de_fevereiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1920
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exigências da vida” (NUNES, 1999, p. 89). Como “resultados desastrosos”, a referida reforma 

reduziu o número de matrículas e quase extinguiu o ensino secundário regular das escolas. 

Para tanto, esta “flexibilização” fez surgir  um grande número de escolas superiores, 

motivando nos alunos o retorno aos preparatórios diante a frágil constituição de currículos de 

formação geral regular que estavam sendo implementados. A lei “não foi suficiente” para 

modificar a remota tradição ou mudar a finalidade do ensino secundário (NUNES, 1999). 

A Reforma Carlos Maximiliano75, no ano de 1915, conteve a “situação caótica” criada 

pela lei anterior, representando um meio termo quanto à interferência do Estado nos assuntos 

educacionais. Para Silva (1969), esta reforma não apresentou “nenhuma inovação”, mas 

retirou das anteriores o que cada uma tinha de mais funcional ou positivo. Dessa maneira,  

permaneceram “o ensino seriado e a redução do currículo” do Código Epitácio Pessoa, “o 

exame de admissão às escolas superiores” da Lei Rivadávia e da Reforma Benjamim Constant 

a “restrição da equiparação aos estabelecimentos estaduais; e da relativamente longa 

experiência do ensino secundário brasileiro, os exames preparatórios os exames de 

preparatório” (SILVA, 1969, p. 274). 

O ensino secundário da Reforma Rocha Vaz76 "[...] além de base indispensável para a 

matrícula nos cursos superiores, um preparo fundamental e geral para a vida, qualquer que” 

(NUNES, 1999, p. 93) fosse a profissão dedicada pelo indivíduo. Nessa perspectiva, 

estabeleceu no curso secundário de todos país a seriação obrigatória de 6 anos e equiparou o 

Colégio Pedro II aos estabelecimentos públicos estaduais. Ao concluir o 5º Ano, o aluno 

                                                 

75 Carlos Maximiliano Pereira dos Santos nasceu em São Jerônimo/RS, no dia 24 de abril de 1873. Filho de 

Acelino do Carmo Pereira dos Santos e Rita de Cássia Pereira dos Santos. Fez o ensino básico em Porto Alegre e 

formou-se em direito na Faculdade Livre de Direito de Belo Horizonte, em 1898.. Eleito deputado federal nas 

legislaturas de (1911-1914) e (1919-1923) pelo Rio Grande do Sul. Foi ministro da Justiça e Negócios Interiores 

no governo Venceslau Brás, durante a Primeira Guerra Mundial. Organizou, entre vários serviços, o alistamento 

militar, o processo eleitoral, o ensino secundário e superior. Incentivou a criação do Código Civil Brasileiro. 

Também ocupou interinamente o ministério da Agricultura, Indústria e Comércio, de 19 de janeiro a 5 de 

outubro de 1917. Em 1932, foi nomeado consultor-geral da República, consultor jurídico do Ministério da 

Justiça e depois procurador-geral da República (1934-1936). Foi nomeado ministro do STF em 22 de 

abril de 1936. Faleceu no Rio de Janeiro, no dia 2 de janeiro de1960 (BASBAUM, 1981). 
76 Reforma idealizada por João Luiz Alves,  filho de  João Luís Alves e Antonina Barbosa Alves. Aos 11 anos 

veio para o Rio, onde completou os estudos preparatórios. Bacharel em Direito pela  Faculdade de Direito de São 

Paulo, no ano de1889. Nomeado promotor público e curador de órfãos da comarca de Rio Verde (1890-91). Foi 

juiz municipal e de órfãos de Campanha e de Alfenas, professor de legislação e terras no curso de agrimensura 

em Campanha (1893-94) e professor catedrático da Faculdade de Direito de Belo Horizonte. De 1893 a 1898, 

dedicou-se com brilhantismo à advocacia no sul de Minas. No biênio de 1898 a 1900 foi prefeito de Campanha. 

Em 1899 foi eleito deputado estadual e, em abril de 1903, deputado federal. Em 1908 foi eleito deputado federal 

pelo Espírito Santo. Em 1918, secretário das Finanças de mInas Gerais. Assumiu a pasta da Justiça e Negócios 

Interiores, onde elaborou a reforma judiciária do Distrito Federal, com um novo Código de Processo Civil e 

Comercial, e a reforma do Departamento Nacional de Saúde Pública e do Ensino. Em dezembro de 1924, foi 

nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, mas afastou-se da função  pelo precário estado de saúde, que o 

obrigou a buscar tratamento em Paris, onde veio a falecer (BASBAUM, 1981). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Jer%C3%B4nimo_(Rio_Grande_do_Sul)
https://pt.wikipedia.org/wiki/24_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1873
https://pt.wikipedia.org/wiki/Porto_Alegre
https://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
https://pt.wikipedia.org/wiki/Faculdade_de_Direito_da_Universidade_Federal_de_Minas_Gerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/1898
https://pt.wikipedia.org/wiki/Deputado_federal
https://pt.wikipedia.org/wiki/1911
https://pt.wikipedia.org/wiki/1914
https://pt.wikipedia.org/wiki/1919
https://pt.wikipedia.org/wiki/1923
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_Grande_do_Sul
https://pt.wikipedia.org/wiki/Venceslau_Br%C3%A1s
https://pt.wikipedia.org/wiki/Primeira_Guerra_Mundial
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conscri%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conscri%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/C%C3%B3digo_Civil_Brasileiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Procurador-geral
https://pt.wikipedia.org/wiki/STF
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_abril
https://pt.wikipedia.org/wiki/1936
https://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
https://pt.wikipedia.org/wiki/2_de_janeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/1960
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aprovado nos vestibulares, ingressava nos estudos superiores. Para os concluintes do 6º Ano, 

atribuía-se o grau de Bacharel em Ciências e Letras. Esta lei também não tinha “sentido 

inovador”, mas “moralizou” o ensino por meio das modificações de alguns pontos da reforma 

anterior que tornavam a situação educacional difícil.   

Na concepção de Nagle (2001), o ensino secundário durante a República não passava 

de um simples curso de passagem para os estudos superiores, sem condições de realizar as 

funções propedêuticas satisfatoriamente, uma vez que o governo federal apenas tinha o 

interesse de manter estabelecimentos-padrão para servir de modelo às demais escolas 

secundárias do país. Para tanto, destinava-se a formar a elite pensante do país por meio de 

cadeiras tradicionais, sobressaindo os planos de estudos literários sobre os científicos, 

conforme os princípios de uma cultura geral “intelectualista e enciclopédica”, “desinteressada 

e aristocrática”. O seu currículo era constituído de disciplinas fechadas em si mesmas, com 

programas extensos e sobrecarregados de nomenclaturas, informações e bibliografias, 

denotando seu caráter essencialmente teórico e deixando os adolescentes do país a margem do 

sistema (NAGLE, 2001).  

A Congregação do Colégio Pedro II no ano de 1929, por meio do Decreto nº. 18.564 

modificou a seriação do curso secundário. Neste sentido, a Matemática nasceu em lugar de 

seus ramos, o Inglês ou Alemão foi estudado no 2ºAano, e desapareceu a Instrução Moral e 

Cívica. Intitui-se no 6º Ano um curso Complementar de Matemática para alunos destinados a  

Escola Militar e Politécnica; um de Ciências Físicas e Naturais para os pretendentes ao curso 

de Medicina, e um de Geografia Social e Econômica. Ainda serviu de base para estabelecer o 

curso Complementar, posteriormente incorporado na Reforma Francisco Campos, no início 

do ano de 1931 para apropriar na escola uma educação funcional, “adaptada ao novo Brasil 

que surgia” (NUNES, 1999, p. 94). 

Diante os fatos relatados, as reformas do ensino também contribuíram na padronização 

dos processos seletivos para o exercício da profissão docente. Cada uma delas criou um perfil 

de profissional, capaz de formar o bom cidadão por meio dos moldes normativos propostos 

pelo Estado. Esse controle estatal interessava ao professor, pois garantia um status social que, 

talvez, até então, ele não dispunha. Para Santos (2013), este status era “[...] acompanhado de 

uma maior organicidade para o exercício da profissão, permitindo, ao menos em tese, 

melhores condições de trabalho e a valorização do profissional” (SANTOS, 2013, p. 31). O 

autor continua a dizer: 
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[...] o Estado Moderno fez uso da educação escolar como parte de seus dispositivos 

para a configuração do tipo humano ideal do qual demandava, a saber: um sujeito de 

comportamento civilizado, ciente do seu lugar social e preparado para participar da 

consolidação daquelas sociedades. O professor, elemento constituinte da escola, 

figura como uma tecnologia da qual o Estado dispôs para garantir tais objetivos 

(SANTOS, 2013, p. 31). 

 

Ser professor do curso secundário em Sergipe era fazer parte de um campo 

profissional que aos poucos se constituia e legitimava-se por meio da legislação, sobretudo 

pelas práticas docentes. Neste sentido, os reflexos das mencionadas reformas educacionais 

também foram sentidos em território sergipano, principalmente aqueles referentes aos 

concursos docentes. As determinações do regimento especial para os exames de concursos das 

cadeiras de ensino secundário continuaram vigentes até o ano de 1889, quando a partir de 

1890 iniciava-se no Atheneu Sergipense uma nova história marcada por permanências e 

mudanças para o recrutamento dos professores e provimento de suas cadeiras. 

Com o advento da República, a educação de Sergipe passou por mudanças tornando-se 

um setor próspero para a sociedade brasileira, bem diferente das preocupações ocorridas no 

período Imperial. Os republicanos implementaram uma série de reformas para organizar a 

instrução pública, pois ainda se encontrava deficiente nos seus diferentes tipos de ensino. Para 

Nagle (2001), o “entusiasmo educacional” e o “otimismo pedagógico” presentes neste período 

promoveram a difusão da crença nos poderes da escolarização, como também apresentavam 

várias iniciativas e reformas administrativas dos Governos Federal e Estadual. O autor ainda 

diz, que para organizar as escolas foram criados órgãos responsáveis para administrar cada 

setor. 

A vida cultural de Sergipe durante a República era muito “acanhada”, mas aos poucos 

se desenvolvia. No seu interior circulavam diversos jornais, havia um teatro e uma biblioteca 

pública munida de um rico acervo, embora fosse carente de atenção. Segundo Dantas (2004), 

ao longo das quatro décadas republicanas a estrutura educacional do Estado era composta de 

instituições públicas e privadas77, sendo estes estabelecimentos de ensino criados “como lugar 

de aprendizado e também como fontes de cultura” (DANTAS, 2004, p. 57). Diante este 

cenário, o Atheneu Sergipense oferecia o ensino secundário por meio de cadeiras regidas por 

professores nomeados por concurso ou indicados pelo Governo, de acordo com as 

necessidades da época. No entanto, me questionava: Como tinham sido organizados os 

concursos para professores secundários do Atheneu Sergipense no período de 1890 a 1930?  

                                                 

77 Para saber mais, consultar Dantas (2004, p. 58). 
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Nessa perspectiva, esta seção analisa as determinações legais, as etapas de ingresso e 

os candidatos habilitados para compor o corpo docente do Atheneu Sergipense, averiguando 

as relações de poder existentes entre os partícipes desses concursos. Também apresenta as 

diferentes categorias de professores, as formas de recrutamento, as disciplinas vagas, os 

exames, os saberes exigidos e as teses produzidas, além de investigar as estratégias e os 

conflitos ocorridos nesses pleitos. Entre os anos de 1890 e 1929 foram providos na instituição 

quinze concursos mediados pelas determinações e alterações das reformas educacionais 

Benjamim Constant (1890), Epitácio Pessoa (1901) e Rocha Vaz (1925), conforme o Quadro 

4.  

 

Quadro 4 - Concursos para professores do ensino secundário em Sergipe (1890-1929) 
Cadeira vaga Candidatos Data 

Abertura 

Data 

inscrição 

Banca Examinadora 

Corografia e 

História do 

Brasil 

Não houve 

5/6/1890 - 

Não houve 

Ciências 

Físicas e 

Naturais 

Guilhermino 

Amancio 

Bezerra 

3/1/1897 2/2/1897 

Geminiano Paes de Azevedo Andrade  

Brício Mauricio de Azevedo Cardoso   

Francisco Teixeira de Faria 

Francês 

Fernando 

Delerice  

1/4/1909 1/5/1909 

 

Brício Mauricio de Azevedo Cardoso 

Alcebíades Correa Paes 

Alfredo Montes Junior 
Abdias Bezerra 

Antonio Diniz 

Valois Galvão 

História 

Alfredo Passos 

Cabral  

18/3/1910 18/4/1910 

 

 

Joaquim do Prado Sampaio Leite 

Alcebíades Correa Paes (José Moreira 

Magalhães) 

Alfredo Montes Junior 

Durval 

Madureira 

Freire 

José de 

Magalhães 

Carneiro 

Latim 

Pe. Alberto 

Bragança de 

Azevedo 

26/12/1925 3/7/1926 

Comissão de teses: 

Adalberto Sobral 

Possidonio Pinheiro da Rocha 

Manoel Candido dos Santos Pereira 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite 

Comissão provas práticas e oral: 

Luiz de Figueiredo Martins   

Leandro Diniz de Faro Dantas 

Manoel José de Santos Mello 

Clodomir de Souza e Silva 

Sociologia 

Florentino 

Teles de 

Menezes 

13/1/1926 10/7/1926 

Joaquim do Prado Sampaio Leite 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite 

Clodomir de Souza e Silva 

Adolfo Ávila Lima 
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Cadeira vaga Candidatos Data 

Abertura 

Data 

inscrição 

Banca Examinadora 

Literatura 

Brasileira e das 

Línguas 

Latinas 

 

Ranulpho  

Hora Prata 

 

13/1/1926 

 

10/7/1926 

Manoel José dos Santos Mello (Luiz José 

de Costa Filho) 

Joaquim do Prado Sampaio Leite 

Clodomir de Souza e Silva; 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite 

Aritimética Não houve - - Não houve 

Cosmografia Não houve - - Não houve 

Desenho Não houve - - Não houve 

Geometria e 

Trigonometria 

Não houve  22/11/1927 - Não houve 

 

Desenho Octávio 

Espirito 
22/11/1927 29/5/1928 

Quintino Marques 

José de Brito Carmelo, 

Abdias Bezerra 

Luiz de Figueiredo Martins 

 

Desenho 
José de Brito 

Carmelo 
23/11/1928 30/4/1929 

Abdias Bezerra 

Quintino Marques 

Octávio Espirito Santo (Aristides da 

Silveira Fontes) 

Manoel Franco Freire 

 

Matemática 

Alfredo 

Guimarães 

Aranha 23/6/1929 

21/12/1929 

Abdias Bezerra  

Manuel Franco Freire 

Manoel Xavier de Oliveira 

Tenente João Tavares João Alfredo 

Montes 
23/12/1929 

Literatura 

Brasileira e das 

Línguas 

Latinas 

Maria Ritta 

Soares de 

Andrade 

16/9/1929 30/9/1929 

Manoel José dos Santos Mello 

Manoel Candido dos Santos Pereira 

Clodomir de Souza e Silva 

Manoel Franco Freire 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense entre os anos de 1890 e 1929. 

 

Os referidos dados anunciam quinze cadeiras vagas, as dez bancas examinadoras, as 

datas de abertura e das inscrições dos quinze candidatos registrados nos processos seletivos 

para professores do ensino secundário do Atheneu Sergipense entre os anos de 1890 e 1929, 

embora alguns pleitos tenham se estendido até os anos de 1930. Apresentam também cinco 

seleções que não foram realizadas, sejam por falta de candidatos ou por impedimentos legais. 

Observa-se que duas delas chegaram a abrir inscrição, mas nenhuma banca foi constituída. Os 

registros do Quadro 4 me fez refletir como cada rito foi desenvolvido, além de saber os 

porquês dos cancelamentos de alguns. Quem realmente organizava e/ou destituía os 

recrutamentos e provimentos docentes? Essas determinações provinham de um poder central 

ou havia uma relação de poder equacionada pelos seus dirigentes?  

Para entender a dinâmica dos processos seletivos para professores secundários do 

Atheneu Sergipense entre os anos de 1890 e 1929, a seção está dividida em três partes. A 

primeira trata dos concursos das cadeiras Corografia e História do Brasil (1890) e Ciências 

Físicas e Naturais (1897), mediante as determinações da Reforma Benjamim Constant e 

demais alterações. A segunda, as seleções docentes de Francês (1909) e História (1910), 
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conforme a Reforma Epitácio Pessoa e suas modificações. A terceira aborda os exames das 

cadeiras vagas de Latim (1926), Sociologia (1926), Literatura Brasileira e das Línguas Latinas 

(1926 e 1929), Desenho (1926, 1928 e 1929), Aritmética (1926), Cosmografia (1926), 

Geometria e Trigonometria (1927) e Matemática (1929).  

Como fontes utilizei as normas legislativas, textos judiciários (apelação crime e  

petição e termo de audiência),  jornais, Diários Oficiais, teses e documentos escolares (atas, 

correspondências, cadernetas, livro de registros e relatórios) para descrever e analisar a forma 

de recrutamento, a documentação solicitada, os pontos sorteados nas provas escritas, orais e 

práticas, os assuntos da tese, a composição das bancas examinadoras, os candidatos 

habilitados, assim como outros temas e debates travados durante as relações de poder dos 

concursos para o ensino secundário de Sergipe no final do século XIX e início do século XX.  

 

3.1 OS CONCURSOS PARA PROFESSOR DO ENSINO SECUNDÁRIO DO ATHENEU 

SERGIPENSE: A REFORMA BENJAMIM CONSTANT E SUAS ALTERAÇÕES 

 

 No ano de 1890, o Decreto nº. 30, de 15 de março regulou a instrução pública de 

Sergipe para atender as necessidades locais, reformando de “modo radical” a educação do 

estado. Neste documento o governador Felisbello Firmo de Olivera Freire afirmou que as 

últimas leis educacionais não produziram “na prática resultado algum”, nem compensaram os 

“enormes sacrifícios” para manter o ensino público, mas “desorganizaram” e proporcionaram 

“desproveito” até mesmo para as classes populares (DECRETO Nº. 30, 1890, p. 80). Entendia 

que para alcançar a tão desejada prosperidade educativa era preciso cuidar dos interesses 

populares, preparar o futuro, sobretudo metodizar e encaminhar essas ações por idênticos 

princípios das nações cultas. Assim, os estabelecimentos de ensino sergipanos passavam a ser 

regidos pelas atribuições da Reforma Benjamim Constant, o Decreto nº. 981, de 8 de 

novembro de 1890.  

O ensino secundário era ministrado, exclusivamente, no Atheneu Sergipense por 6 

anos. As cadeiras de Latim e Francês das cidades de Laranjeiras e Estância foram suprimidas, 

sendo seus professores “aproveitados, segundo suas aptidões, na regência das cadeiras do 

Atheneu ou da Eschola Normal” (ART. 3º, DECRETO Nº. 30, 1890, p. 81). Para tanto, o Art. 

186, do Decreto de 14 de março de 1890, apresentava as matérias preparatórias destinadas aos 

cursos superiores, distribuídas nas seguintes cadeiras: 
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I- Lingua e litteratura nacional; 

II- Lingua e litteratura latina; 

III- Lingua e litteratura franceza; 

IV- Lingua e litteratura ingleza; 

V- Lingua e litteratura allemã; 

VI- Arithmetica e algebra  

VII- Geometria e trigonometria; 

VIII- Sciencias physicas e naturaes; 

IX- Geographia e comosgraphia; 

X- Historia geral; 

XI- Chorographia e historia do Brazil; 

XII- Rethorica e poética; 

XIII- Philosophia e sua historia (DECRETO, 14 de mar., 1890, p. 113). 

 

As cadeiras do Atheneu Sergipense eram providas por concurso, anunciado com três 

meses de antecedência nos jornais de maior circulação, a partir da data do edital. A inscrição 

permanecia por trinta dias, podendo ser prorrogada quando necessário. Durante as atribuições 

da Reforma Benjamim Constant, o Atheneu Sergipense organizou dois concursos para 

professores do ensino secundário nas cadeiras de Corografia e História do Brasil (1890) e 

Ciências Físicas e Naturais (1897). O primeiro abriu inscrição no dia 5 de junho de 1890, 

conforme os registros do jornal “O Republicano”. 

 

De ordem do cidadão dr. director geral da instrução publica, faço sciente que, de 

accordo com o art. 213 do regulamento em vigor, á contar da presente data até 7 de 

junho próximo vindouro, acha-se aberta a inscripção para o concurso á cadeira de 

Chorographia e História do Brazil do Atheneu Sergipense. 

Secretaria da Instrução Publica, 7 de maio de 1890. 

O secretario, 

Manoel F. de Carvalho (O REPUBLICANO, 5 de jun., 1890). 

 

No edital deste concurso o Diretor Geral da Instrução Pública, Galdino Telles de 

Menezes78, mandava declarar os ônus e vantagens do cargo para demonstrar que a profissão 

docente estava se consolidado, alertando aos candidatos quanto às comprovações das 

condições exigidas no Art. 88 do Regulamento da Instrução Pública, de 14 de março de 1890. 

 

                                                 

78 “Filho do coronel João Nepomuceno Teles de Menezes e D. Eulália Maria de Jesus, nasceu  no dia  12 de 

maio de 1857, no município de Japaratuba e faleceu a 25 de julho de 1915, na cidade de Brotas/São Paulo. 

Estudou os preparatórios no colégio do padre Firmino Brant da Rocha na Capela e os terminou na Bahia, onde se 

doutorou em Medicina no ano de 1880. Iniciou suas atividades de médico em uma clínica de Laranjeiras, onde 

também lecionou no “Liceu Laranjeirense”, fundado pelo professor Baltazar Góes. Transferiu sua residência 

para Aracaju  medicando  no Asilo de N. S. da Pureza em 1885 e assumindo outras funções, a saber: secretário 

do Governo da Província, 1885-1886, diretor da Instrução Pública e da Escola Normal e inspetor de higiene 

pública, nomeado a 2 de agosto de 1892. No ano de 1893 trabalhou numa clínica de S. João de Bocaina, no 

Estado de São Paulo” (GUARANÁ, 1925, p. 193). 
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1. Maioridade legal, com certidão ou justificação de idade; 

2. Isenção de crime, mediante folha corrida; 

3. Bôa conducta civil e moral, por meio de attestado das authoridades locaes; 

4. Não sofrer moléstia contagiosa ou repugnante a juízo medico; 

5. Ter sido vaccinado a menos de quatro annos, mediante attestado de facultativo; 

6. Ter praticado o ensino secundário um anno pelo menos em eschola publica, com 

atttestado do professor ou certidão da Secretaria da Instrucção; 

7. Licença do marido, sendo senhora casada; 

8. Capacidade profissional, mediante exame nas matérias, que constituem o ensino 

secundário (DECRETO, 14 de mar., 1890, p. 95). 

 

Após a divulgação e encerramento do prazo de inscrição do concurso, o Diretor Geral 

da Instrução Pública reuniu a Congregação do Atheneu Sergipense para formular a lista de 

pontos, dentre os quais cada candidato escolhia um para apresentar no prazo de vinte  dias 

uma dissertação escrita, podendo ela ser impressa ou não para os examinadores. Os 

concorrentes deviam entregar, pelo menos, três exemplares na diretoria do ensino, sendo um 

para o seu arquivo, outro para o Atheneu Sergipense, e o terceiro para a respectiva 

Congregação. A relação de pontos aprovados nesta seleção também foi divulgada nas páginas 

dos jornais, mas os assuntos não foram apresentados na nota do jornal, porém descritos no 

livro de atas da Congregação. 

 

De ordem do dr. director geral da instrucção publica, faço publico a quem interessar 

possa, que a congregação approvou os pontos apresentados para o concurso á 

cadeira de chorografia e historia do Brazil, os quaes se achão transcriptos na acta da 

sessão extraordinária da mesma congregação realisada hoje. 

Sala da congregação do Atheneu Sergipense, em 4 de julho de 1890. O secretario, 

Candido Campos (O REPUBLICANO, 6 de jul., 1890). 

 

Na sessão extraordinária da Congregação dos lentes do Atheneu Sergipense,  no dia 4 

de julho de 1890,  estavam presentes o Diretor Geral da Instrução Pública Galdino Telles de 

Menezes e os lentes Joaquim do Prado Sampaio Leite79, Daniel Campos80, Geminiano Paes de 

                                                 

79 “Nascido em Aracaju no dia 3 de junho de 1865, filho do farmacêutico Joaquim do Prado de Araújo Leite e D. 

Lídia Carolina Alves Sampaio. Estudou primeiras letras na cidade do seu nascimento [...], fazendo o curso 

secundário no Atheneu Sergipense. Em 1884 matriculou-se na Faculdade de Direito do Recife, onde fez o 

tirocínio acadêmico, recebendo o grau de bacharel a 8 de março de 1889. [...] Em 1905 regressou ao Estado 

natal, [...] lente catedrático de Literatura e Lógica do ‘Atheneu Sergipense’, em janeiro de 1907. [...] designado 

por ato de 4 de setembro de 1911 para reger a cadeira de Psicologia e Lógica do mesmo “Atheneu”, passando a 

lente de Lógica e direito público por ato de 27 de setembro de 1912 [...]”. Para saber mais, consultar Guaraná 

(1925, p. 288-292). 
80 “Filho de Daniel Caetano da Silva Campos e D. Antonia Pinto da Silva Campos, nasceu a 25 de maio de 1855 

no engenho Feiticeira, município da Capela, e faleceu em Aracaju, a 8 de fevereiro de 1922. [...] preparou-se em 

humanidades no colégio S. João, antigo estabelecimento de ensino secundário na capital da Bahia, em cuja 

Faculdade de Medicina fez todo o curso acadêmico, recebendo grau de doutor a 17 de dezembro de 1882 [...]. 

Foi lente de elementos de Ciências Físicas e Naturais do Atheneu Sergipense [...] por ato de 17 de abril de 1882, 

removido em 28 de julho do ano seguinte para a cadeira de Filosofia. Supressa esta, voltou para a primitiva 
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Azevedo Andrade, Alfredo de Siqueira Montes, Felix Diniz Barreto81, Luiz Carlos da Silva 

Lisboa82, Brício Mauricio de Azevedo Cardoso, Ignácio de Souza Valladão, Narcizo da Silva 

Marques, Olyntho Rodrigues Dantas83 e Candido Campos84. O fim desta reunião era tomar 

conhecimento dos pontos do concurso da cadeira de Corografia e História do Brasil, os quais 

depois de lidos pela Congregação foram aprovados os seguintes tópicos: 

 

Quadro 5 - Lista de pontos do concurso de Corografia (1890) 
Números Pontos 

1º Area posição e limites do Brazil 

2º Configuração horisontal, portos, ilhas e sua natureza 

3º Configuração vertical, rochas e fosseis do Brazil 

4º Grandes bacias hydrograficas do Brazil 

5º Climatologia do Brazil; determinação de suas isothermas e distribuição das chuvas 

6º Productos minerais, florestas e agriculas; aviticutura e sericultura 

7º Geographia physica, politica e economica do Estado de Sergipe 

8º Imigração, colonisação e acclimatação das diversas raças no Brazil 

9º Instrução publica 

10º População, commercio, associações, finanças do Brazil e suas estatisticas 

11º Vias de comunicação terrestre, ferrea, fluvial, maritimas e telegraphicas 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1890. 

 

Os pontos de Corografia era composto de onze assuntos, sendo dez sobre o Brasil e 

um tratava-se de Sergipe quanto à Geografia física, política e econômica. Os tópicos possuíam 

uma abordagem ampla, indefinida e sem delimitação, fazendo com que o candidato aplicasse 

o tema sorteado em toda sua extensão. Na perspectiva brasileira, a Corografia apresentava-se 

por meio de elementos cartográficos (localização e dimensões territoriais), rede hidrográfica, 

tipos climáticos, aspectos biogeográficos, processos migratórios, meios de transportes e 

comunicação, entre outros. 

Neste  processo seletivo o candidato devia possuir conhecimentos amplos dos aspectos 

corográficos “[...] de cunho, prioritariamente, físico, político, demográfico e econômico, 

revelando, dessa forma, que a sociedade recém republicana apresentava novas perspectivas de 

                                                                                                                                                         

cadeira de Ciências Físicas e Naturais a 16 de março de 1893[...]”. Para saber mais, consultar Guaraná (1925, p. 

109-110). 
81 “Filho do professor Antonio Diniz Barreto e D. Mariana Joaquina de S. José Barreto, nasceu a 21 de junho de 

1846 em Itabaiana e faleceu no Aracaju a 18 de dezembro de 1904. Fez todo o curso de humanidades em 

Pernambuco [...].lente da cadeira pública de português, aritmética e francês na Estância e catedrático de Latim do 

Atheneu Sergipense [...]”. Para saber mais consultar, Guaraná (1925, p. 163). 
82 “Lente da cadeira de Pedagogia Teoria (1882) e Prática Geografia e Astronomia (1903) do Atheneu 

Sergipense” (ALVES, 2005a, p. 217).  
83 “Filho do Major Geminiano Rodrigues Dantas e D. Josefa Maria Dantas, nasceu a 23 de agosto de 1861 em 

Itabaiana. Feitos os estudos de humanidades, matriculou-se na Faculdade de Medicina do Rio de Janeiro, onde 

recebeu o grau doutor em 30 de dezembro de 1885. Em 1887 [...] exerceu os cargos de Professor de latim do 

Ateneu Sergipense da Escola Normal [...]”. Para saber mais, consultar Guaraná (1925, p. 446-447). 
84 “Lente da cadeira de Alemão do Atheneu Sergipense” (ALVES, 2005a, p. 247). 
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enxergar não apenas a política, mas também o ensino” (ALVES, 2014, p. 52).  O autor ainda 

nos diz que, a Corografia não representava “[...] uma matéria, consoante a conceituação 

explicitada por Goodson (1995) sobre disciplina escolar”, tampouco “se constituiu enquanto 

disciplina e, consequentemente, não se firmou academicamente, mantendo-se de forma 

isolada” (ALVES, 2014, p. 55). 

No ano de 1890, a Corografia referia-se “[...] à parte da Geografia clássica dedicada 

aos estudos históricos de um país, ou, mais especificamente, de uma de suas regiões, além de 

seus aspectos da demografia e antropologia” (ALVES, 2014, p. 55). Nesta época, o seu ensino 

deixava de ser clássico e vertia-se, paulatinamente, para concepção Moderna, pois os assuntos 

mnemônicos aos poucos cediam espaço aos conhecimentos pátrios, necessários à formação do 

cidadão brasileiro. A percepção mnemônica visava o acesso ao ensino superior, possibilitando 

o aluno enxergar o mundo, assim como vê-lo por meio dos livros e das salas de aula (ALVES, 

2014). 

Os pontos de Corografia dialogavam com os conteúdos expressos no programa oficial, 

do Colégio Pedro II, como aquilo que ensinava e “ponto final” (CHERVEL, 1990). Tais 

assuntos faziam parte da Geografia, cujo debate estava pautado no ensino científico e 

humanístico do final do século XIX,  destinado a formar integralmente o cidadão e prepará-lo 

para o ingresso ao ensino superior frente à nova situação brasileira. 

Os pontos de História do Brasil estavam dispostos na lista por meio de nove perguntas 

direcionadas, estabelecendo de que maneira deviam ser aplicados pelos candidatos e exigindo 

deles um posicionamento crítico. 
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Quadro 6 - Lista de pontos do concurso de História do Brasil (1890) 
Números  Pontos 

1º 

 Christovão Colombo apportando as Lucarias e Pedro 

Cabral a Porto Seguro encontraram essas duas 

porções da América povoada por selvagens de 

caracteres physicos differentes: donde provierão 

esses individuos, como se acharão no novo 

Continente ao tempo das descobertas e quaes as 

raças que pertenciam? 

2º 

 Foram racionais as medidas empregadas por D. João 

II para colonisar o Brazil? Surtiram d’ellas o 

desejado effeito, a ordem, o progresso, a segurança, 

a prosperidade da colônia ou a embarcaram exigindo 

prompto remedio? 

3º 

 Que acção directa ou indirecta exerce a Companhia 

de Jesus nos negocios internos e externos da colonia 

portugueza e os meios de que se serviram os Jesuitas 

para tornarem-se uma potencia na terra conquistada 

aos primitivos habitantes? 

4º 

 As primeiras tentativas de mineração que influencia 

na sorte da lavoura colonial, sob o ponto de vista 

ethico e scientifico. O velho Caramuru concorreu 

para o engrandecimento da terra descoberta. Roberio 

Dias será um ente imaginário? E as Minas de Prata? 

5º 

 Quais as causas que determinaram a introdução 

africana na colonia portuguesa? Como instituiu-se 

nella a escravidão? Quaes os malles ella acarretou á 

Patria? Donde partiram as primeiras ideas de 

redempção, quem as propagou no tempo do imperio 

e que attitude tomaram no ultimo decennio? 

6º 

 Os patriotas de 1822 proclamando a independencia 

do Brazil e entregando a coroa imperial a D. Pedro I 

procederam corretamente, ou serviram de cegos 

instrumentos a ambição do filho de D. João VI? Que 

juízo se pode formar do grito do Ipyranga? O 

principe estrangeiro, que fundou o imperio, era 

sincero em relação aos negocios da corte portugueza 

e especialmente ao Brazil?  

7º 

 Que juizo formar dos liberais de 1831, promotores 

da revolução de 7 de abril, provocando a abdicação e 

estabeleceu a regencia provisoria no imperio? Este 

acto impolitico concoreria para o atraso da pátria 

brasileira, oppondo-se ás tendencias do espirito 

americano? 

8º 

 Qual a politica adotada por Pedro II desde 1840 á 

1889? O seu reinado terá sido um reinado 

constitucional, ou o pacto fundamental brasileiro 

limitou-se a ser uma mera formula, predominando-se 

poder pessoal? Que papel o parlamentarismo 

desempenhou em meio seculo de reinado? 

9º 

 Qual o estado das finanças, das lettras, da industria, 

das artes do Brazil no segundo reinado? Que 

vantagens auferia a lavoura dos braços escravos? 

Quaes os effeitos immediatos da lei N0 335 de 13 

maio de 1888? A Abolição teria concorrido para 

resolução de 15 de novembro de 1889? Quais as 

relações que esta revolução tem com o passado do 

Brazil? 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1890. 
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Concordo com Teles (2009), quando diz que o posicionamento crítico a ser cobrados 

dos candidatos do concurso de Corografia e História do Brasil do Atheneu Sergipense podiam 

ser visualizados nos pontos 6 , 8 e 9 desta listagem. Para ele, o sexto tópico abria uma 

discussão sobre a decisão de entregar a coroa do Imperador a D. Pedro I,  a fim de saber se os 

patriotas agiram corretamente ou “serviram de cegos instrumentos a ambição do filho de D. 

João VI?”. No de número oito, o autor afirma que o assunto solicitava dos concorrentes uma 

análise da política adotada por D. Pedro II de 1840 a 1889, formulados um ano depois do 

término do período abordado. Na sua concepção, se fazia necessário avaliar um período em 

que se viveu, uma vez que no ano de 1889 ocorreu a Proclamação da República e o ano de 

1890 representava uma “[...] fase de consolidação e de disputas entre os monarquistas e 

republicanos” (TELES, 2009, p. 30).  

O último ponto, o número 9, contemplava uma pergunta sobre a abolição da 

escravidão, fato ocorrido no ano de 1888, onde se interrogava as vantagens oferecidas para 

lavoura através dos braços escravos e se havia alguma relação entre abolição e Proclamação 

da República. Assim, os conteúdos dispostos em forma de questionamentos representavam 

um esclarecimento prévio de como eram abordados os temas, mas também geravam dúvidas 

nos candidatos quanto à avaliação individual dos examinadores. Ademais, demonstrava duas 

formas diferentes de propor uma lista de pontos para concursos de uma mesma instituição, em 

um mesmo ano. 

 Ainda Teles (2009) afirma que, esses pontos apresentavam uma  tentativa de 

promover no candidato um pensamento crítico, além de solicitar do futuro lente de História 

conhecimentos históricos tradicionais e aspectos recentes da sociedade. O autor também 

revela que os temas abordados traziam detalhes do conteúdo programático a ser ministrados 

nas aulas, já que no Atheneu Sergipense alguns programas eram emitidos pelos professores 

vagamente e amplamente, a exemplo do planos de estudo dos 4º, 5º e 6º Anos de História, do 

curso de Humanidades, anunciados nos registros da ata da Congregação no dia 8 de fevereiro 

de 1893, conforme o Decreto n°. 45, de 19 de janeiro do mesmo ano (TELES, 2009). 

Os temas sobre abolição da escravidão e Proclamação da República contemplavam os 

pontos do concurso de 1890, mas possivelmente tenham sido abordados nos planos de estudos 

de 1893 por meio das aulas de História Geral do 4º Ano (estudo completo), na cadeira de 

Historia do 5º Ano (Historia do Brazil) e no 6º Ano de História (História de Sergipe, desde 

sua colonização). As matérias em questão propunham o estudo amplo desses tópicos, sendo 

elas supostamente lecionadas pelos seus docentes. Fazendo um paralelo com o Colégio Pedro 
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II, o ensino da Proclamação da República começava a fazer parte dos seus  programas a partir 

do ano de 1898, quando o número de pontos aumentou e implantou-se o conteúdo “40. 

Continuação do Reinado de D. Pedro II até a Proclamação da República” (VECHIA; 

LORENZ, 1998, p. 180).  

Essas reflexões possibilitam o entendimento de quais os assuntos de Corografia e 

História do Brasil eram ensinados aos jovens sergipanos no início da República, já que 

durante o concurso os futuros professores analisavam os períodos próximos a este evento e, 

provavelmente, tais conteúdos fiziam parte dos programas de ensino do Atheneu Sergipense, 

como a cultura pela qual se banha (CHERVEL, 1990).  

Dando sequência ao concurso de 1890, a banca examinadora também devia ser eleita 

pela Congregação no mesmo dia em que  foram escolhidos os pontos para os exames, mas os 

nomes dos possíveis membros não foram localizados. Talvez o motivo da omissão seja devido 

o adiamento da seleção, sem data prevista para sua realização. 

 

De ordem do cidadão Director Geral interino da Instrução Publica, faço publico que 

fica adiado o concurso para preenchimento da cadeira de Chorographia e Historia do 

Brazil do Atheneu Sergipense, até ulterior deliberação do Governo deste Estado. 

Secretaria da Instrucção Publica, 8 de Agosto de 1890. O secretario, Manoel F. de 

Carvalho (O REPUBLICANO, 12 de ago., 1890). 

 

Com o concurso adiado e sem previsão de continuidade, a Congregação do Atheneu 

Sergipense se reuniu no dia 1º de abril de 1892 para nomear Narcizo da Silva Marques como 

lente de História. Este professor fazia parte do corpo docente da instituição desde 14 de março 

do mesmo ano, quando foi convocado por ato do Governo para lecionar Geografia.  

 

Deferir juramento e posse ao Cidadão Doutorando, Narcizo da Silva Marquês, o 

qual por acto do Governo de 14 do corrente foi nomeado Lente de Geographia do 

Atheneu Sergipense; e, tendo o referido cidadão promettido que cumpriria 

conscienciosamente os deveres inherentes a seu cargo, foi convidado a tomar 

assento entre os Membros da Congregação (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 17 de mar., 1890, p. 55v Ref. 481FASS01). 

 

Tal “indício” apontava que o referido lente assumiu a cadeira Geografia do Atheneu 

Sergipense sem ter prestado concurso público, mesmo havendo um regulamento para 

organizar os processo seletivos. Os professores, ainda, assumiam cadeiras por ato e/ou 

indicação do governo. As mudanças de cadeiras pelos docentes era comum na escola, por 

algum motivo, havia a necessidade de renovar a taxa de ocupação desses profissores quando 

vagava uma cadeira. 
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Caso o concurso de Corografia e História do Brasil proseguisse, os trabalhos tinham 

início depois de dez dias, da data do sorteio do ponto de tese. Para tanto,  as provas dos 

exames deviam ser avaliadas pela Congregação do Atheneu Sergipense e pelo Diretor Geral 

do ensino, sendo a primeira delas a sustentação de uma dissertação diante de três lentes eleitos 

como membros da banca examinadora. Findo este ato, teriam lugar, por 2 horas, as provas 

escritas sobre um ponto formulado pelos examinadores, versando a respeito da Língua 

Nacional, Aritimética e História da Pedagogia (ciência ou gramática). Havendo mais de um 

candidato, o ponto selecionado era o mesmo. Para prova oral o assunto abordava todas as 

partes da cadeira vaga. Os examinadores arguiam os opositores, que também arguiam-se 

reciprocamente em todos os exames. 

Na ocorrência de mais de um candidato, cada prova era realizada pela ordem da 

inscrição dos concorrentes. Depois dessa fase, a Congregação votava sobre o merecimentos 

absoluto e relativo dos pretendentes. A votação se dava por escrutínio secreto e nenhum 

concorrente entrava na classificação sem obter dos examinadores o maior número de votos 

favoráveis. Em seguida, o Governo recebia os dados referente ao número de votos obtidos por 

cada opositor, assim como os esclarecimentos e as informações necessárias sobre sua 

aprovação para escolher o lente habilitado. O Diretor Geral tinha que nomeá-lo a cadeira vaga 

entre dez e sessenta dias para ser exercida provisoriamente durante 5 anos, podendo completar 

esse tempo com outras experiências docentes. Já os candidatos inabilitados, só podiam se 

increver em uma nova seleção depois de seis meses. 

Ao diagolar com as concepções de Foucault (2014a), percebo que a lei responsável 

pela organização dos concursos de professores secundários no Atheneu Sergipense durante a 

atuação do regulamento de 1890 tratava-se de um método de controle, ou seja, uma 

“maquinaria de poder” capaz de esquadrinhar, desarticular e recompor as relações de forças 

existentes entre os sujeitos desse processo. Quando uma seleção docente era aberta, a vaga 

devia ser preenchida mesmo não havendo candidatos inscrito e/ou reprovados. Assim, 

ninguém regia a cadeira sem cumprir tais procedimentos até o ano de 1897, momento em 

ocorreu algumas modificações normativas para o ingresso de lentes na instituição. 

O concurso do ano de 1897 para a cadeira de Ciências Físicas e Naturais do Atheneu 

Sergipense atendeu os ditames da Reforma Benjamim Constant, mas sofreu algumas 

modificações no que se referia as condições exigidas para o cargo no ato da inscrição e quanto 

ao prazo de produção de tese. Estas mudanças foram atribuídas pelo Regulamento de 

Instrução Pública de 1890, presentes nos seus Arts. 88, 90 e 96. No primeiro artigo o 
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candidato não precisava mais “[...] ter praticado o ensino secundário um anno pelo menos em 

eschola publica, com attestado do professor ou certidão da Secretaria da Instrucção”, 

tampouco possuir “capacidade profissional, mediante exame nas materias, que constituem o 

ensino secundario” (DECRETO, 14 de mar., de 1890, p. 95), conforme os respectivos itens 6 

e 8. Os concorrentes deviam provar maioridade legal, com certidão ou justificação de idade; 

isenção de crime, mediante folha corrida; boa conduta cívil e moral por meio de atestado das 

autoridades locais; não sofrer moléstia contagiosa ou repugnante a juízo médico; ter sido 

vacinado a menos de 4 anos,  sendo o atestado de facultativo, conforme o Art. 88 do Decreto 

nº. 45, de 19 de janeiro de 1893.  

No Art. 90, o tempo para os opositores confeccionar a dissertação diminuia de vinte 

para oito dias, um prazo muito curto que, talvez, comprometesse a qualidade da produção 

científica. O Art. 96 tratava a respeito da arguição das provas escrita e oral pela banca 

examinadora, por 2 horas, porém se houvesse mais de um candidato os examinadores 

avaliava-os por uma hora. Em seguida, os concorrentes arguiam-se por 25 minutos 

(DECRETO Nº 45, 1893).  

Estas mudanças normalizavam e controlavam a organização dos concursos docentes 

no Atheneu Sergipense, dialogando com as concepções de Foucault (2015), quando 

comparava, diferenciava, hierarquizava e homogeneizava as regras estabelecidas para o  

ingresso dos candidatos. Modificações que também representavam um processo de 

disciplinarização mediado por princípios temporais, onde o horário garantia a boa utilização 

do tempo e definiam a direção, a duração e amplitude dos pleitos destinados as cadeiras 

secundárias vagas na instituição. Em outras palavras, as alterações presentes nos Arts. 88, 90 

e 96, do Decreto nº 45, de 19 de janeiro de 1893 controlavam as relações de poder travadas 

entre os concorrentes e examinadores, além de conferir a eficácia e a rapidez  das seleções 

docentes.   

No dia 3 de fevereiro de 1897, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para 

marcar o prazo da inscrição dos candidatos e formular a lista de pontos dos assuntos 

referentes as áreas do conhecimento que contemplam as Ciências Físicas e Naturais,  nas 

quatro áreas de conhecimentos, a saber: Física e Química, cada uma com oito temas, Botânica 

com seis conteúdos e Zoologia com dois tópicos. 
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Quadro 7 - Lista de pontos do concurso de Ciências Físicas e Naturais (1897) 
Áreas 

de 

Conhecimentos 

Números Pontos 

 

 

 

 

 

 

 

Physica 

 

1º 

Definição e divisão da Physica, o lugar que ella ocupa na classificação das 

sciencias. Força attractiva e repulsiva. Diversos estados dos corpos, 

caracteres de cada estado. Propriedades geraes dos corpos 

2º Movimento e força 

3º 
Attração universal. Lei de Newton. Gravidade, sua direcção, causas que a 

modificam. Lei da queda dos corpos 

4º 
Equilibrio dos fluidos. Pressão e impulso dos fluidos. Principio de Pascal. 

Equilibrio dos corpos fluctuantes. Principio de Archimedes 

5º 
Calor, medidas da temperatura. Dilatação dos corpos pelo calor. 

Thermometros. Pendulo compensador 

6º Pressão atmospherica. Barometro 

7º Da luz na propagação e sua intensidade 

8º Da eletricidade, corpos conductores e isoludocso 

Chimica 

1º 
Definição e divisão da Chimica. Corpos simples e compostos. Combinação 

e mistura. Leis da combinação 

2º Theoria atomica. Affinidade e causas que a modificam 

3º Acidos, bases e saes 

4º Hydrogeneo, Oxygeneo e Ozono 

5º Água 

6º Ar atmosférico 

7º Carbono 

8º Classificação dos metaes, classificação de Phenosol, classificação natural 

Botânica 

1º Definição da Botânica, sua divisão. Tecido celular, fibroso e vascular 

2º Estudo geral da haste 

3º Estudo geral da raiz 

4º Estudo geral da folha 

5º Estudo geral da flor 

6º Estudo geral da nutrição vegetal, absorvição, respiração e assimilação 

Zoologia 
1º 

Definição de zoologia. Divisão dos reinos da natureza, seus caracteres 

distinctivos 

2º Animaes vertebrados, seus caracteres 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense no ano de 1897. 

 

Estes pontos destacavam os saberes exigidos para ingressar no Atheneu Sergipense 

como professor de Ciências Físicas e Naturais, aproximava-se do programa de ensino regido 

no Colégio Pedro II, no ano de 1983 por meio do Plano da Reforma de 28 de dezembro de 

1892. Na instituição federal, Física e Química eram ministradas, no 5º Ano, separadamente,  

por meio de quarenta e duas lições, cada uma delas. Botânica e Zoologia faziam parte das 

aulas de História Natural, no 6º Ano, destinados aos estudos e “distincção dos seres da 

natureza” (VECHIA; LORENZ, 1998, p. 139).   

No Atheneu Sergipense as mesmas modificações estruturais da cadeira de Ciências 

Físicas e Naturais só ocorreram com o Decreto 231, de 9 de julho de 1897, estando 

compreendia no ensino de Biologia, enquanto Física e Química eram regidas separadamente. 

Este fato dialogava com Chervel (1990) ao afirmar que, a “instauração das disciplinas” ou das 
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reformas educacionais representavam “uma operação de longa duração” (CHERVEL, 1990, p. 

197). 

A ata da Congregação do Atheneu Sergipense, da reunião de 8 de fevereiro de 1893 

trazia alguns “sinais” referentes a cadeira de Ciências Físicas e Naturais, no curso de 

Humanidades da instituição. Os registros de suas páginas apontavam seu ensino no 6º Ano,  

abordando Física e Química, Noções de Mineralogia e Geologia, Zoologia, Higiene e 

Biologia e principais noções. Nas palavras de Alves, as cadeiras científicas estavam 

posicionadas no último ano por serem resultados “[...] da adoção de modelos de planos que 

entendiam os estudos clássicos como pré-requisitos para o estudo das ciências” (ALVES, 

2005a, p. 115), sendo eles avaliados como mais especializados e difíceis. Assim, os alunos 

que pretendiam “[...] aligeirar seus estudos cursavam apenas as disciplinas exigidas nos 

exames de Preparatórios, sem cursar as ciências, alocadas no final do curso” (ALVES, 2005a, 

p. 115). 

No ano seguinte, a cadeira passa a ser lida diariamente no curso de Humanidades do 

Atheneu Sergipense, ampliando a sua carga horária. Não haviam “pistas” de que a cadeira de 

Ciências Físicas e Naturais tenha composto o quadro do curso Normal. 

Os ritos do concurso seguiram perante a banca examinadora composta pelos  membros 

Geminiano Paes de Azevedo Andrade (Gramática e Tradução da Língua Francesa), Brício 

Mauricio de Azevedo Cardoso (Retórica e Poética/Gramática/Filosófica/Português/Língua 

Vernácula) e Francisco Teixeira de Faria85 (Matemática, Geometria e Trigonometria), não 

havendo ligação entre conhecimentos dos examinadores e a área do curso. O único candidato 

inscrito, Guilhermino Amâncio Bezerra, sorteou o ponto de “nº. 6- Ar Atmosférico”, que fazia 

parte de área de Química. Com este assunto, o aspirante a vaga  da cadeira de Ciências Físicas 

e Naturais devia compor um texto dissertativo e defendê-lo perante os avaliadores. 

 

 

                                                 

85 Natural de Itabaiana, nasceu a 14 de julho de 1860 na Estância e ali faleceu a 25 de abril de 1923. Seu pai 

possuía o mesmo nome e era casado com D. Leonor Maciel de Faria. Aos 7 anos começou seus estudos 

primários, cursando depois as aulas de latim e francês naquela cidade. Tendo recebido no “Ateneu Sergipense”, 

em Aracaju, as últimas lições de humanidades, seguiu para a Bahia, onde, [...] fez o curso de farmácia, que 

terminou em 1884. De volta à província candidatou-se ao preenchimento da cadeira de Latim e Francês da 

Estância, então vaga, sendo nela provido vitaliciamente, depois de ter se submetido ao exame de habilitação. 

Para saber mais, consultar Guaraná (1925, p. 191). 
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Figura 1 - Folha de rosto da tese apresentada pelo candidato Guilhermino Amâncio 

Bezerra no concurso de Ciências Físicas e Naturais (1897) 

 
                           Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória 

 

Na folha de rosto da tese do candidato Guilhermino Amâncio Bezerra, continham 

dados como título, finalidade, local em que foi impressa e o nome do autor.  Esta obra foi 

produzida pela “A Impressa Official do Estado”, em 11 laudas, “[...] apresentada à illustrada 

Congregação do Atheneu Sergipense em 11 de fevereiro de de 1897” (BEZERRA, 1897, p. I). 

A quantidade de páginas escritas deve-se, provavelmente, ao prazo curto que o candidato teve 

para confeccioná-la, conforme as atribuições do  Art. 90 do Decreto nº. 45, de 19 de janeiro 

de 1893. No entanto, os conteúdos da dissertação demostravam os conhecimentos químicos 

que o aspirante a vaga possuía  sobre o tema “ar atmosférico”. 

Na escrita de sua tese o autor deixava claro a importância do ar atmosférico para a 

existência humana, como “[...] um dos quatro elementos que se reputavam constituitivos da 

natureza creada, quando nos fins do século XVI foi presentida a complexidade desse 

elemento”, reservando aos “[...] seculos subsequentes as determinações qualitativa e 
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quantitativa do ambiente que respiramos” (BEZERRA, 1897, p. 6, grifos do autor). Ainda, 

continuava a dissertar sobre as reações químicas e seus produtos ao entrar em contato com o 

fósforo, carbonato de cálcio, solução frigorífica, além das experiências elaboradas por 

Lavoisier, Mayow, Scheele, Dumas e Boussingault. O autor afirmava que as pesquisas 

admitiam existir no ar a presença do oxigênio, azoto, ácido carbônico, e vapor d’água. 

 

Oxygeno, azoto são elementos constantes; accido carbonico e vapor d’agua, são 

elementos variaveis; oxydo carbonico, sais de ammonio, hydrogenio sulfurado, 

principios carbonico, ozona, poeiras inorgânicas e orgânicas, germens, etc., 

elementos accidentaes do ar.  

Póde-se acceitar como media a proporção de 20,74 de oxygeno, 78,26 de ozoto, 0,04 

de carbonico, e 0,96 de vapor d’agua para 100,00 de ar atmospherico.   

O oxygeno varia normalmente até 20, 99 e anormalmente póde descer abaixo de de 

15,00, perdendo em suas qualidades de 20,6 para baixo. 

O azoto sómente varia  augmentando na razão da diminuição do oxygeneo. 

O vapor d’agua e accido cabonico, que mais propriamente são os elementos da 

atmosphera do que  ar, variam á cada circumstancia e á cada influencia. 

O oxygeno diminue em grutas ou cavernas, em grandes elevações, e muitas vezes na 

superficie  do mar e depois de tempestades. 

O augmento do acido carbonico depende em geral do accrescimo de decomposições.  

A sciencia reputa mistura e não combinação essa associação de gases oxygeno e 

azoto, de naturezas tão contrarias mas tão providencialmente harmonisados para o 

fim á que destinou-os o author da vida, que o primeiro é o agente e o segundo seu 

vehiculo e modificador (BEZERRA, 1897, p. 8-9). 

 

Guilhermino Amâncio Bezerra esclarecia na sua tese a “relações de poder” que 

existiam entre os elementos que fazem parte da composição do ar atmóferico. Para o autor, 

cada um deles possuía sua quantidade hierarquizada, grau variação de temperatura e volume, 

sendo o oxigênio o “mais poderoso”. Esse destaque é confirmado entre as ciências, 

principalmente pela Química devido seu “papel grandioso” sobre as vidas, constância e 

energia de seus efeitos que o faz ser singular e de grande contribuição. 

 

O ar atmospherico, é um gaz, embora não seja permanente; não tem cheiro, nem 

sabor; não tem cor, comquanto pareça azulado em grandes massas; é soluvel n’agua, 

privando-a de insipidez; é um dos gazes mais densos; activa e mantém as 

combustões; sanifica e purifica o meio em que vivemos, é o agente da inestimavel 

funcção da respiração animal, que não é senão uma combustão que se opera no 

sangue em contacto com o ar do pulmão. [...] 

Tudo que tem vida, vive a influencia do ar, que é agente principal da atmosphera. 

Todos os animaes em sua vasta complexidade de dotes não vivem quando são 

privados de ar.  

O homem no seu cumulo de vaidades tem no oxygeno do ar seu pabulum vitae [...] 

(BEZERRA, 1897, p.8-9). 
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O autor soube explicar as características químicas do ar atmosférico, apresentando 

suas principais funções e importância vital para os humanos e demais seres. No seu 

entendimento, este elemento devia ser considerado pelo “homem o alimento da vida, apesar 

de suas vaidades”. No final da sua escrita afirmava que “ar é riqueza; ar é vida. [...] quem tem 

ar para respirar, não é pobre, é rico; e quem pode respirar é rico e feliz” (BEZERRA, 1897, p. 

11). Esta passagem mais uma vez justifica a “supremacia e o poder”, que Guilhermino 

Amâncio Bezerra atribuiu ao ar atmosférico e a quem dele usufruia.  

No dia 20 de fevereiro de 1897, as formalidades exigidas pelo regulamento para o 

concurso a cadeira de Ciências Físicas e Naturais foram encaminhadas. O único candidato 

inscrito, Guilhermino Amancio Bezerra, depois de haver sustentado a defesa de sua tese sobre 

o tema “Ar Atmosférico” perante os três lentes da banca examinadora passou às arguições das  

provas escrita e oral, conforme o Art. 96 do Decreto nº 45, de 19 de janeiro de 1893. Com o 

término dessa fase, a Congregação votou sobre o merecimento absoluto do candidato, sendo 

aprovado por todos os presentes. Em seguida,  o aspirante a vaga foi avaliado por escrutínio 

secreto sobre o merecimento relativo ou classificação, obtendo aprovação unânime com nota 

de distinção. 

A aprovação  do candidato por distinção no concurso da cadeira de Ciências Físicas e 

Naturais, sem dúvida, tinha alguma relação com a formação adquirida na Faculdade de 

Medicina da Bahia, no curso de Farmácia, “conseguindo salientar-se entre os colegas como 

estudante de talento” (GUARANÁ, 1925, p. 211). Mesmo não exercendo tal profissão, 

Guilhermino Amâncio Bezerra produziu uma tese e defendeu as provas escrita e oral com um 

nível elevado de conhecimentos químicos sobre o tema ar atmosférico, conforme os 

resultados dos merecimentos absoluto e relativo do aspirante a vaga. Um fato me chamou 

atenção, diz respeito a frase contida na dedicatória da tese “Aos que me fazem justiça”, cujos 

termos, provavelmente, destinava-se aos examinadores, uma vez que o autor possuía 

afinidade com a política e a advocacia desde que retornou à Província de Sergipe, no ano de 

1873.  

Na reunião da Congregação do Atheneu Sergipense, no dia 1º de março de 1897, na 

presença do  Diretor Geral do Ensino Público Manuel Francisco de Oliveira e dos professores 

da instituição, Guilhermino Amâncio Bezerra recebeu nomeação de lente vitalício de Ciências 

Físicas e Naturais. Sua aprovação por concurso e sua nota de distinção de posse determinava 

sua permanência no cargo professor do Atheneu Sergipense, desde que não fosse infringido o 
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Art. 221 do regulamento, em virtude de processo administrativo e não cumprimento dos itens 

nº. 1º, 4º, 5º e 6º do Art. 137.   

Neste artigo o professor habilitado perdia sua cadeira quando sem causa justificada 

abandonasse por mais de um mês a sua regência ou excedesse o prazo delimitado para 

assumí-la. Também por praticar, fomentar ou cometer imoralidade entre os alunos, assim 

como ser condenado a prisão por furto, rapto, adultério, falsidades ou outros crimes 

infamantes. E por fim, utilizar de má fé ao fornecer informação inexata sobre a sua escola. 

Portanto, tais normas controlavam a organização dos processos seletivos para professores do 

ensino secundário do Atheneu Sergipense por meio de “instrumentos de poder e técnicas de 

saber” responsáveis pela manutenção do exercício da disciplina, conforme as contribuições de 

Foucault (2014a).  

    

3.2 - OS EXAMES PARA PROFESSOR SECUNDÁRIO DO ATHENEU SERGIPENSE: A 

REFORMA EPITÁCIO PESSOA E OUTRAS MODIFICAÇÕES LEGISLATIVAS 

 

Durante as determinações da Reforma Epitácio Pessoa, o Atheneu Sergipense não 

proveu concursos para professores do ensino secundário. Caso existissem, eles deviam ser 

organizados pelo Decreto nº. 501, de 5 de agosto de 1901. Esta lei também delegava que o 

ensino secundário do Estado de Sergipe fosse ministrado na referida instituição e em aulas 

avulsas, destinado a instruir os alunos para desempenhar quaisquer função civil na vida social, 

e  prestar matrícula nos cursos superiores da República. O curso era integral, composto por 

doze cadeiras e com duração de 6 anos, conforme o Art. 176.  

 

1ª. Portuguez e litteratura Nacional 

2ª. De Francez 

3ª. De Inglez  

4ª. De Grego 

5ª. De Latim 

6ª. De Arithmetica e Algebra 

7ª. De Geometria e Trigonometria 

8ª. De Elementos e Chimica e Physica  

9ª De Elementos de Historia Natural 

10ª. De Elementos de Geographia e Astronomia 

11ª De Elementos de Historia Geral e Chorographia do Brazil  

12ª De Elementos de Sociologia, Moral e Direito Patrio (ART. 176, DECRETO Nº 

501, 5 de ago.,1901, p. 109). 

 

Para regê-las os lentes do Atheneu Sergipense pretavam concurso mediante nomeação 

do Presidente do Estado. Estando vaga a cadeira, o diretor ordenado pelo Governo mandava 
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anunciar as inscrições por trinta dias no Jornal Oficial, ficando o processo aberto até o 

primeiro dia útil da data marcada, mesmo em tempo de férias. Nesta etapa exigia-se dos 

candidatos prova de moralidade mediante folha corrida, atestado de maioridade legal e 

comprovantes de capacidade profissional. No entanto, os indivíduos que tivessem sofrido 

pena por trabalhos forçados ou condenação por crime infamante não podiam se candidatar 

(DECRETO Nº 501, 1901). 

Quando abriam a um só tempo duas vagas, os trabalhos dos concursos eram distintos. 

Na ausência de candidatos inscritos, anunciava-se o edital por mais trinta dias e, mesmo 

assim, permanecendo sem interessados, preenchia-se a cadeira por nomeação do Governo. 

Havendo aspirantes a vaga, o diretor marcava o dia dos exames e designava os lentes que 

deviam compor a comissão examinadora, podendo fazer parte dela os professores da Escola 

Normal. Todas as etapas do processo seletivo tinham que ser realizadas no edifício do 

Atheneu Sergipense, perante a Congregação, sendo o ato presidido pelo respectivo diretor 

(DECRETO Nº 501, 1901). 

Os exames versavam em prova escrita, prova oral e prova prática. As duas primeiras 

correspondiam aos pontos organizados pela comissão examinadora, tirados à sorte e comum a 

todos os candidatos. Cada examinador arguia o candidato a portas fechadas, pelo menos em 

20 minutos, podendo estender-se apenas na ocasião da prova escrita. A prova prática 

destinava-se aos exames das cadeiras de Física e Química e Ciências Naturais. O lente que 

não comparecesse a qualquer das provas, oral ou prática, perdia o direito de voto (DECRETO 

Nº 501, 1901). 

Concluída a última prova, a comissão julgava todos os exames e emitia por escrito o 

juízo fundamentado sobre cada uma delas, além de propor a classificação dos candidatos. De 

posse deste parecer e de todos os papéis referentes ao assunto, a Congregação do Atheneu 

Sergipense deliberava sobre a classificação definitiva dos concorrentes. A ata dessa sessão, 

acompanhada de todas as provas escritas do concurso e do parecer reservado do diretor eram 

remetidos, o mais breve possível, ao Presidente do Estado para escolher o lente habilitado 

(DECRETO Nº 501, 1901). 

O fato de não haver concursos docentes no ensino secundário do Atheneu Sergipense, 

talvez possa ser justificado pelos registros do relatório produzido pelo seu diretor, Baltazar de 

Araújo Góes86, para o período de 1900 a 1901 e enviado por meio de correpondência ao 

                                                 

86 “Filho do capitão Francisco José de Góes e Maria Rosa de Araújo Melo, viveu entre 1853 e 1914. Nasceu em 

uma fazenda na cidade de Itaporanga e faleceu em Aracaju. Fez o curso de Humanidades do Atheneu Sergipense 
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Secretário de Geral do Governo, no dia 27 de agosto de 1901. Na sua escrita elogia o corpo 

docente, esclarecendo que os motivos da demora para contratação e nomeação por concurso 

dependiam das exigências da lei, assim como as necessidades da instituição.  

 

[...] Zelo, assiduidade, dedicação à sagrada causa da instrucção- eis os títulos que 

devem inherir ao de professor; e os mus nobres colegas são o producto e uma 

selecção demorada, refletida, por parte dos governos que os têm providos nas 

respectivas cadeiras; não deixam, portanto, a minima parcella de duvida sobre si 

correspondem, ou não, ao que a lei os exige. Todas as cadeiras tem sido regidas com 

a precisa regularidade, até agora, pelos respectivos lentes; interrompendo apenas o 

seu exercicio o Dr. Garcia Rosa lente de Historia Natural o qual foi substituído pelo 

Dr. Francisco Teixeira de Faria, designado por acto desta directoria de 8 do corrente 

(CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 27 de ago., 1901, p. 44v. Ref. 74FASS05).  

 

Como dito, não ocorreu nenhum concurso para professores do ensino secundário no  

Atheneu Sergipense durante a Reforma Epitácio Pessoa, mas devido as modificações 

normativas educacionais ocorridas nos anos posteriores foram localizados “indícios” do 

provimento de duas seleções docentes, Francês (1909) e História (1910), investigando as 

fontes, a saber: atas da Congregação, correspondências,  livros de registros, entre outros.  

O concurso da cadeira de Francês do Atheneu Sergipense atendeu os ditames do 

Decreto nº. 566, de 24 de agosto de 1908, responsável por regular o ensino secundário da 

instituição, assim como organizou o provimento das suas cadeiras. Esta lei tinha por fim 

ministrar aos jovens sergipanos uma educação secundária e fundamental, necessária e 

suficiente para a matrícula dos cursos superiores, assim como o bom desempenho dos deveres 

de cidadão, conforme o seu Art. 1º. Entre suas determinações, introduziu no Atheneu 

Sergipense o curso Ginasial, conferiu grau de Bacharel em Ciências e Letras àqueles alunos 

aprovados no exame de madureza, e  equiparou a instituição ao Ginásio Nacional, conforme 

os registros da ata da Congregação, de 1º de dezembro de 1908.  

O curso secundário do Atheneu Sergipense estava composto pelas cadeiras de 

Desenho, Português, Literatura, Francês, Inglês, Alemão, Latim, Grego, Matemática 

Elementar, Elementos de Mecânica e Astronomia, Elementos de Física e Química, Elementos 

de História Natural, Geografia e Corografia do Brasil, História Universal, História do Brasil e 

                                                                                                                                                         

[...]. Depois passou para o Atheneu Sergipense como lente de Geografia Geral e Astronomia, jubilando-se aí em 

1898. Esta interrupção das atividades foi breve, visto que, em 1900, foi convidado pelo Monsenhor Olímpio de 

Sousa Campos, Presidente do Estado, para ocupar uma cadeira na Escola Normal e depois retornou ao Atheneu 

Sergipense[...]” (SANTOS, 2013, p. 50). 
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Lógica. Os lentes e professores87 dessas cadeiras eram nomeados pelo Presidente do Estado, 

mediante concurso público.  

 

Art. 4º. Haverá no Atheneu Sergipense um lente de portuguez, um de francês, um de 

inglês, um alemão, um de latim, um de grego, um de mathematica elementar, um de 

elementos de mecânica e astronomia, que fará no 6º anno a revisão do curso de 

mathematico, um de physica e chimica, um de historia natural, um de geographia 

especialmente do Brasil, um de historia, especialmente a do Brasil, um de litteratura 

e logica, e um professor de desenho. 

Haverá ainda um preparador de physica e chimica e de historia natural (DECRETO 

Nº. 566, 24 de ago., 1908, p. 18-19).  

 

Também havia o cargo de preparador, cuja nomeação era de livre escolha do 

Presidente do Estado. Para exercer este cargo, o referido profissional devia possuir habilitação 

nos exames das cadeiras de Física e Quimica e de História Natural,  prestados em qualquer 

instituto oficial ou equiparado ao Ginásio Nacional (DECRETO Nº. 566, 1908). 

As determinações  dos concursos regidos por este decreto eram semelhantes àquelas 

da Reforma Epitácio Pessoa, mas haviam algumas modificações em seus artigos quanto à 

documentação, prazos, examinadores estranhos. Um deles fazia referência ao momento da 

inscrição, anunciando que os estrangeiros não naturalizados só podiam se inscrever  sob as 

mesmas condições dos brasileiros, mas também deviam apresentar a Congregação ou perante 

o Diretor, diploma ou título científico legalmente conferido por qualquer Escola, Academia 

ou Universidade estrangeira, e Escolas ou Faculdades do Brasil (DECRETO Nº. 566, 1908). 

A inscrição do concurso podia ser feita por procuração, caso o candidato tivesse justo 

impedimento. Não havendo candidatos inscritos até a data limite do edital, abria-se novas 

inscrições por mais três meses e mesmo assim ninguém se manifestasse, o Presidente do 

Estado preenchia a vaga por nomeação, sob a proposta da Congregação do Atheneu 

Sergipense. Quando os membros examinadores não fossem eleitos entre os professores da 

instituição e/ou da Escola Normal, cabia ao diretor convidar pessoas idôneas estranhas ao 

estabelecimento para participar dos processoes seletivos, como também marcar o dia e a hora 

do início das provas, sendo elas anunciadas com antecedência (DECRETO Nº. 566, 1908). 

Os concursos docentes eram compostos de: provas escrita e oral, prova oral com 

estudo prévio de ponto sorteado 24 horas antes, e arguição dos examinadores sobre o assunto 

                                                 

87 No Atheneu Sergipense a categoria de “professor” destinava-se àquele que ministrava aulas de Desenho. A 

denominação  “lente”, ainda, referia-se aos que liam as demais cadeiras, conforme o Decreto nº. 340, de 29 de 

abril de 1899. Até o ano de 1925, o professor de Desenho não tinha voto nas reuniões da Congregação, 

participava como ouvinte, e tampouco apresentava seus programas e participava das solenidades da instituição. 
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das provas escrita e orais. Também havia prova prática para Matemática e Astronomia, para 

Física e Química, História Natural, Geografia e Desenho. Todos os exames deviam ser 

realizados perante a Congregação do Atheneu Sergipense, organizados consecutivamente, 

após a leitura pública da primeira reunião da Congregação do Atheneu Sergipense, que   

encaminhava o processo seletivo. Os lentes ausentes na preleção das últimas três provas 

perdiam o direito a voto (DECRETO Nº. 566, 1908).     

As provas escritas para os concursos de línguas constavam de uma dissertação sobre 

assunto gramatical ou filológico, realizado na lingua estrangeira da cadeira em que se der a 

vaga, ou em Português caso fosse para esta cadeira ou das de qualquer das linguas mortas. 

Quando os concursos  fossem de Ciências, o candidato produzia um texto dissertativo de  

pontos sorteados sobre o conteúdo de uma das partes da cadeira vaga e de três proposições da 

outra ou sobre cada uma das outras partes (DECRETO Nº. 566, 1908). 

As provas orais versavam sobre leitura e tradução de um trecho suficientemente longo, 

sorteado de um “clássico notável” ou de “reputado” autor contemporâneo, seguido de uma  

análise comentada do referido trecho sob os diversos aspectos linguísticos, com 30 minutos de 

antecedência para reflexão, sem nenhum auxílio didático (DECRETO Nº. 566, 1908). 

As provas orais com estudo prévio do ponto sorteado, com 24 horas de antecedência 

constavam de uma  preleção em português sobre assunto relativo a literatura da língua, sendo 

os assuntos escolhidos dentre os formulados pela comissão examinadora e relativos a outra ou 

a uma das outras partes da cadeira ainda não considerada (DECRETO Nº. 566, 1908). 

As provas práticas de Física, Química e História Natural eram realizadas nos 

respectivos gabinetes88, na presença da comissão examinadora e do Presidente da 

Congregação89, sobre um ponto de Física e outro de Química, ou sobre um de Botânica outro 

de Zoologia, outro de Mineralogia, sendo cada candidato obrigado a apresentar relatório sobre 

esta atividade. As provas destinadas a Matemática e Astronomia versavam sobre quatro 

questões. Para as cadeiras de Geografia e Corografia do Brasil os candidatos produziam uma 

execução gráfica a mão livre de trabalho cartográfico, mediante ponto sorteado (DECRETO 

Nº. 566, 1908). 

                                                 

88 Denominação atribuída aos laboratórios durante o século XIX.  Os estudos de Alves (2005a)  apontam que os 

primeiros “sinais” da organização dos gabinetes Física, Química e História Natural, assim como da função de 

preparador  podem ser visualizados nos registros da sessão da Congregação do Atheneu Sergipense, no dia 22 de 

julho de 1904. 
89 O presidente da Congregação do Atheneu Sergipense também exercia as funções de diretor e professor da 

instituição. 
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A prova prática de Desenho iniciava com a resolução gráfica em nankin e repin, de um 

problema do domínio de Geometria Descritiva Elementar e da Theoria das sombras 

correlativas. Este exame era eliminatório e sendo o candidato nela habilitado, a prova 

sequenciava com a definitiva execução, a mão livre, de um desenho completo de ornato, de 

estilo característico, ao natural ou com o modelo à vista (DECRETO Nº. 566, 1908). 

Ao final da última prova, a Congregação do Atheneu Sergipense iniciava o julgamento 

de todos os exames, emitindo por escrito juízo fundamentado sobre cada uma delas e 

propondo a classificação dos candidatos. De posse deste parecer e de todos os papéis relativos 

ao concurso, seus membros também decidiam sobre a classificação definitiva dos 

concorrentes, indicando ao Governo quem devia preencher a vaga.  Na ata da sessão anexava-

se todas as provas escritas ou gráficas e o parecer reservado do diretor da instituição, sendo 

remetida o mais breve ao Presidente do Estado para nomear dentro de trinta dias o lente ou 

professor habilitado (DECRETO Nº. 566, 1908). 

O concurso da cadeira de Francês do Atheneu Sergipense abriu suas inscrições no dia 

1º de abril de 1909. O edital publicado na imprensa também foi registrado nas páginas da 

correspondência expedida pelo secretário da instituição ao Presidente do Estado de Sergipe, 

datada no mesmo dia e ano. 

 

Edital 

De ordem do Snr. Dr. Diretor do Atheneu Sergipense e de acordo com o art. 77, cap. 

XI, do Regulamento vigente acha-se aberta nesta secretaria à inscrição para o 

concurso da cadeira de Francês a contar desta data a 30 do corrente. 

Os senhores candidatos deverão preencher as exigências do regulamento abaixo 

transcrito: 

Paragrapho único. Para esta inscripção exiger-se-á prova de maioridade, folha 

corrida, e ser o candidato brasileiro ou naturalisado. 

Os candidatos poderão, entretanto, acrescentar qualquer documento de capacidade 

profissional em seu abono; 

Os estrangeiros não naturalisados poderão ser admittidos á inscripção para o 

concurso, mas alem das exigências exaradas deverão primeiro exibir perante a 

congregação, ou perante o Diretor, que mandará registrar em diploma ou titulo 

scientifico legalmente conferido pelas Escholas ou faculdades do Brazil. 

Secretario do Atheneu Sergipense , 1º de abril de 1909. O secretario João Menezes 

(CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 1º de abr., 1909, p. 106-106v. Ref. 

74FASS05). 

 

Neste edital estavam expostas todas as condições necessárias para inscrição, conforme 

o Art. 77, do Decreto nº. 566, de 24 de agosto de 1908. No dia 1º de maio de mesmo ano, as 
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inscrições para a cadeira de Francês do Atheneu Sergipense foram encerradas, tendo três 

candidatos inscritos: Fernando Delerice, Abdias Bezerra90, Antonio Diniz Valois Galvão. 

 A Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu no dia 8 de maio de 1909, no salão 

da Assembléia Estadual91 para nomear a comissão examinadora deste concurso. Neste dia 

estavam presentes o diretor Candido Costapinto e os professores: Bricio Mauricio de Azevedo 

Cardoso, Joaquim do Prado Sampaio Leite, Francisco Teixeira de Faria, Tancredo de Souza 

Campos92, Luiz de Figueiredo Martins93, Aristides da Silveira Fontes94, Leandro Diniz Faro 

Dantas95, Eutychio de Novaes Lins96, Alfredo Montes Junior97, José Moreira Magalhães98 e 

Padre Possidonio Pinheiro da Rocha99.  

O professor Francisco Teixeira de Faria propôs que a eleição da comissão fosse a voto 

aberto, sendo unanimemente aprovada. Procedendo a eleição foram eleitos os seguintes 

                                                 

90“Nascido em Siriri/SE no dia 7 de setembro de 1880, iniciou seus estudos secundários no Atheneu Sergipense, 

concluindo-os na Escola Militar do Realengo. Após concurso, preencheu a cadeira de Francês do Atheneu. Foi 

também professor das cadeiras de Aritmética e Álgebra em 1911 e de Português, Geometria e Trigonometria. 

Assumiu os cargos de Diretor do Atheneu Sergipense (1922) e Diretor da Instrução Pública do Estado de Sergipe 

(1923). Nesse cargo, viajou a São Paulo para observar os processos de ensino ali seguidos e tentar introduzi-los 

em Sergipe” (ALVES, 2005a, p. 152). Para saber mais, consultar Guaraná (1925) e  Souza (2011). 
91 Devida as reformas do prédio do Atheneu Sergipense, as reuniões da Congregação foram transferidas para um 

dos salões da Assembleia Estadual até o dia 26 de maio de 1909. 
92 Farmacêutico e professor do Atheneu Sergipense nas cadeiras de Geografia (1907) e História Natural (1913) 

(ALVES, 2005a, p. 219). 
93 Farmacêutico e professor do Atheneu Sergipense nas cadeiras de Desenho (1900) e Grego (1901). Para saber 

mais, consultar (GUIMARÃES, 2012). 
94  Médico e professor do Atheneu Sergipense nas cadeiras de Geografia/Mecânica e Astronomia (1904) e 

Física,Química e Higiene (1911) (ALVES, 2005a, p. 219). 
95 Engenheiro e professor do Atheneu Sergipense nas cadeiras de Francês (1907) e Desenho (1911). Para saber 

mais, consultar (GUIMARÃES, 2012). 
96 “Eutychio de Novaes Lins, natural de Lagarto - SE (30 de maio de 1825), foi professor interino de Aritmética 

e Álgebra em 1904 no Atheneu Sergipense, sendo nomeado no ano seguinte professor vitalício de Aritmética 

Elementar. Foi ainda professor da cadeira Geometria e Álgebra em 1910 e de Português da mesma instituição, 

falecendo a 22 de março de 1918” (ALVES, 2005a, p. 152). 
97 “Filho de Alfredo de Siqueira Montes, de quem direi adiante, e D. Maria de Araújo Montes, nasceu a 17 de 

agosto de 1875 no Aracaju, onde faleceu a 13 de janeiro de 1912. Recebeu do seu progenitor os primeiros 

rudimentos de instrução no Ginásio Sergipense, seguindo depois para o Rio de Janeiro, a fim de matricular-se na 

Escola Militar. [...]. Forçado a interromper os estudos pela necessidade de tratar de negócios de seu interesse 

pessoal, voltou de uma vez em 1897 para o Estado, onde se dedicou ao funcionalismo público, ao magistério 

particular e à imprensa. [...]. No Atheneu Sergipense ocupou interinamente as cadeiras de Geografia e Inglês e 

em 1907 foi provido efetivamente na de alemão”. Para saber mais, consultar Guaraná (1925, p. 18). 
98 “Filho de Joaquim Moreira Magalhães e D. Emília Barbosa de S. Calixto, nasceu na Estância a 27 de julho de 

1857 e faleceu no Aracaju a 8 de junho de 1913. Depois de ter feito toda a sua educação literária e científica na 

Bahia, recebeu ali o grau de doutor em medicina a 15 de dezembro de 1883. [...]. No último ano de governo do 

Doutor Martinho Garcez, 1899, foi nomeado lente da mesma cadeira no Atheneu Sergipense, transferido em 

1911 para a de Ciências Físicas e Naturais da Escola Normal, passando dessa para a cadeira de Geografia Geral, 

Geografia do Brasil e Noções de Cosmografia ainda do Atheneu, na execução da reforma da instrução pública de 

24 de setembro de 1912. [...]”. Para saber mais, consultar Guaraná (1925, p. 338). 
99 Padre e professor do Atheneu Sergipense na cadeira de Latim (1905) (ALVES, 2005a, p. 219). 
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examinadores: Brício Mauricio de Azevedo Cardoso100 (Presidente) e para os outros dois 

examinadores101, Alfredo Montes Junior e Alcebíades Correa Paes102. O professor Brício 

Cardoso declarou que ficou muito agradecido pela tamanha distinção que recebeu de seus 

colegas, apesar da sua idade “avançada”, com 65 anos. Ao final dessa etapa, o diretor marcou 

o prazo de oito dias para entrega dos pontos para prova escrita (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 481FASS01). 

No dia 17 de maio de 1909, a comissão examinadora entregou os pontos para as 

provas escritas do concurso da cadeira de Francês, sendo eles: : nº 1. Flexões dos adjetivos; nº 

2. Formação da lingua Francesa; nº 3. Flexão do nome; nº 4. Teoria do Pronome; nº 5. Teoria 

do Verbo. Na mesma ocasião, sortearam oito professores da Congregação do Atheneu 

Sergipense para em grupo de dois, fiscalizarem os concorrentes deste exame por 4 horas, 

assim composta: 1ª hora- Alcebíades Correa Paes e Francisco Teixeira de Faria; 2ª hora - José 

Moreira Magalhães e Eutachio de Novaes Lins; 3ª hora - Tancredo de Souza Campos e Padre 

Possidonio Pinheiro da Rocha; 4ª hora - Joaquim do Prado Sampaio Leite e Aristides da 

Silveira Fontes (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 

481FASS01). 

Após 10 minutos de intervalo, o diretor mandou proceder aos trabalhos convidando os 

candidatos Fernando Delerice, Abdias Bezerra, Antonio Diniz Valois Galvão para ter ciência 

dos pontos das provas escritas e examinar urna que ia guardar esses tópicos. Desse modo, o 

primeiro candidato inscrito Fernando Delerice sorteou o ponto nº 1. Flexões dos adjetivos. Os 

ritos do concurso iniciaram, com os concorrentes dispostos no salão, em mesas separadas,  

vigiados a cada hora pelas quatro duplas fiscalizadoras a portas fechadas. Ao final dessa 

etapa, as provas foram recolhidas em uma urna, à  vista dos opositores, na qual foi lacrada e 

fechada a cadeado, sendo as  três chaves entregues ao diretor e ao dois membros da última 

turma fiscalizadora (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 

481FASS01). 

                                                 

100Os professores que votaram em Brício Cardoso para presidência da comissão examinadora do concurso de 

Francês : José Moreira Magalhães, Joaquim do Prado Sampaio Leite, Alfredo Motes Junior, Eutachio de Novaes 

Lins, Padre Possidonio Pinheiro da Rocha, Aristides  da Silveira Fontes, Alcebiades Correa Paes, Tancredo de 

Souza Campos, Leandro Dinis Faro Dantas e Francisco Teixeira de Faria. 
101 Os professores que votaram em Alfredo Montes Junior e Alcebiades Correa Paes para compor a comissão 

examinadora do concurso de Francês: Bricio Mauricio de Azevedo Cardoso, José Moreira Magalhães, Joaquim 

do Prado Sampaio Leite, Alfredo Motes Junior, Eutachio de Novaes Lins, Padre Possidonio Pinheiro da Rocha, 

Aristides da Silveira Fontes, Alcebiades Correa Paes, Tancredo de Souza Campos, Leandro Dinis Faro Dantas e 

Francisco Teixeira de Faria votaram em Alfredo Montes Junior e Alcebiades Correa Paes. 
102 “Médico e professor do Atheneu Sergipense na cadeira de Inglês (1907)” (ALVES, 2005a, p. 219). 
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No dia 19 de maio de 1909, às 10 horas, a comissão examinadora apresentou os pontos 

para prova oral sobre leitura e tradução e análise comentada de um trecho sorteado, sendo 

todos aceitos pela Congregação. A sessão ficou suspensa por 10 minutos, ao reabri-la estavam 

presentes o Presidente do Estado José Rodrigues Costa Dória, o vice presidente, o secretário 

do Governo e o Chefe de Policia, cuja recepção ficou a cargo dos professores Luiz de 

Figueiredo Martins, Aristides da Silveira Fontes e Eutachio de Novaes Lins, escolhidos pelo 

diretor para recebê-los e introduzi-los no salão da Assembleia Estadual (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 481FASS01). 

Em seguida, o diretor mandou proceder a chamada dos concorrentes, estando ausente 

sem motivo justificado Fernando Delerice. Compareceram a prova oral os candidatos Abdias 

Bezerra e Antonio Diniz Valois Galvão, sendo o primeiro convidado a tirar o ponto na 

respectiva urna, sorteando o assunto “Sim solambo capítulo sétimo”. Os concorrentes 

refletiram sobre este tópico por 30 minutos, sem auxílio de espécie alguma, de acordo com o 

regulamento vigente. Antonio Diniz Valois Galvão foi recolhido em um quarto até o término 

da prova de Abdias Bezerra e vice versa (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1909,  Ref. 481FASS01). 

No dia seguinte, no dia 20 de maio, o diretor abriu a sessão da Congregação do 

Atheneu Sergipense convidando a comissão examinadora do concurso de Francês para 

apresentar os pontos da segunda prova oral (preleção). Os examinadores apresentaram os 

seguintes tópicos: 1. Formação da lingua Francesa; 2. Derivação e composição dos vocábulos; 

3. Teoria dos pronomes; 4. Teoria dos verbos; 5. Palavras invariáveis; 6. Origem das letras 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 481FASS01). 

Em seguida, o diretor  solicitou que a Congregação votasse a respeito dos respectivos 

pontos,  que foram unanimemente aceitos. Suspendeu-se a sessão  por 10 minutos. Ao reabri-

la o diretor convocou os candidatos para presenciar a inclusão dos pontos da prova oral em 

uma urna fechada, assim como convidar Abdias Bezerra para sortear um deles. O assunto 

escolhido versava sobre  “Teoria do Verbo” (quarto ponto) e os concorrentes  tinham 24 horas 

para fazer suas preleções (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1909,  Ref. 481FASS01). 

No dia 21de maio, o diretor convidou os candidatos para em sala reservada iniciar a 

preleção da prova oral, principiando com Abdias Bezerra e na seqüenciado por Antonio Diniz 

de Valois Galvão. No dia seguinte, 22 de maio, o rito do concurso continuou  e o diretor abriu 

a sessão chamando os concorrentes para abrir a urna, verificar se a mesma estava violada e 
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realizar a leitura do exame do dia anterior. Neste dia, somente o candidato Abdias Bezerra 

estava presente porque Antonio Diniz Valois Galvão não compareceu, mas justificou sua 

ausência (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 

481FASS01). 

Abdias Bezerra, único candidato, prosseguiu  no concurso para finalizar seus exames 

com a prova oral de arguição, às 11 horas, do dia 24 de maio de 1909, sob o “olhar 

hierárquico” da comissão examinadora. Dois dias depois, o diretor do Atheneu Sergipense por 

meio da sessão extraordinária provida em um dos salões da Assembleia Estadual declarou que 

o motivo da reunião era receber dos examinadores do concurso de Francês o parecer sobre as 

provas dos concorrentes. O resultado foi lido e submetido a apreciação da Congregação, 

sendo seu debate unanimemente aprovado (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1909,  Ref. 481FASS01). 

Os registros da ata da Congregação do Atheneu Sergipense, do dia 26 de maio de 

1909, apresentava o parecer  da  comissão examinadora encarregada de arguir interinamente a 

cadeira de Francês da instituição. Ao iniciar a preleção argumentou que se julgava dispensada 

de alguns exames por não haver equivalência ou competência durante os seus procedimentos. 

Em outras palavras, dos três candidatos ao concurso, apenas um cumpriu as formalidades 

inerentes ao regulamento e, portanto, só a este deve os examinadores avaliar (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1909,  Ref. 481FASS01). 

A comissão examinadora analisou atentamente as provas apresentadas pelo candidato 

Abdias Bezerra, uma vez que ele foi arguido conscientemente nas matérias que lhe foram 

sorteadas. Os examinadores não encontraram em todo os exames senão “ligeiras omissões” na 

prova escrita, “naturais em tais momentos”, e que de nenhum modo prejudicavam a 

competência revelada pelo aspirante a vaga. Durante a tradução do trecho escolhido não 

deixou a desejar, mostrando-se possuidor de “um vasto vocabulário e entendedor dos 

diferenciadores da língua”. Na fase da preleção discorreu com “clareza e erudição sobre o 

ponto que a sorte lhe determinou”, manifestando “[...] sua decidida vocação para o magistério 

pelos conhecimentos que proveu e, principalmente, pelo método de expor” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 26 de mai., 1909, p. 101, Ref. 

481FASS01).  

Diante estes resultados, Abdias Bezerra preencheu com “real proveito” o ensino da 

cadeira de Francês do Atheneu Sergipense, pela “excelência” das provas que apresentou a 

comissão examinadora, representada pelos professores Brício Mauricio de Azevedo Cardoso, 
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Alcebíades Correa Paes e Alfredo Montes Junior. Ao final do parecer, o diretor leu a ata da 

reunião para que fosse avaliada pela Congregação, sendo ela aprovada unanimemente. No dia 

27 de maio de 1909, os documentos relativos a este concurso foram encaminhados ao 

Presidente do Estado.   

 

Parecer 

Satisfazendo a exigência do Regulamento em vigor, de accordo com o art. 96 venho 

apresentar-vos meu parecer reservado sobre o concurso da cadeira de Francez deste 

Estabelecimento. Subscrevendo a opinião da commissão examinadora sobre a 

capacidade intelectual do candidato Abdias Bezerra, additarei somente que 

reconheço no mesmo a necessaria idoneidade moral e bastante criterio para exercer 

com muito proveito para o ensino a cadeira de Francês, em cujas provas o mesmo 

exhibiu-se a não mais desejar. 

Aguardando o que na vossa alta sabedoria e critério administrativo resolver-des, 

subscrevo-me com subida consideração.  

De V. Sr. Admirador. Dr. Candido Costapinto. Director do Atheneu Sergipense 

(CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 31 de mai., 1909,  p. 108v, Ref. 74FASS05).  

 

O Presidente do Estado nomeou Abdias Bezerra por ato do Governo para reger 

vitaliciamente a cadeira de Francês do Atheneu Sergipense, assumindo no dia 31 de maio de 

1909, o respectivo exercício depois de ter prestado o compromisso escrito e formal dois dias 

antes, conforme os dados do livro de registro de títulos da instituição. 

 

Registro do título do cidadão Abdias Bezerra para reger vitaliciamente a cadeira de 

Francês do Atheneo Sergipense  

O Presidente do Estado nomêa o cidadão Abdias Bezerra para reger vitaliciamente a 

cadeira de Francês do Atheneo Sergipense.  

Palacio do Governo do Estado de Sergipe, Aracajú 29 de maio de 1909. José 

Rodrigues Costa Doria (REGISTRO DE TÍTULO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

29 de mai., 1909, p. 5v, Ref. 402FASS09).  

 

Neste concurso fica claro a importância do “poder discipinar” diante do “olhar 

hierárquico” da banca examinadora e da “sansão normatizadora” do governo, uma vez que 

todo processo se comportou como uma “maquinaria “que circuncreveu todos os seus 

membros, tantos aqueles que estavam  em posição de exercer o poder, quanto aqueles sobre os 

quais o poder é exercido por meio da vigilância. Foram lutas travadas dentro da própria rede 

de poder, pois onde havia poder, sem dúvida, ocorreu resistência. Nas palavras de Foulcaut, 

“[...] poder é luta, afrontamento, relação de força e situação estratégica” (FOUCAULT, 2015, 

p. 18). Neste sentido, concebo a desistência dos candidatos Fernando Delerice e Antonio 

Diniz Valois Galvão e a permanência de Abdias Bezerra uma disputa onde houver uma 

relação unívoca, unilateral, ou seja, se ganha ou se perde. Concepção que ficava clara quando 
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os dois candidatos desistem dos exames antes do término do processo seletivo, infrigindo o 

controle do certame e se auto excluindo.  

Outro ponto a destacar  são os conhecimentos despreendidos por Abdias Bezerra em 

um momento onde estava em voga a construção da nacionalidade por meio da ascensão do 

estudo do Português, apesar da “proeminência da cultura literária no ensino secundário” 

(SOUZA, 2008, p. 104) com o ensino das línguas clássicas (Latim e Grego) e modernas 

(Francês, Inglês e Alemão). No ano de 1908, as aulas de Francês do Atheneu Sergipense 

estavam distribuídas no seu Plano de estudos nos 1º, 2º, 3º, 4º e 6º Anos, totalizando 10 horas 

semanais, conforme o Decreto nº. 556, de 24 de agosto de 1908 e os registros das atas da 

Congregação do mesmo ano.   

A distinção de Abdias Bezerra nos exames do concurso da cadeira de Francês do 

Atheneu Sergipense, talvez fosse influenciada pela sua própria prática docente, quando 

ministrou aulas particulares em Sergipe nas disciplinas de Português, Geografia, Francês e 

Aritmética desde o ano de 1906. Abdias Bezerra não possuía diploma de escola superior, mas 

os outros dois candidatos eram detentores de formação acadêmica e tinham bastante 

conhecimento na área do concurso, sendo Fernand Delerice engenheiro francês e Antonio 

Diniz de Valois Galvão, recém chegado da Suissa. Mesmo como tamanha experiência e 

entedimento sobre a língua moderna, os dois abandonaram as provas no meio do concurso e 

Abdias Bezerra continuou o certame exercendo um determinado poder.  

Concordo com Foucault ao afirmar que “[...] não podemos nos contentar em dizer que 

o poder tem necessidade de tal descoberta, desta ou daquela forma de saber, mas que exercer 

o poder cria objetos de saber, os faz emergir , acumula informações e as utiliza” 

(FOUCAULT, 2015, p. 230). Assim, Abdias Bezerra foi vantajosamente classificado, 

habilitado e provido por ato do Governo no dia 28 de maio de 1909, na cadeira de Francês do 

Atheneu Sergipense, substituindo o professor Geminiano Paes e assumindo o cargo no dia 31 

do mesmo mês e ano.  

O concurso  de professor para cadeira secundária de História abriu vaga com a morte 

do seu lente, Ulysses Vieira Mello, nomeado ao cargo no ano de 1907.  Dois anos depois da 

sua nomeação, o professor UlyssesVieira de Mello recebeu licença para tratamento de saúde, 

porém acabou falecendo no mesmo ano. Com o seu óbito, no ano seguinte, abriu-se um 

concurso para provimento desta cadeira. 
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Registro do titulo do pharmaceutico Ulysses Vieira de Mello para reger a cadeira de 

historia do Atheneu Sergipense. 

O professor de desenho do Atheneu Sergipense, pharmaceutico Ulysses Vieira de 

Mello, passa a reger cadeira de historia especialmente do Brazil do mesmo 

estabelecimento, em virtude do acto n° 185 de 1° de maio de 1907, que o transferiu 

para esta cadeira. 

Palácio do Governo do Estado de Sergipe, 14 de maio de 1907. Guilherme de Souza 

Campos (REGISTRO DE TÍTULO DO ATHENEU SERGIPENSE, 14 de mai., 

1907, p. 4v, Ref. 402FASS09).  

 

As inscrições do concurso de professores para cadeira de História Geral e 

especialmente do Brasil  foram abertas  por meio de edital, nos jornais em circulação,  a partir 

do dia 18 de março de 1910, permanecendo por trinta dias e cabendo aos candidatos o 

cumprimento das condições necessárias ao cargo, conforme as exigências do Decreto nº. 566, 

de 24 de agosto de 1908. 

 

De ordem do Snr. Dr. Director do Atheneu Sergipense e de accordo com o art. 77 

cap. XI do regulamento vigente, acha-se aberta nesta secretaria a inscripção par o 

concurso da cadeira de História com o praso de 30 dias a contar desta data. 

Os snrs. candidatos deverão preencher as exigências do regulamento abaixo 

inscripto: 

Paragrapho único - Para esta inscripção exiger-se-á prova de maioridade, folha 

corrida, e ser o candidato brasileiro ou naturalisado. 

Os candidatos poderão, entretanto, acrescentar quaisquer documento de capacidade 

profissional em seu abono; 

Os estrangeiros não naturalisados poderão ser admittidos á inscripção para o 

concurso, mas alem das exigências exaradas, deverão primeiro exibir perante a 

congregação, ou perante o Diretor, que mandará registrar em diploma ou titulo 

scientifico legalmente conferido pelas Escholas ou Faculdades do Brazil. 

Art.78 A inscripção poderá ser feita por procuração se o candidato tiver justo 

impedimento. 

Secretaria do Atheneu Sergipense, 18 de março de 1910. O secretario interino 

Olympio de Carvalho Fontes (CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 18 de mar., 

1910, p. 11, Ref. 74FASS05 ). 

 

Com as incrições encerradas no dia 18 de abril de 1910, Alfredo Passos Cabral, Durval 

Madureira Freire103 e José de Magalhães Carneiro104 eram os aspirantes a vaga. O concurso 

iniciou seus ritos no dia 20 de abril de mesmo ano, elegendo a sua comissão examinadora. 

Neste dia estavam presentes o diretor Candido Costapinto e os professores José Moreira 

                                                 

103 Farmacêutico e professor do Atheneu Sergipense nas cadeiras de  Escrituração Mercantil (1914) e Geometria 

e Trigonometria (1916) (ALVES, 2005a, p. 221). 
104 Filho do Major Augusto de Magalhães Carneiro e D. Francisca Barreto de Magalhães, nasceu no Aracaju a 13 

de novembro de 1880. Em Sergipe cursou humanidades, seguindo para a Capital da Bahia em março de 1899 

onde se matriculou no curso de Odontologia, formando-se em 1900 e regressando no mesmo ano à terra natal 

[...]. Com a reorganização do ensino público foi nomeado por ato de 2 de setembro de 1911 professor vitalício de 

Geografia geral, corografia e noções de cosmografia do Ateneu Sergipense [...]. Para saber mais, consultar 

Guaraná (1925, p. 329). 
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Magalhães, Francisco Teixeira de Faria, Eutychio de Novaes Lins, Antonio Garcia Rosa105, 

Luiz de Figueiredo Martins, Alcebíades Correa Paes, Joaquim do Prado Sampaio Leite, 

Abdias Bezerra, Tancredo de Souza Campos, Alfredo Montes Junior, Bricio Mauricio de 

Azevedo Cardoso.  

O professor Francisco Teixeira de Farias propôs que a comissão examinadora fosse 

composta por  Joaquim do Prado Sampaio Leite (Literatura/Lógica), Alcebíades Correa Paes 

(Inglês) e Alfredo Montes Junior (Alemão/Desenho), a qual foi unanimemente aprovada. Em 

seguida, o professor Alcebíades Correa Paes pediu que fosse concedido o prazo de dez dias 

para comissão organizar os pontos para o referido concurso, sendo unanimiemente outorgada.  

Na reunião da Congregação do Atheneu Sergipense, do dia 2 de maio de 1910, o 

diretor anunciou que Alcebíades Correa Paes entrava em gozo de licença para tratamento de 

sua saúde, ficando vago um dos lugares de examinador do concurso de História. Solicitou a 

Congregação que elegessem o seu substituto, sendo eleito José Moreira Magalhães com dez 

votos, enquanto Francisco Teixeira de Faria obteve dois votos.  

Ainda nesta reunião, Joaquim do Prado Sampaio Leite solicitou a palavra para dizer 

estava ciente de que Alcebíades Correa Paes planejaria a lista de assuntos para o aludido 

concurso, mas ficou sabendo que o referido programa já estava conhecido publicamente e 

encaminhado por carta anônima ao Presidente do Estado. Diante deste fato, requereu a 

anulação do programa por não participar da reunião marcada pelos demais examinadores para 

confeccioná-lo. Também  pronunciou que não pediu a sua retirada da banca examinadora para 

não impor injúria entre os seus colegas e o julgarem leviano. Em seguida,  Brício Mauricio de 

Azevedo Cardoso declarou que a Congregação não julgava Alcebíades Correa Paes capaz de 

tal procedimento, afinal cabia a ele escrever os pontos para os exames da cadeira de História 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

Nessa passagem fica evidente as “relações de poder” que haviam entre os membros da 

Congregação e examinadores dos concursos. Mesmo afastado por licença de saúde e 

substituído por José Moreira Magalhães, Alcebíades Correa Paes se destacou entre os demais 

professores ao ser encagerrado de escrever e ter aceita a sua lista de pontos para cadeira de 

História, além de obter a confiança do Presidente da comissão examinadora. Esta distinção 

                                                 

105 Filho de Manuel Prudente de Jesus e D. Josefina Garcia Rosa, e nascido em 15 de julho de 1843 na Missão de 

Japaratuba, ali faleceu a 13 de junho de 1877. Tendo-se doutorado em 17 de dezembro de 1870 na Faculdade de 

Medicina da Bahia, apenas sobreviveu para encarreirar-se na vida profissional, exercendo a clínica 

primeiramente na Feira de Santana, daquele Estado, e depois na cidade de Maruim, até pouco antes de falecer 

(GUARANÁ, 1925, p. 40). 



147 

Entre permanências e mudanças 

 

provocou um desconforto no professor Joaquim do Prado Sampaio Leite, que mesmo sabendo 

de tais determinações solicitou anulação do programa, não sendo atendido. Sua insastifação 

pode ser vista na ata da reunião da Congregação de 9 de maio de 1910, quando pediu ao 

diretor do Atheneu Sergipense uma declaração discorrendo que ele não tomou parte na 

organização e aprovação dos pontos pelos motivos já conhecidos (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

Voltando aos ritos do concurso, no dia 9 de maio de 1910, o presidente da comissão 

examinadora,  Brício Mauricio de Azevedo Cardoso, apresentou a lista dos pontos da prova 

escrita do concurso de História, divididos em quinze assuntos de História Geral e seis tópicos 

sobre História do Brasil, que foram aprovados pela Congregação do Atheneu Sergipense. 

 

Quadro 8 - Lista de pontos da prova escrita do concurso de História (1910) 
Áreas 

da 

História 

Números Pontos 

História 

Geral 

1º Assyrios, persas, phenicios e judeos. Compania monarca e scientifica 

2º Greccia. Instituição e leis de Sparta, Athenas, e Purdos 

3º Lettras e artes na Grécia. Homero. A arte militar dos gregos e guerras com os persas 

4º Philype Alexandre e seo Império. Alexandria. 

5º Roma. Religião, culto, familia. Os reis. A arte militar romana e guerras prucias 

6º Ditadores populares em Roma. laylla e Cezar. A queda da republica 

7º 
Origem do christianismo, sua propagação. O baixo imperio. Organização e templo da 

igreja 

8º Instituição inglesa; a magna carta. O juiz. O parlamento. 

9º 
Innovações da polvora, da bussola, do papel e da imprensa. Consequencias materiaes 

e moraes 

10º Desenvolvimento marítimo e especialmente da América. A África dos negros. 

11º Renascença e sua influencia nas lettras. A reforma. Luttero 

12º Absolutismo em França. Lei 13ª e Lei 14ª 

13º Seculos 17 e 18. As sciencias, lettras e artes. Regimen parlamentar 

14º Revolução Franceza 

15º Expansão da civilização européia na Africa, na Asia, Oceania e America 

História 

do 

Brasil 

1º 
Descobrimento do Brasil. Navegadores hespanhoes e portugueses. População 

aborígene 

2º Os jesuítas. Represalia contra o Brasil. Os francezes, origem do Rio de Janeiro 

3º 
Os hollandezes, Invasão da Bahia, de Pernambuco, Mauricio de Nassau. Queda do 

domínio hespanhol 

4º 
Escravidao dos indios e dos negros. Trafico e agricultura. Reacção nativista. 

Mascates. Emboabas 

5º 
Conjuração Mineira. D. Joao 6º. Refugio na America. A independência, a 

Constituinte, o primeiro reinado 

6º 
A escravidão dos índios patrocinados pelos jesuítas. Conflitos do Norte e no Sul por 

este motivo 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1910. 

 

Na ocasião da apresentação dos pontos, o professor Aristides da Silveira Fontes 

sugeriu  que  fosse acrescentado a lista da comissão dois assuntos: “Expansão da colonisação 
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europeia na Africa, na Asia, Oceania e America” e “A escravidão dos índios patrocinados 

pelos jesuítas. Conflitos do Norte e Sul por este motivo”. De imediato, o examinador do 

concurso Joaquim do Prado Sampaio Leite declarou que não tomou parte da votação dos 

aditivos. Abdias Bezerra anunciou que a aprovação destes aditivos retiravam as atribuições da 

comissão. Pedindo a palavra Brício Mauricio de Azevedo Cardoso, presidente da comissão 

examinadora,  deixou claro que a comissão não se considerou desautorizada com a proposta 

dos aditivos (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 

481FASS01).  

Os aditivos sugeridos por Aristides da Silveira Fontes foram submetidos a votação 

nominal, sendo a favor os professores Brício Mauricio de Azevedo Cardoso, Possidonio 

Pinheiro da Rocha, José Moreira Magalhães, Eutychio de Novaes Lins, Luiz de Figueiredo 

Martins, Alfredo Montes Junior, Francisco Teixeira de Faria, Aristides da Silveira Fontes, 

Abdias Bezerra, Leandro Diniz Faro Dantas, e contra Antonio Garcia Rosa e Tancredo de 

Souza Campos (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 

481FASS01).  

Ainda nesta reunião, o presidente Brício Mauricio de Azevedo Cardoso convidou a 

Congregação para proceder ao sorteio  da comissão fiscalizadora das 4 horas da prova escrita 

do concurso, sendo sorteados: Possidonio Pinheiro da Rocha (Latim) e Leandro Diniz Faro 

Dantas (Desenho) para 1ª hora, Luiz de Figueiredo Martins (Geografia) e Francisco Teixeira 

de Faria (Matemática, Geometria e Trigonometria) para 2ª hora, Aristides da Silveira Fontes 

(Geografia/Mecânica e Astronomia)  e Antonio Garcia Rosa (Francês e Geografia) para 3ª 

hora, Abdias Bezerra (Francês) e Alfredo Montes Junior (Alemão e Desenho) para 4ª hora 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

Depois de escolhida a comissão examinadora, o presidente convidou o candidato 

Alfredo Passos Cabral para sortear o ponto da prova escrita. Na urna foram colocados 

inicialmente dois números, um e dois, o primeiro correspondendo a História Geral e segundo 

a História do Brasil, sendo retirado o número um. Em seguida, adicionou-se os pontos para a 

dissertação escrita,  escolhido por sorte o ponto “8º- Instituição inglesa; a magna carta. O juiz. 

O parlamento” e para proposições o 6º assunto de História do Brasil “A escravidão dos índios 

patrocinados pelos jesuítas. Conflitos do Norte e no Sul por este motivo” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

Ao final do sorteio os candidatos Alfredo Passos Cabral, Durval Madureira Freire e 

José de Magalhães Carneiro realizaram a prova escrita em uma sala reservada, fiscalizados a 
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cada hora pelas respectivas comissões. Terminadas as 4 horas destinadas a este exame, 

recolheram e colocaram as provas em uma urna, à vista dos concorrentes, na qual foi lacrada e 

fechada a cadeado, sendo as três chaves entregues ao diretor e aos dois membros da última 

turma fiscalizadora (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 

481FASS01).  

No dia seguinte,  a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para apreciar, ler e 

discutir sobre os pontos do concurso de História. O professor Aristides da Silveira Fontes 

requereu que fossem incluídos entre os pontos os conteúdos de História Antiga e Moderna. O 

professor Joaquim do Prado Sampaio Leite argumentou que esse requerimento não podia ser 

tomado em consideração, por ser matéria vencida. A sugestão foi posta a voto, cujo resultado 

apresentou empate e o presidente decidiu ouvir a comissão examinadora, que a rejeitou (ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

Depois de 10 minutos de intervalo, os candidatos e a Congregação do Atheneu 

Segipense foram apresentados aos pontos da prova oral. Os professores Aristides da Silveira 

Fontes e Abdias Bezerra fizeram objeção ao 11º ponto e a comissão o substituiu pelo tema 

“Os padres Vieira e Anchieta”. A lista possuía trinta tópicos, versando sobre História do 

Brasil (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 

481FASS01).  
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Quadro 9 - Lista de pontos da prova oral do concurso de História (1910) 
Áreas 

da 

História 

Números Pontos 

História 

do 

Brasil 

 

1º Descobrimento do Brazil, Navegadores hespanhoes e portugueses 

2º A população aborigena – traços ethnolocos geraes 

3º A colonização – capitanias hereditarias e sua ruina 

4º O governo Geral – fundação da Cidade 

5º As trez raças da Colonea. Os Jesuitas 

6º Represalias contra o Brazil. Os francezes. Origem do Rio de Janeiro 

7º 
Represalias contra o Brazil. Os holandezes. Invasão da Bahia, Pernambuco, Mauricio 

de Nassau 

8º Queda do dominio Hollandez 

9º Historia Geral do Brazil 

10º As entradas e as bandeiras 

11º Os padres Vieira e Anchieta 

12º A escravidão dos negros, trafego, agricultura 

13º Rebellião de Bechman 

14º Reação nativista, Mascates e Emboadas 

15º Historia local no Norte 

16º Historia local no Centro 

17º Historia local no Sul 

18º Du bler - Du Gay - Tronin 

19º As fronteiras – guerras no sul 

20º A conspiração mineira 

21º D João 6º. Refugio na America 

22º A independência. A constituinte. O primeiro reinado 

23º A regencia 

24º Segundo reinado 

25º Guerra do Paraguay 

26º A abolição da Escravatura 

27º Proclamação da Republica 

28º A revolta de setembro 

29º Presidentes da Republica 

30º Presidencialismo no Brazil 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1910. 

 

O candidato Alfredo Passos Cabral sorteou o ponto “nº. 18: Du bler - Du Gay - 

Tronin”. No dia seguinte, 11 de maio, em um dos salões da Assembleia Estadual, o diretor 

abriu a sessão e convidou os candidatos Alfredo Passos Cabral, Durval Madureira Freire e 

José Magalhães Carneiro para fazer a prova oral, sendo os dois últimos excluídos do processo 

seletivo por não terem preenchido os formulários, conforme as exigências do Art. 85, do 

Departamento do Ensino sobre provas de concursos (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

No dia 12 de maio de 1910, o diretor abriu a sessão da Congregação do Atheneu 

Sergipense para deliberar sobre a prova oral de assunto prévio do concurso de História. O 

ponto a ser escolhido a sorte fazia parte do Código de Ensino em relação a cadeira vaga. O 

candidato Alfredo Passos Cabral sorteou o ponto “nº. 35 - Fronteiras. Guerra do Sul”, 
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proferindo-a por 30 minutos (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1910, Ref. 481FASS01).  

Analisando as listas de pontos das provas escrita e oral do concurso de História 

percebi o quanto elas eram extensas e descritivas. Os assuntos estavam expostos em forma de 

tópicos e com temas amplos, impedindo que o candidato identificasse os conteúdos a serem 

tratados no dia do exame. No entanto, alguns fatos possuíam proximidade com o tempo 

vivido e até mesmo recentes para época, a exemplo: A abolição da escravatura, Proclamação 

da República, Presidentes da República, Presidencialismo no Brasil, entre outros. Dessa 

forma, o aspirante a lente do Atheneu Sergipense devia possuir conhecimentos remotos e 

acompanhar as mudanças hodiernas da sociedade brasileira.  

Os pontos das provas escritas e orais do concurso de História do Atheneu Sergipense 

apresentavam conteúdos nacionais que traçavam as crescentes mudanças ocorridas do cenário 

brasileiro. Esta estrutura também traduzia o que deveria ser ensinado aos jovens secundaristas  

sergipano nos anos de 1910, uma vez que “[...] interpretar o Brasil foi um desafio para os 

intelectuais no início do século XX, constituindo uma necessidade política para a construção 

do Estado Nacional Republicano” (SOUZA, 2008, p. 102).  

No dia 14 de maio de 1910, o candidato Alfredo Passos Cabral  leu a sua  prova escrita 

mediante fiscalização do professor Leandro Diniz Faro Dantas. Dois dias depois, estando 

presente o Presidente do Estado Rodrigues Dória, a comissão examinadora arguiu o candidato 

sobre a referida prova escrita. Em 17 de maio do mesmo ano, a comissão apresentou e 

proferiu o seu parecer sobre a prova do concorrente perante a Congregação, sequenciado de 

uma votação por escrutínio secreto para a habilitação do candidato. Ao final deste processo 

foram entregues  treze  células, com o seguinte resultado: seis votos a favor contra sete votos 

em branco (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1910, Ref. 

481FASS01).  

Depois de anunciado o resultado, o professor Aristides da Silveira Fontes requereu que 

fosse reprovada a votação e o presidente da comissão examinadora não aceitou sua sugestão 

por julgá-la fora do regulamento em vigor, uma vez que o escrutínio secreto já estava 

realizado. Em seguida, o professor José Moreira Magalhães pediu a palavra para explicar o 

seu voto, mas Brício Cardoso não aceitou sua justificativas pelas mesmas condições 

anunciadas anteriormente (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1910, Ref. 481FASS01).  
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A comissão examinadora justificou os resultados dos exames de Alfredo Cabral   

afirmando que o primeiro (prova oral) estava incompleto, pois o assunto do ponto sorteado 

não foi abrangido no todo como devia. Quanto o segundo (prova oral), ajuizava  que  o 

candidato se distanciou inteiramente do ponto. No terceiro (prova escripta) declarou que 

apesar da omissão e engano releváveis, normais às angustias do momento, a prova devia ser 

considerada como boa. Ainda completou seu parecer reconhecendo que o único concorrente 

do concurso de História do Atheneu Sergipense possuía qualidades, mas que deviam ser 

aperfeiçoadas diante das atribuições do regulamento em vigor e que naquele momento não 

podia classificá-lo habilitado a vaga (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1910, Ref. 481FASS01).  

 

Dr. Alfredo Cabral um moço de espírito intelliquito e cultivador, que, mediante 

estudos subseqüentes dará a mocidade sergipana um mestre idoneo; mas, em 

conseqüência do Regulamento citado, abstem-se de classifical-o visto ter sido elle o 

único candidato que satisfez as exigências regulamentares (CORRESPONDÊNCIA 

EXPEDIDA, 17 de mai., 1910, p. 119, Ref. 74FASS05). 

 

O diretor do Atheneu Sergipense, Candido Costapinto, ao emitir o parecer sobre o 

resultado das provas de Alfredo Cabral ao Presidente do Estado por meio de correspondência 

expedida no dia 20 de maio de 1910 apresentou inúmeros questionamentos quanto à avaliação 

dos lentes da Congregação e da banca examinadora. Na sua concepção os treze julgadores, 

provavelmente, não conseguiram entender as colocações do candidato e tampouco se 

manifestaram no momento dos exames, o que consequentemente prejudicou o concorrente. 

Também questionou se os votos em branco podiam ser considerados, uma vez que eles 

representavam o nada. Na sua concepção deviam prevaler os sufrágios válidos, mesmo porque 

neste concurso só havia um único aspirante a vaga. Dessa maneira, ainda perguntou sobre a 

possibilidade de aprová-lo neste certame. 

 

Parecer 

Cumprindo a lettra regulamentar exercida no art. 96 do Cap. XI do Regulamento vos 

remetto inclusos os documentos referentes ao concurso da cadeira de Historia 

ultimamente realisado. Obrigado por força da lei a dar meu parecer reservado, cabe-

me dizer-vos, que a commissão nomeada pela congregação cumpriu a risca o 

imposto no art. 96, 1ª parte como verificareis no mesmo parecer. 

Posta em votação, por escrutínio secreto, a habilitação do candidato foram recebidas 

13 cedulas (numero de lentes e professor presentes), das quais 6 disiam sim = 

Está habilitado o candidato e 7 em branco. Não sei a que atribuir essa 

perplexidade na votação. Será, que os que votaram em branco não puderam pelas 

provas exaradas pelo candidato completar seo (delles) juiso?  Será que por escrúpulo 

de consciencia, não se manifestaram, sujeitando-se por completo a responsabilidade 

do acto? Outras considerações surgirem ao meu espírito e são as seguintes: Os votos 
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em brancos serão a expressão do nada e por tanto sem cotação, prevalecendo 

somente os que dizem sim = Está o candidato habilitado? Assim sendo, o não 

havendo voto que o inhabilite, estará o candidato approvado no concurso a que 

submeteu-se? 

Confiando no vosso reconhecido criterio e inquebrantavel justiça a par de reiterada 

equidade nos actos que emanam do vosso Governo, aguardo com a maxima 

anciedade, vossa resolução para minha sciencia. 

Reiteiro-vos meos protestos de alta consideração. Saudações. O Director. Dr. 

Candido Costapinto (CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 20 de mai., 1910, p. 

118v-119, Ref. 74FASS05, grifos meus).  

 

Os escritos dessa correspondência revelam o interesse que o diretor do Atheneu 

Sergipense tinha pela ocupação da vaga aberta para lente de História. Mesmo o regulamento 

vigente considerando legítimo o parecer dos lentes e da comissão examinadora, também cabia 

ao diretor tecer comentários sobre os resultados desse certame. Nota-se que Candido 

Costapinto não concordava com as avaliações dadas, provavelmente, confiava na capacidade 

intelectual de Alfredo Cabral por ter ele sido ex-aluno da instituição, possuir formação em 

Direito e ocupar outros cargos de destaque na sociedade sergipana. Dessa maneira, os 

questionamentos supacitados soavam como estratégias de melhoramentos da posição e apoio 

do único candidato a vaga, cujo veredito final competia ao Presidente do Estado.  

Em resposta ao parecer de Candido Costapinto, o Presidente do Estado, José 

Rodrigues da Costa Dória,  autorizou a realização de uma nova votação para o dia 25 de maio 

de 1910.  Para tanto, o diretor  leu os ofícios de devolução referentes ao concurso de Historia 

do Atheneu Sergipense, alegando estarem deficientes em relação ao regulamento e Código do 

Ensino Secundário. Em seguida, a Congregação procedeu sobre o julgamento do candidato 

Alfredo Passos Cabral, sendo recolhidas doze células: onze votos106 dizendo sim, embora 

Joaquim do Prado Sampaio Leite tenha feito ressalva na parte final das conclusões da 

comissão examinadora, e um voto de não de Bricio Mauricio de Azevedo Cardoso 

(CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA,1910, Ref. 74FASS05).  

Depois de apurada a votação, o diretor do Atheneu Sergipense encaminhou o novo 

parecer para ser avaliado pelo Presidente do Estado. Na correspondência expedida em 31 de 

maio de 1910, Candido Costapinto reforçou o seu posicionamento frente às irregularidades do 

último julgamento, apesar de ainda haver deficiência no voto de Joaquim do Prado Sampaio 

Leite. Também aproveitou a oportunidade para questioná-lo sobre a habilitação e inabilitação 

do candidato Alfredo Cabral (CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA,1910, Ref. 74FASS05).  

                                                 

106 Votaram sim: Antonio Garcia Rosa, Alfredo Montes Junior, Possidonio Pinheiro da Rocha, José Moreira 

Magalhães, Aristides da Silveira Fontes, Leandro Diniz Faro Dantas, Francisco Teixeira de Faria, Abdias 

Bezerra, Luiz de Figueiredo Martins, Eutychio de Novaes Lins, Joaquim do Prado Sampaio Leite. 
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Parecer 

Tenho a honra de passar as mãos de V. Ex. os papeis relativos ao concurso da 

cadeira de Historia Geral e especialmente do Brazil, a que se procedeu ultimamente 

neste estabelecimento.  

As irregularidades havidas no primeiro julgamento sobre os quais já expuz a V. 

Exa. o meu parecer naquella data remettido, foram agora somadas, si bem que 

ainda encontre deficiencia no voto do Dr. Prado Sampaio, que ao meu ver, não 

deu a resposta  positiva a pergunta por mim representada – O candidato está 

ou não habilitado a ser provido na cadeira de Historia a que concorreu? Quanto 

ao resultado, aguardo a saiba resolução de V. Ex. sempre criteriosa e versada nos 

moldes da equidade e justiça. 

Reitero a V. Ex. os meus protestos de alta consideração. Saudações. Dr. Candido 

Costapinto (CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 31 de mai., de 1910, p. 119v, Ref. 

74FASS05). 

 

Nota-se que o concurso da cadeira de História do Atheneu Sergipense estabeleceu um 

“poder” por meio de um conjunto de “ações possíveis”, uma relação que só existiu como tal e 

operou sobre o “campo de possibilidades” em que se inscreveu o comportamento dos sujeitos 

ativos (FOUCAULT, 2015). Nessa perspectiva, a habilitação do candidato Alfredo Cabral 

caracterizou “relações de poder”, onde sujeitos individuais e coletivos exerceram seu poder 

diante de um campo de possibilidades. Em outras palavras, os pareceres da comissão 

examinadora, do diretor e do Presidente do Estado desempenharam seus poderes um sobre os 

outros ou vice e versa para incitar, induzir, desviar, facilitar ou dificultar, ampliar ou limitar, 

tornar mais ou menos provável a aprovação do único candidato deste certame.  

Na concepção de Foucault  (2015),  o poder também supõe “estratégias” composta por 

uma “rede de relações”, vislumbrada conforme os meios escolhidos para atingir tal fim. Neste 

sentido, destaco os argumentos e questionamentos imprevisíveis descritos nos pareceres do 

diretor do Atheneu Sergipense, que mesmo diante das resistências dos julgadores durante o 

resultado do concurso, encaminhou suas conclusões para o Presidente do Estado. Nesses 

registros Candido Costapinto empregou sua racionalidade para atingir seu objetivo específico: 

a habilitação de Alfredo Cabral. Dessa maneira, sua nomeação ocorreu por ato do Governo no 

dia 14 de fevereiro de 1911.   

  

Registro do titulo do Bacharel Alfredo Cabral para reger vitaliciamente a cadeira de 

Historia do Atheneu Sergipense  

O Presidente do Estado nomea o Bacharel Alfredo Cabral para exercer o cargo de 

Lente de História do Atheneu Sergipense. 

Palacio do Governo do Estado de Sergipe, Aracajú 14 de fevereiro de 1911. José 

Rodrigues Costa Doria (REGISTRO DO TITULO, 14 de fev., 1911, p. 6, Ref. 

402FASS09). 
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A habilitação de Alfredo Cabral na cadeira de História do Atheneu Sergipense exerceu 

um poder determinado por um “conjuntos de ações” sobre “ações possíveis”, agindo sobre um 

ou vários sujeitos ativos deste processo seletivo. Assim, os enfrentamento de forças e as 

“estratégias imprevisíveis” contribuíram nas análises das “relações de poder” (FOUCAULT, 

2015)  travadas durante os os concursos para professores secundários da referida instituição. 

 

3.3 - OS CONCURSOS DOCENTES DO ATHENEU SERGIPENSE NOS TEMPOS DA 

REFORMA ROCHA VAZ 

 

No Brasil a implementação do Decreto nº. 16.782-A, também chamado de Reforma 

Rocha Vaz, tinha por fim organizar o Departamento Nacional do Ensino, reformar a educação 

secundária e superior, legislar sobre o ensino primário, moldar todos estabelecimentos 

brasileiros de acordo com o instituído no Colégio Pedro II, dentre outros assuntos. Com essa 

lei, “[...] o ensino secundario como prolongamento do ensino primario, para fornecer a cultura 

média geral do paiz”, compreendia “um conjuncto de estudos com a duração de seis annos” 

(ART. 47, BRASIL, 1925, p. 32). 

Com a publicação desta lei, Sergipe enquadrou-se nas suas determinações depois de  

doze meses, embora tenham ocorrido alguns contratempos para implementá-la. Uma dessas 

passagens podem ser vistas no relatório do diretor do Atheneu Sergipense, Alcebíades Correia 

Paes, para o período de julho de 1925 a julho de 1926, nas laudas da correspodência expedida 

de 13 de julho de 1926, ao expor que a comissão designada para fazer a adaptação do 

regulamento da instituição à reforma do ensino, Decreto nº. 16.782-A, de 13 de janeiro de 

1925, desobrigou-se da incumbência, apresentando ao governo novo estatuto, que foi 

mandado observar pelo Decreto nº. 912, de 12 de dezembro do mesmo ano.  

O estatuto não estava condizente com o Regimento Interno do Colégio Pedro II, que 

na concepção do diretor era uma contradição, pois devia seguir a risca suas determinações. 

Diante da situação, o Presidente do Estado, Maurício Graccho Cardoso, nomeou uma nova 

comissão para rever o regulamento de 12 de dezembro de 1925, mas Alcebíades foi contrário 

a tal atitude, uma vez que o Colégio Pedro II ainda não havia oferecido o modelo para que os 

equiparados pudessem seguir. Como não podia ser diferente, a comissão deu como provisório 

o novo regulamento, implementado em 2 de julho de 1926, apresentando vários artigos em 

antagonismo com o regimento federal. Sendo assim, o diretor solicitou que o governo, 
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urgentemente, providenciasse o nivelamento do regulamento aos parâmetros estabelecidos 

pela escola padrão (CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA,1926, Ref. 193FASS05). 

Nessa perspectiva, as finalidades da legislação de 13 de janeiro de 1925 foram 

estabelecidas no Atheneu Sergipense com a implementação do Decreto nº. 940, de 2 de julho 

de 1926, caracterizando-o como um instituto destinado a ministrar instrução das humanidades 

indispensável ao “exame de vestibular” nos estabelecimentos de ensino superior do país, além 

de conferir diploma de Bacharel em Ciências e Letras, conforme seu Art. 1º.  

O curso secundário de 6 anos representava um “curso completo, com caráter de ensino 

formativo e cultural. Aos que o completassem, dar-se-ia, em conseqüência, o grau de de 

bacharel em ciências e letras” (SILVA, 1969, p. 284). Ao concluir o 5º Ano do ensino 

secundário o aluno estava apto para a “condição indispensável para a admissão a exame 

vestibular em qualquer curso superior, suprimidos os exames parcelados de preparatórios” 

(SILVA, 1969, p. 284). 

Na concepção de Nunes (2000), a Reforma Rocha Vaz foi “ampla” e publicamente 

debatida por instituições e educadores, pois garantiu “[...] a definitiva preparação do curso 

secundário como curso regular” e definiu seus estudos em 6 anos seriados “com o intuito de 

oferecer um preparo geral e fundamental para a vida” (NUNES, 2000, p. 44). 

 

Pela primeira vez se oficializava o ensino secundário como prolongamento do 

ensino primário. Quem concluía os estudos de seis anos recebia o diploma de 

bacharel em ciências e letras. Quem realizava cinco anos de estudos tinha direito a 

realizar exames vestibulares para qualquer curso superior, suprimidos os exames 

parcelados de preparatórios. Essa lei significou, portanto, a implantação do regime 

seriado de estudos nos colégios particulares (NUNES, 2000, p. 44-45). 

 

A Reforma Rocha Vaz garantiu “[...] ao ensino secundário brasileiro a verdadeira 

finalidade, fornecendo ao aluno uma visão panorâmica dos conhecimentos, sobre a qual 

profissão escolhida” (NUNES, 1999, p. 93). Assim, esta lei estabeleceu a seriação obrigatória 

de 6 anos em todo o país, quando equiparou os estabelecimentos públicos estaduais ao 

Colégio Pedro II. Os colégios particulares que cumprisse esta exigência, solicatavam  “[...] 

bancas examinadoras para alunos ao Departamento Nacional de Educação, órgão que a 

Reforma criava”107. 

Concordo com Silva (1969), quando afirma que nas reformas anteriores seus 

promulgados não se preocuparam fazer obras “puramente individuais", “ou expressivas de 

                                                 

107 Cf: NUNES, 2008, p. 256. 
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pontos de vista doutrinários de ortodoxia sectária, como acontecera com as Reformas de 

Benjamin Constant e Rivadávia” (SILVA, 1969, p. 280). Para o autor, “[...] em nenhuma 

outra o debate prévio foi tão amplo quanto em torno da reforma Rocha Vaz. O debate e a 

própria reforma, aliás, não se restringia à estrutura e aos demais aspectos do ensino 

secundário e superior” (SILVA, 1969, p. 280). 

No Atheneu Sergipense durante a Reforma Rocha Vaz, o programa de ensino atendia 

os ditames estabelecidos pelo Departamento de Ensino, apesar de existirem algumas 

particularidades provinientes das necessidades locais. Para tanto, nos 6 anos do curso 

secundário as aulas eram regidas  por vinte e três disciplinas, cada uma delas por 3 horas, 

perfazendo uma carga horária semanal de 126 horas, a saber:  

 

Quadro 10 - Disciplinas do curso secundário do Atheneu Sergipense (1926) 

Disciplinas 
Ano 

1º 2º 3º 4º 5º 6º 

Português  x x x    

Aritmética x x     

Geografia Geral x      

Inglês  x      

Francês x x x    

Instrução Moral e Cívica  x      

Desenho x x x x x  

Corografia do Brasil  x     

História Universal  x x    

Inglês ou Alemão  x x    

Álgebra   x x   

Latim  x x x x  

Português (gramática histórica)    x   

Geometria e Trigonometria    x   

História do Brasil    x   

Física     x x  

Química     x x  

História Natural    x x  

Português (noções de literatura)     x  

Cosmografia     x  

Filosofia     x  

Literatura Brasileira      x 

Literatura das Línguas Latinas      x 

História da Filosofia      x 

Sociologia      x 
Fonte: Quadro construído pela autora a partir das informações contidas no Art. 3º do Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926. 

 

Para ministrar tais disciplinas o corpo docente do Atheneu Sergipense era composto de 

professores catedráticos, docentes livres, professores honorários e professores de Desenho, 
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sendo análogo ao Colégio Pedro II em algumas categorias108. Na ocorrência de substituição de 

qualquer um deles promovia-se uma pessoa idônea para a cadeira que lhe competisse. 

Para ser professor catedrático do Atheneu Sergipense o candidato devia prestar 

concurso, ser nomeado por decreto e se tornar vitalício desde a data da posse. Os docentes 

livres também eram escolhidos por concurso, empossados por portaria do diretor da 

instituição pelo prazo de 10 anos, para mais de uma cadeira. Esse prazo podia ser renovado, se 

a congregação o entendesse, pela importância dos cursos professados, dedicação ao ensino e 

publicação de trabalhos de real valor.  

No entanto, possuir título de professor honorário no Atheneu Sergipense incumbia ser 

um profissional de notável e excepcional competência, brasileiro ou estrangeiro que fosse 

eleito por voto espontâneo de dois terços da Congregação, devendo a votação ser feita na 

sessão seguinte àquela em que fora apresentada a proposta.  

Os professores de Desenho também prestavam concurso, visto que juntamente com o 

docente livre obedeciam ao mesmo julgamento aplicado nas disposições relativas para 

professor catedrático. Só podiam ser nomeados assistentes os cidadãos diplomados, e quando 

não fossem docentes livres tinham por obrigação se habilitar à livre docência dentro do prazo 

de 2 anos. 

Para prover as cadeiras do Atheneu Sergipense sob os ditames do regulamento de 2 de 

julho de 1926, os professores deviam prestar concurso para catedrático e docente livre. Os 

primeiros eram nomeados por decreto e vitalícios desde a data da posse; os segundos, por 

portaria do diretor, pelo prazo de 10 anos, e sujeitos à renovação pela importância dos cursos 

professados, dedicação ao ensino e publicação de trabalhos de real valor.  

Os concorrentes à vaga de professor catedrático do Atheneu Sergipense eram os 

docentes livres da cadeira vacante, ex catedráticos da instituição e de outros estabelecimentos 

oficiais ou equiparados, e o profissional diplomado que comprovasse idade inferior a 40 anos 

                                                 

108 “Segundo a Reforma Rocha Vaz (1925), o corpo docente do Colégio Pedro II era formado por Professores 

Catedráticos; Docentes Livres; Professores Honorários; Professores de Desenho e de Ginástica; e Auxiliares de 

Ensino, esta última categoria era composta pelos Preparadores e Repetidores. Os ‘Repetidores’ passaram a ser 

chamados de ‘Adjuntos’ em 1928, porém suas atribuições se ampliam, pois de meros repassadores das aulas 

dadas pelos catedráticos, passam a ser incumbidos de auxiliar os catedráticos. A Reforma previa ainda, a 

categoria dos Professores Privativos, mas não encontramos menções sobre esta categoria nos documentos 

investigados. Com o aumento do número de alunos foi necessária a abertura de turmas suplementares. Os 

Professores Catedráticos e Docentes Livres tornaram-se insuficientes para lecionar nessas turmas e foram 

contratados então, os Professores Suplementares. Os Professores Suplementares são também chamados em 

documentos diferentes, porém do mesmo período, de ‘Regentes Estranhos’, ‘Pessoas Estranhas’, ‘Elementos 

Estranhos’ ou ‘Professores Estranhos’ ao corpo docente efetivo, bem como de ‘professores além dos 

catedráticos’ ou ‘professores além dos efetivos’” (SOARES, 2014, p. 206-207).  
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e que justificasse com títulos ou trabalhos de valor a sua inscrição no concurso a juízo da 

Congregação, sendo indispensável aos dois candidatos o curso completo de Humanidades ou 

diploma de escola superior (DECRETO Nº. 940, 1926). 

A Congregação do Atheneu Sergipense, após três dias do término do prazo de 

inscrição, reunia-se para examinar os documentos apresentados, aprovar e encerrar os 

cadastros, nomear as comissões de arguição de teses e exame das provas práticas, e marcar o 

dia do início do concurso. 

As provas do concurso para professor catedrático compreendiam três fases. A primeira 

correspondia à apresentação de duas teses a respeito da matéria de que constasse o concurso e 

sua defesa perante a Congregação. A segunda, uma prova prática, quando a natureza da 

matéria a comportar, sobre assunto sorteado na ocasião. E na terceira, prova oral de caráter 

didático, durante 50 minutos, com ponto sorteado com 24 horas de antecedência, dentre os de 

uma lista aprovada pela Congregação. Para tanto, o processo de seleção obedecia à seguinte 

ordem: defesa da tese de livre escolha; defesa da tese sobre assunto sorteado; prova prática, 

quando a natureza da disciplina a exigir e prova oral (DECRETO Nº. 940, 1926). 

Como dito, a defesa de uma das teses contemplava o assunto escolhido pelo candidato, 

finalizando com a exposição do resumo das publicações por ele julgadas de valor. A outra 

versava a respeito de assunto sorteado entre os dez pontos escolhidos pela Congregação, 

comum a todos os concorrentes e anunciado ao tempo em que fosse aberta a inscrição para o 

concurso. Os concorrentes entregavam os exemplares das teses, mediante recibo, ao secretário 

do Atheneu Sergipense e a todos os membros presentes, devendo, além disso, apresentar 

cinco cópias, no mínimo, das obras publicadas (DECRETO Nº. 940, 1926).  

Os candidatos defendiam separadamente, por 15 minutos, perante os avaliadores, sob a 

presidência do diretor e uma comissão composta, obrigatoriamente, de quatro professores da 

matéria em pleito, salvo por impedimento legal, que os arguiam por 30 minutos. Ao final da 

sessão cada avaliador atribuía uma nota ao pretendente a vaga, justificando-a, se quisesse, e, 

em seguida, entregava ao presidente uma cédula assinada e datada indicando o nome e a nota 

da prova (DECRETO Nº. 940, 1926). 

As provas práticas procediam sobre questões sorteadas de momento, entre certo 

número de pontos previamente escolhidos pela Congregação, sendo facilitada aos candidatos 

a consulta de livros ou documentos a juízo dos quatro examinadores encarregados de dirigir e 

acompanhar as referidas provas. Finda essa fase, a comissão apresentava minucioso relatório 

sobre cada uma delas, juntamente com a indicação das notas (DECRETO Nº. 940, 1926).  
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Antes das provas orais havia uma sessão especial da Congregação, na qual se procedia 

à leitura do relatório das provas práticas, o resultado do seu julgamento, bem como o da 

defesa da tese. As notas das avaliações eram graduadas de 0 a 10 (DECRETO Nº. 940, 1926). 

A prova oral tinha por fim demonstrar a cultura intelectual, o conhecimento da matéria 

sorteada e as boas qualidades de exposição do candidato. Realizada no mesmo dia, em 

seguida acontecia o julgamento como na defesa de tese, sendo considerado inabilitado o 

candidato que não preenchesse o tempo regulamentar de 50 minutos (DECRETO Nº. 940, 

1926). 

Ao fim de cada sessão de julgamento o diretor do Atheneu Sergipense, auxiliado por 

um professor, fazia a verificação do número de cédulas recebidas e as recolhia em invólucro 

fechado, registrava a ata em livro especial, assinada por ele e três professores, para guardar 

tudo em lugar apropriado.  

Com o término da última prova oral, a Congregação do Atheneu Sergipense se reunia 

em sessão pública, no mesmo dia, para apuração final, sendo considerados habilitados para o 

provimento dos cargos de professores catedráticos os candidatos que alcançassem média final 

superior a 7. Caso nenhum concorrrente  obtivesse essa média, o diretor comunicava o fato ao 

Presidente do Estado, que providenciava o contrato de um profissional de reconhecida 

competência, exceto aos docentes livres da cadeira vaga, para reger a cadeira pelo prazo de 2 

anos e depois abrir novo concurso. Aqueles que não fossem auxiliares do ensino e 

alcançassem média superior a 5,0 eram nomeados docentes livres (DECRETO Nº. 940, 1926). 

Concluído todo o processo do concurso, o diretor do Atheneu Sergipense remetia ao 

Presidente do Estado cópias das atas com indicação do nome do candidato que obtivesse a 

média mais alta, a fim de nomeá-lo nas condições previstas no regulamento vigente. Se dois 

ou mais concorrentes alcançassem a média, seus nomes eram indicados para que fosse 

escolhido o professor catedrático, cabendo a preferência ao bacharel diplomado pelo Colégio 

Pedro II, ou por qualquer estabelecimento equiparado (DECRETO Nº. 940, 1926). 

Em referência ao concurso à docência livre, o pleito ocorria em uma única época do 

ano, na segunda quinzena de outubro, sendo as inscrições encerradas na segunda quinzena de 

setembro. Os candidatos deviam ter curso de Humanidades completo ou diploma de curso 

superior, para então prestar, perante a Congregação, as seguintes provas: defesa de uma tese 

de livre escolha; prova didática, quando a natureza da disciplina o exigir; dissertação, durante 

50 minutos, sobre ponto tirado à sorte, com antecedência de 24 horas, entre os de uma lista 

aprovada pela Congregação do Atheneu Sergipense (DECRETO Nº. 940, 1926). 
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Os candidatos à docência livre que tivessem obtido média final inferior a sete só 

adquiriam o respectivo título passados 2 anos. Também podiam ser admitidos em novo 

concurso, não podendo, nesse período, concorrerem à vaga de professor catedrático. Para 

haver processos seletivos para docentes livres deviam existir um número significativo de 

alunos para justificar sua contratação. Os professores de Desenho eram nomeados por 

concurso por meio de prova didática e oral. A seleção dessas duas categorias obedecia ao 

julgamento aplicável às disposições relativas a professor catedrático (DECRETO Nº. 940, 

1926). 

Como dito, no ano de 1926 as aulas do Atheneu Sergipense eram regidas pelos 

professores catedráticos, docentes livres e professores honorários, além de professores de 

Desenho. O curso secundário possuía vinte e três disciplinas ministradas por vinte e cinco 

professores, a saber:  

 

Art. 154. A exceção dos honorários, incumbe a estes professores o ensino das 

matérias do curso de estabelecimento, as quais ficam distribuídas pelas seguintes 

cadeiras:  

Três de português, duas de francês, uma de inglês, uma de alemão, três de latim, 

uma de aritmética, uma de álgebra, uma de geometria e trigonometria, duas de 

desenho, uma de noções de cosmografia , uma de história universal, uma de história 

do Brasil, uma instrução moral e cívica, uma de física, uma de química, uma de 

história natural, uma de filosofia e história da filosofia, uma de literatura brasileira e 

das línguas latinas, e uma de sociologia, ficando desmembradas as cadeiras de 

aritmética da de álgebra, de química da  de física, de história universal da de história 

do Brasil, e criadas uma cadeira de português, uma de latim, uma de literatura 

Brasileira e das línguas latinas, uma de desenho e uma de sociologia (DECRETO 

Nº. 940, 2 de jul., 1926, p. 236). 

 

 Essa determinação enfatiza o quantitativo de professores que regiam as cadeiras do 

Atheneu Sergipense durante a Reforma Rocha Vaz, mas também redifiniu o seu programa de 

estudos quando desmembrou e introduziu novas disciplinas. Para tanto, separou Aritmética de 

Álgebra,  Química de Física e  História Universal de História do Brasil, como também criou 

as cadeiras de Português, Latim, Literatura Brasileira e das Línguas Latinas, Desenho e 

Sociologia. Assim, com a nova distribuição do número de aulas e gênese de novas disciplinas 

de fica evidente a necessidade de recrutar, via concursos, profissionais capacitados para 

ministrar seus conteúdos. 

Em Sergipe essas determinações foram discutidas no dia 26 de dezembro de 1925, na 

reunião da Congregação do Atheneu Sergipense, cuja pauta versou sobre a criação e 

provimento de cadeiras,  dispostas nos Arts. 123 e 127 do atual regulamento da instituição em 

cumprimento da Lei Federal nº. 894, de 19 de novembro de 1924, do Decreto nº. 16.732-A, de 
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13 de janeiro de 1925 e da Circular nº. 1261, de 25 de setembro do mesmo ano, expedida pelo 

Diretor do Departamento Nacional de Ensino, aos Inspetores Federais junto aos 

estabelecimentos de ensino secundário. Na ocasião o Presidente da Congregação, Alcebíades 

Correa Paes, anunciou que essas deliberações eram exigências da nova lei de ensino, mas que 

além de prover as cadeiras ordenadas o Atheneu Sergipense também precisava de uma cadeira 

de Latim, regida a partir do 2º Ano, para compor seu programa de estudos. 

Na ocasião desta mesma reunião, a Congregação do Atheneu Sergipense autorizou que 

o diretor providenciasse a publicação de um edital, chamando concorrentes ao provimento da 

cadeira do 2º ano de Latim na instituição. As demais disciplinas deviam ser criadas e providas 

por força do Decreto nº. 16732-A, de 13 de janeiro de 1925, por ordem administrativa 

decidiram reservar outra reunião para discutir as necessidades e atribuições do referido 

estabelecimento de ensino.  

Tais determinações legislativas apenas reforçavam o que a literatura da História das 

Disciplinas Escolares defendem, juntamente com a compreensão da dimensão do conceito de 

Cultura Escolar. Para Chervel (1990) o sistema escolar detinham um poder criativo 

insuficiente valorizado e desempenhava na sociedade uma duplicidade: formar “[...] não 

somente os indivíduos, mas também uma cultura que vem por sua vez penetrar, moldar, 

modificar a cultura da sociedade global” (CHERVEL, 1990, p. 184). 

Por determinação do Decreto nº. 940, 2 de julho de 1926, o Atheneu Sergipense abriu 

concursos para professores para dez cadeiras vagas, a saber: Latim (1926), Sociologia (1926), 

Literatura Brasileira e das Línguas Latinas (1926 e 1929), Desenho (1926, 1928 e 1929), 

Aritmética (1926), Cosmografia (1926), Geometria e Trigonometria (1927) e Matemática 

(1929). Para relatar esses processos seletivos considero que “[...] a identificação, a 

classificação e a organização desses objetivos ou dessas finalidades são uma das tarefas da 

história das disciplinas escolares” (CHERVEL, 1990, p. 187). No entanto, ao narrar os fatos 

deve-se ter cuidado com as fontes utilizadas, pois nem “[...] todas as finalidades inscritas nos 

textos são de fato finalidades ‘reais’” (CHERVEL, 1990, p. 189). 

Nessa perspectiva, dos onze concursos para professores do Atheneu Sergipense 

durante a Reforma Rocha Vaz, quatro deles efetivamente não ocorreram. Alguns desses 

processos seletivos até chegaram abrir edital de inscrição, formular pontos para escrita da tese 

e escolher a banca examinadora, mas por algum motivo não finalizaram seus certames. 

Assim, as cadeiras vagas de Desenho (1926), Aritmética (1926), Cosmografia (1926), 
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Geometria e Trigonometria (1927) foram ministradas por docentes nomeados pelo Governo 

ou preenchidas por catedráticos em disponibilidade. 

No Atheneu Sergipense o professor que atingia a idade de 65 anos era posto em 

disponibilidade, com todas as vantagens pecuniárias de direito, na conformidade das leis em 

vigor. Esta solicitação também cabia aos docentes que possuíam mais de 25 anos de serviço 

no seu cargo, assim como aos educadores com mais de 30 anos de função compulsória. 

A disponibilidade dos professores do Atheneu Sergipense começava com a requisição 

solicitada ao diretor da instituição. Em seguida, caso o Presidente do Estado aprovasse o 

despacho, tal processo tinha seu início após 90 dias, sendo-lhes facultado, de acordo com as 

disposições do regulamento vigente, continuar a fazer parte da Congregação, das mesas 

julgadoras de exames e das comissões examinadoras de concursos, asseguradas as vantagens a 

que tivessem direito. Quando  à disponibilidade era obtida por meio do tempo de serviço os 

docentes deviam comprovar a seguinte documentação: 

 

Art. 248. Os professores contarão como tempo de serviço para a disponibilidade:  

a) todos os anos letivos, com as interrupções legais; 

b) o tempo de licença e as faltas justificadas, que, somadas, não excederem a 

noventa dias em um ano; 

c) as interrupções por força de obrigações legais ou perturbações públicas; 

d) o serviço de auxiliar do ensino; 

e) o tempo de suspensão judicial, quando forem julgados inocentes (DECRETO Nº. 

940, 2 de jul., 1926, p. 254). 

   

 Retornando aos concursos para professores do Atheneu Sergipense, durante as 

análises das fontes foram localizadas na Biblioteca Pública Epifânio Dória e no Instituto 

Histórico Geográfico de Sergipe sete exemplares das teses produzidas pelos candidatos, nas 

cadeiras de Latim, Sociologia, Literatura Brasileira e das Línguas Latinas, Desenho e 

Matemática. 
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Quadro 11 - Teses apresentadas nos concursos docentes do Atheneu Sergipense (1926-

1929) 
Candidato Ano Cadeiras Tese de livre escolha Tese de ponto sorteado 

Alberto Bragança 

de Azevedo 1926 Latim 

 

Syntaxe do verbo esse 

A voz passiva, em Latim, 

construção pessoal e impessoal da 

voz passiva 

Florentino Telles 

de Menezes  

1926 Sociologia 

Influencia do clima nas 

civilisações, localizado 

como  

O clima quente não é  

impróprio a civilização  

O processo da selecção na 

sociedades. Até que ponto a 

selecção natural pode influir nas 

sociedades 

 

Ranulfo Hora 

Prata 
1926 

Literatura 

Brasileira e 

das Línguas 

Latinas 

A Renascença das letras 

em França 

Repercutiu na nossa litteratura o 

movimento romântico de 1830? 

Octávio Espírito 

Santo 1926 Desenho 

 

- 

Que relação existe entre o 

desenho a mão livre e desenho 

Geométrico? 

Alfredo 

Guimarães 

Aranha 

 

1929 

1 
Matemática 

 

Potenciação e Radiação 

Esphera. Representação graphica 

de funcção num syistema de 

coordenadas rectilineas. Funcções 

decimaes João Alfredo 

Montes 

Systema Metrico Decimal 

Maria Rita Soares 

de Andrade 
1929 

Literatura 

Brasileira e 

das Línguas 

Latinas 

A mulher na Literatura 

(das Linguas novi-Latina) 

 

- 

Fonte: Elaborado pela autora por meio dos registros localizados na Biblioteca Pública Epifânio Dória e no Instituto Histórico 

Geográfico de Sergipe 

 

As teses produzidas e defendidas pelos candidatos dos concursos para professores do 

Atheneu Sergipense versavam sobre pontos de livre escolha ou assuntos sorteados da lista de 

dez pontos organizada pelas respectivas bancas examinadoras. As análises dessas dissertações 

e os conteúdos escolhidos para as provas orais, escritas e práticas podem revelar os saberes 

exigidos dos concorrentes nos referidos processos seletivos, assim como verificava se eles 

atendiam aos ditames da Reforma Rocha Vaz quando confrontados com os programas das 

disciplinas. Para tanto, coube examinar cada pleito separadamente para melhor visualizar as 

relações de poder por meio das disputas, estratégias, vantagens e ônus dos concorrentes 

durante as etapas destinadas a habilitação das referidas cadeiras vagas. 

 

3.3.1 O concurso da cadeira de Latim do Atheneu Sergipense: “Docete...Ensinae. 

Discite...Aprendei” 

 

O concurso da cadeira de Latim do Atheneu Sergipense abriu edital no dia 26 de 

dezembro 1925. Neste mesmo dia, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para 

iniciar a criação e provimento das cadeiras, deliberadas pelo Decreto nº. 16732-A, de 13 de 
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janeiro do mesmo ano, incluindo entre elas uma de Latim. As aulas desta disciplina eram 

ministradas na instituição entre o 2º e 5º Anos, diferente do programa de ensino oficial 

regidos pelo Colégio Pedro II, que iam do 2º ao 4º Ano. Nesta sessão estavam presentes o 

Inspetor Fiscal, Octaviano Vieira de Mello109 e os professores Jucundino de Souza Andrade, 

Leandro Diniz de Faro Dantas, Adalberto Simeão Sobral110, Arthur Fortes111, Antonio Garcia 

Rosa, José de Andrade Carvalho112, Abdias Bezerra e Manoel José dos Santos Mello113 para 

iniciar as deliberações do Decreto nº. 16732-A, de 13 de janeiro. O diretor Alcebíades Correa 

Paes por motivo de doença não presidiu a sessão, sendo substituído pelo catedrático mais 

antigo, Luiz de Figueiredo Martins. 

Nesta reunião a Congregação  do Atheneu Sergipense também decidiu que o concurso 

da cadeira de Latim fosse posto em edital, chamando candidatos para seu provimento. 

Também  solicitou que seus membros escolhessem e procedessem ao sorteio dos dez pontos 

para  temática de uma das teses a serem apresentadas pelos concorrentes. Sendo assim, os 

examinadores organizaram e aprovaram a lista de pontos, cujos conteúdos elencados 

contemplavam todas as lições destinadas ao estudo da línguas latinas presentes no programa 

de ensino federal. Em seguida, o único candidato inscrito, Padre Alberto Bragança de 

Azevedo, sorteou o tópico  nº 6, que versava sobre “ A voz passiva, em Latim. Construção 

pessoal e impessoal da voz passiva” (ATA DA CONGREGAÇÂO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01).  

 

 

 

                                                 

109 Filho de Gonçalo Vieira de Melo e Maria Isabel Cotias de Melo, “nasceu no Aracaju a 4 de setembro de 

1879. Habilitou-se em humanidades no Ginásio Sergipense, fez o curso médico na Faculdade da Bahia, recebeu 

o grau de doutor a 31 de dezembro de 190 [...]. Voltando ao seu Estado foi clinicar na vila de Japaratuba, [...]” 

(GUARANÁ, 1925, p. 440). 
110Filho de Simeão Teles de Menezes Sobral e Luisa Francisca Accioly Sobral. “Nasceu em Japaratuba, a 2 de 

agosto de 1887. Depois de ter feito alguns preparatórios no Atheneu Sergipense, seguiu para Alagoas, 

matriculando-se, em março de 1903, no seminário Episcopal de Maceió, onde fez todos os estudos exigidos para 

a carreira que escolhera, concluindo-os pela ordenação a 12 de novembro de 1911. [...]. Por decreto de 24 de 

julho de 1916 foi nomeado adjunto da cadeira de Português do Atheneu Sergipense, promovido a catedrático por 

decreto de 30 de março de 1918, permutando com a de latim a 19 de abril do mesmo ano [...]” (GUARANÁ, 

1925, p. 4). 
111 Filho de Antonio Augusto Gentil Fortes e Antonia Junqueira Fortes. Nascido a 28 de julho de 1881 em 

Aracaju. Tem o curso de humanidades feito no Atheneu Sergipense[...]. “Por decreto de 15 de julho de 1916 foi 

nomeado professor vitalício da cadeira de história geral e do Brasil do Ateneu Sergipense e leciona no colégio 

Tobias Barreto história e francês e no Instituto América, francês e geografia desde a fundação de ambos” 

(GUARANÁ, 1925, p. 73). Para saber mais, consultar,  Bezerra (1981),  Soutelo (1990) e Oliveira (2015).   
112 Farmaceútico e professor do Atheneu Sergipense nas cadeira de Química e Física (1924). 
113 Professor de Português do Atheneu Sergipense (1924). 
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Quadro 12 - Lista de pontos da tese de ponto sorteado do concurso de Latim (1926) 
Números Pontos 

1º Theoria das declinações latinas 

2º Theoria das conjugações latinas 

3º Syntaxe de concordancia em Latim 

4º Sytntaxe de complemento de logar em Latim 

5º Syntaxe de complemento de tempo em Latim 

6º A voz passiva em latim, construcção pessoal e impessoal da voz passiva 

7º Syntaxe do dativo em Latim 

8º Discuro directo (sratio recta) e discurso indireto (sratio obliquo) 

9º Dependencias dos tempos ( consecutis temporium) 

10º Theoria do verso latino, metrica 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 

 

No dia 3 de julho de 1926, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para 

organizar os encaminhamentos do concurso da cadeira de Latim, já que o prazo para a 

inscrição tinha se esgotado e apenas inscreveu-se, dentro do prazo, o candidato Padre Alberto 

Bragança de Azevedo. O concorrente  entregou os documentos exigidos por lei, assim como 

os  comprobatórios de suas habilidades para o provimento da referida cadeira, a saber: 

 

1) Certidão de idade do candidato provando ser ele menos de 40 anos;  

2) Seu diploma expedido pelo Bispado desta capital, atestando que o candidato fez o 

curso completo do Seminário Episcopal, condição que lhe dá, a ele, candidato, o 

mesmo direito, que as demais profissões diplomadas por escalas superiores, de 

acordo com a circular de 25 de setembro de 1925, do Diretor do Departamento e 

Ensino; 

3) O número exigido por lei, de exemplares de duas teses, versando uma sobre o 

assunto sorteado por esta Congregação - A voz passiva, em Latim, construção 

pessoal e impessoal da voz passiva - e , a outra de livre escolha do candidato - 

Syntaxe do verbo esse; 

4) Igual número de exemplares, de uma obra publicada pelo candidato- Estudos de 

Latim (ATA DA CONGREGAÇÂO DO ATHENEU SERGIPENSE, 3 de jul., 1926, 

p. 73, Ref. 496FASS01, grifos do secretário). 

 

O único candidato inscrito, Padre Alberto Bragança de Azevedo, possuía formação 

superior e religiosa, cujos direitos eram os mesmos daqueles que continham profissões 

diplomadas. Vale lembrar que essa determinação representava um habitus anunciado no 

século XIX, onde os professores que regiam a cadeira de Latim estavam ligados a religião, 

principalmente da Igreja Católica. O concorrente também entregou cinco exemplares das duas 

teses: uma sobre o assunto sorteado pela Congregação do Atheneu Sergipense  - “A voz 

passiva, em Latim, construção pessoal e impessoal da voz passiva” - e , a outra de livre 

escolha - “Syntaxe do verbo esse”. Em seguida, os documentos foram analisados, 

unanimemente aprovados e as inscrições encerradas (ATA DA CONGREGAÇÂO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01).  
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Neste mesmo dia a Congregação do Atheneu Sergipense escolheu como membros 

examinadores das duas teses, os catedráticos e professores de Latim Adalberto Simões Sobral 

e Possidonio Pinheiro da Rocha, o ex professor de Latim e atual de Português Manoel 

Candido dos Santos Pereira e Leonardo Gomes de Carvalho Leite, professor de Instrucção 

Moral e Cívica. As arguições do candidato Alberto Bragança de Azevedo foram iniciadas no 

dia 2 de agosto de 1926. Os encaminhamentos do concurso de Latim prosseguiram no dia 3 

de agosto do mesmo ano, no Palácio da Assembleia Legislativa para finalizar a arguição das 

duas teses, iniciadas no dia anterior, do único candidato inscrito (ATA DA CONGREGAÇÂO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01. 

Dentre as duas teses apresentadas localizei um exemplar da dissertação de livre 

escolha do candidato Alberto Bragança de Azevedo, “Syntaxe do verbo esse”. Este trabalho 

foi produzido no dia 7 de fevereiro de 1926, possuí noventa e sete laudas, cuja capa apresenta 

alguns dados como nome do autor, título da obra, finalidade, local  de impressão e ano de 

publicação. Para tanto, a “These para concurso de professor cathedratico ATHENEU PEDRO 

II do Estado de Sergipe” elaborada pelo Estabelecimento Gráfico “Lins de Carvalho” 

(AZEVEDO, 1926, p. I), no mesmo ano citado. Na folha de ante rosto há uma dedicatória da 

obra “Ao corpo docente do Atheneu Pedro II” (AZEVEDO, 1926, p. III).  
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Figura 2 -  Capa da tese de livre escolha  do candidato Alberto Bragança de Azevedo no 

concurso de Latim (1926) 

 
                           Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 

 

Na folha de rosto desta mesma tese alguns dados eram reiterados, principalmente 

quanto a finalidade da obra. Apresenta uma pequena descrição sobre Alberto Bragança de 

Azevedo, afirmando ser o autor “[...] presbytero secular do habito de São Pedro, natural da 

cidade de Laranjeiras, filho legítimo de Epimacho de Azevedo e Tereza Virgillia Bragança de 

Azevedo, a fim de obter a cadeira do 2º Anno de Latim” (AZEVEDO, 1926, p. V). Anuncia 

também  que a  dissertação versa sobre as “Doutrinas grammaticaes acerca do verbo ESSE na 

construcção da phrase latina” (AZEVEDO, 1926, p. V). Esses registros foram importantes 

porque revalidavam a autoria e os objetivos da obra. 

 

 

 



169 

Entre permanências e mudanças 

 

Figura 3 - Folha de rosto da tese de livre escolha apresentada pelo candidato Alberto 

Bragança de Azevedo no concurso de Latim (1926) 

 
                           Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe 
 

A lauda seguinte registra os nomes do diretor, vice diretor, inspetor fiscal, corpo 

docente e auxiliar de ensino em exercício no Atheneu Sergipe até o dia 30 de junho de 1925. 

Anuncia que o concorrente sabia da presença dos trinta e um professores (vinte e sete 

catedraticos e quatro substitutos) e quais disciplinas eles regiam na instituição. Fato que, 

provavelmente, pode ser esclarecido quando Alberto Bragança de Azevedo foi nomeado por 

Ato nº. 319, de 11 de novembro de 1925 para substituir o catedrático de Latim, Possidonio 

Pinheiro da Rocha, durante seu afastamento para as funções em comissão do Governo.  

A tese possuí além dos elementos citados outras partes, a saber: justificativa, sumário, 

lista de bibliografia consultadas, o texto da temática em questão e uma relação de obras 

publicadas. Nos escritos da primeira parte, “Justificação”, Alberto Bragança faz uma analogia 

entre o professorado e o sacerdócio por meio das palavras do Evangelho. Assim, investido 

pelas concepções dos sábios do Concílio de Niceia, voz da Igreja, os verbos ensinar e 
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aprender eram “exuberante demonstração do espírito superior orientado que ditou as 

grandezas da Boa Nova” (AZEVEDO, 1926, p. 12).  

 

O Mestre disse aos seus queridos: 

Docete... 

Ensinae. 

Officio é, por sem duvida alguma, dos mais nobres e alcandorados extinguir trevas 

illustrar ignorancias, clarificar espíritos desfazer-se em luzes. 

Docete... 

Ensinae. 

Bem hajam quantas almas generosas que dão, de cotio, o melhor de suas boas 

energias, em prol da educação da mocidade. 

Docete... 

Ensinae. 

O mestre é gerador de obras monumentaes, porque em suas oficinas se formam 

operarios das bellas letras. 

Docete... 

Ensinae. 

Porque, pois, alienar do sacerdote o encargo de mestre? 

Porque separar o magisterio do ministerio sacerdotal?  

Porque, alfim, fazer desapparecer a prerogativa que a simplicidade do povo já 

consagrou e estabeleceu? 

O sacerdote ainda hoje é saudado com a formula com que lhe assiste a  primazia - 

padre mestre.  

Doutra feita, o Mestre quis nova inculcação, exclamando dest’arte: 

Discite... 

Aprendei. 

Dirigir coracõeszinhos pela senda é cerda do bem é escola  de valor inestimavel. 

Discite... 

Aprendei. 

Levar povos de pé enxuto pelas aguas dos vexames do mundo é também escola de 

grande lucro espiritual. 

Discite... 

Aprendei. 

Ir ao encalço das creanças que se desviam das normas da boa athica é ainda escola 

de conhecimentos valorosos. 

Discite... 

Aprendei. 

Que é tudo isso senão aprender? 

Não basta ensinar a ensinar; é mister ensinar a aprender, e aprender a ensinar; 

ensinando-se, aprendendo-se, ensinar-se. 

Bem disse o Mestre: 

Docete... 

Ensinae. 

Discite... 

Aprendei. (AZEVEDO, 1926, p. 12-13) 

 

O autor por meio das palavras do Evangelho acreditava haver uma relação entre 

ensinar e aprender, na qual o sacerdote além de catequisar pela palavra também aprendia por 

meio das letras. Com esta concepção, Alberto Bragança narrou a sua trajetória e o interesse de 

se inscrever no concurso da cadeira de Latim. Iniciou dissertando sobre os conhecimentos 

adquiridos dos seus mestres e o bom desempenho na disciplina quando estudou no Seminário 
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de Aracaju. Descreveu a importância de se tornar vitalício dessa cadeira no Atheneu 

Sergipense, uma vez que a regeu interinamente desde 11 de novembro de 1925, no momento 

em que o catedrático se afastou para assumir funções em comissão do governo. Ficou 

surpresso ao saber que o diretor solicitou os seus serviços ao Presidente do Estado, Maurício 

Graccho Cardoso, mas esclareceu não existir motivos para se envaidecer, pois tinha ciência de 

que todo aprendizado recebido, a partir do ano de 1914, estava sendo difundido entre seus 

alunos desde o início da sua carreira docente (AZEVEDO, 1926).   

 

Modéstia á parte, tenho a mais absoluta convicção de que, sciente e consciente, me 

revesti da respeitavel toga de mestre e, sem desfallecimento, dediquei-me 

devotissimamente á formação intelectual dos allunos dos cursos de latim, sendo 

positivamente confortador o resultado que tenho alcançado visivelmente durante a 

minha interinidade no exercício dessa disciplina (AZEVEDO, 1926, p. 17). 

 

Declarou que vinha se esforçando para atender as expectativas do diretor do Atheneu 

Sergipense, assim como conquistar a “simpatia” da Congregação e do inspetor federal. Para 

tanto, anunciou que foi bem conceituado por eles e como retribuição deste reconhecimento 

dedica a produção da tese a estes profissionais. Narrou também uma passagem que falava ao 

seu respeito, registrada nas colunas do Sergipe Jornal, de 11 de novembro de 1925, 

discorrendo sobre a tranquilidade em que se encontrava o Governo ao enviar um profissional 

tão bem recomendado (AZEVEDO, 1926).   

Relatou que quando soube que o Governo da República baixaria um decreto 

reformando o ensino no Brasil, “[...] por força do qual se augmentou o numero de docentes da 

lingua latina” (AZEVEDO, 1926, p. 17) ficou muito “esperançoso” com a adptação do 

Atheneu Sergipense, cuja intenção era torna-se vitalício com vacância da cadeira de Latim 

diante as novas determinações regulamentares. Para tanto, dedicou-se em produzir e publicar 

obras em um jornal a partir do dia 2 de julho do mesmo ano, momento em que foi 

implementado o regimento interno da instituição, a fim de acumular credenciais para o 

concurso.  

Alberto Bragança declarou que depois de inscrever no concurso de Latim leu muito, 

escreveu um pouco e aprendeu alguma coisa. Nas suas palavras, afirmou: “Persistirei em 

candidatar-me, porquanto creio sempre que seguirá a preocupação especial de avançar em 

conhecimentos, para mais rectos desempenhos de minhas funcções” (AZEVEDO, 1926, p. 

18). Ainda continuou a dizer que, conhecia perfeitamente a “[...] grande necessidade de se 

remontar aos estudos das linguas orientaes, para se compreenheder menos mal latim” 
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(AZEVEDO, 1926, p. 19). Por fim, diz que o assunto da sua tese representava a paciência de 

como manuseou os mestres e que a escrita do verbo “esse” possuía falhas e imperfeições, 

embora tenha sido realizado com estudo e trabalho. Também confessou que naquele momento 

estava “revestido de paludamento do doce Mestre, cioso de ensinar  e desejo de aprender” 

(AZEVEDO, 1926, p. 19), verbos que se comprometeu  sempre conjugar no decurso da sua 

vida pública. 

Quanto à organização do sumário, a obra estava estruturada em dezoito capítulos, 

versando sobre os diversos tópicos que tratavam sobre os tempos verbais, conjugações e 

sintaxe do verbo “esse”. Para contrução do texto da tese, o autor consultou trinta e sete livros 

de autores como Chassang, Antonie, Burnott, Camões, Ravizza, entre outros que dedicavam 

seus estudos ao Latim. No que se refere aos títulos publicados na impressa, Alberto Bragança 

conseguiu divulgar quinze artigos sobre assuntos latinos em formato de brochura, assim como 

noticiou treze trabalhos no jornal “Diário da Manhã”. Para tanto, confessa que não tinha 

condições para fazer apologia as produções que deviam ser resumidas no final da tese de livre 

escolha devido sua carência de recursos, sendo elas julgadas pelos professor de Latim  

Possidonio Pinheiro da Rocha e sociólogo Florentino Telles de Menezes114, que teceram 

inúmeros elogios. 

 

Assim me dizia em carta o reverendo  professor de latim: 

‘Recebi hontem, o seu mimoso trabalho- Estudos de Latim, cuja leitura, em grande 

parte, fiz á noite e gostei. 

Apreciei o seu estudo sobre - Fontes de informação  

Bem sabe, e eu sou o primeiro a publicar, fallecer a mim a competência, em tudo e 

de modo particular na espécie.  

Tivesse  qualquer préstimo o meu juízo eu diria: o seu trabalho é bom e revelador do 

grande talento do seu autor’. 

São estas as palavras escriptas com que me lisonjeou o sociologista sergipano: 

‘Com prazer immenso recebi um volume dos Estudos de Latim que me tever a 

bondade de me offerecer. 

Foi para mim um regio presente de cuja leitura instructiva muito lucrarei, pois o seu 

talento e illustração collocam-no entre os mais distinctos intellectuaes de nossa 

terra’ (AZEVEDO, 1926, p. 66). 

 

                                                 

114 Nascido  em Aracaju, no dia 7 de novembro de 1886, cujos pais foram Álvaro Teles de Menezes e Francina 

da Glória Muniz Teles de Menezes. “Iniciou os estudos de humanidades na Bahia, concluindo-os em Aracaju 

[...]. Foi o iniciador da ideia da fundação do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e recebeu a medalha de 

ouro da Sociedade. Acadêmica de História Internacional de Paris, como uma honrosa distinção pelo seu livro 

Estudo Corográfico, condecorouo ainda com a medalha de prata pela publicação das Leis da Sociologia. Doutor 

em sociologia; [...]. Fundou, em 1918, o Centro Socialista Sergipano [...]” (GUARANA, 1925, p. 167-168). Para 

saber mais, consultar Alves e Costa (2006), Rodrigues (2015) e Oliveira (2015). 
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Ao analisar a tese foi possível perceber o capital cultural apropriado por Alberto 

Bragança de Azevedo ao longo dos seus estudos de Latim, além da “relação de poder e saber” 

garantido pelos seus conhecimentos durante a produção deste trabalho. Os elogios 

pronunciados pelos professores Possidonio Pinheiro da Rocha e Florentino Telles de Menezes 

retratavam o tipo de profissional e como ele estava comprometido com as suas funções de 

professor. No entanto, algo me faz pensar que parte da dissertação que tratava da escrita da 

justificativa constituía uma estratégia do candidato para ser habilitado no concurso da cadeira 

vaga, pois havia uma preocupação imediata do autor em revelar a base de sua formação e 

trajetória docente por meio dos estudos latinos. 

Retornando aos encaminhamentos  do concurso de Latim,  no dia 3 de agosto de 1926, 

no Palácio da Assembleia Legislativa, a Congregação do Atheneu Sergipense finalizou as 

arguições do candidato sobre as  duas teses, iniciadas no dia anterior por meio da dissertação 

de ponto sorteado. Ao final dessa etapa, houve uma reunião para nomear novos examinadores 

destinados a dirigir e acompanhar a prova prática, assim como organizar uma lista de 30 

pontos, escolhidos da obra de um autor clássico latino, onde o concorrente prestava leitura e 

interpretação do ponto sorteado na ocasião do exame.  

A comissão examinadora estava composta pelos catedráticos Manoel José de Santos 

Mello (Química e Física), Luiz de Figueiredo Martins (Geografia Geral, Corografia do Brasil, 

Noções de Cosmografia e Cosmografia), Leandro Diniz de Faro Dantas (Francês e Desenho) 

e Clodomir de  Souza e Silva115 (Português). Cabe dizer que, os examinadores não possuíam 

formação em Latim, tampouco ministraram aulas nesta a cadeira. Os trinta  pontos da prova 

prática foram elencados do livro “Eneida” de Virgilio Morão, sendo aprovados pelos 

professores presentes unanimemente. 

  

Nº 1 livro 222 - pag 50 de nº 365 a 385 

Nº 2 livro 222 - pag 58 de nº 465 a 485  

Nº 3 livro 222 - pag 61 de nº 485 a 505 

Nº 4 livro 222 - pag 75 de nº 695 a 715 

Nº 5 livro 222 - pag 81 de nº 725 a 745 

Nº 6 livro 222 - pag 114 de nº 335 a 355 

                                                 

115“Filho de Eugênio José da Silva e D. Argemira de S. Pedro e Silva, nasceu no Aracaju a 20 de fevereiro de 

1892. Estudou preparatórios no “Ateneu Sergipe”, estabelecimento que deixou de freqüentar no quinto ano, 

depois da reforma Rivadávia” que estabeleceu os exames vestibulares nas escolas superiores. [...]. A 30 de março 

de 1918 foi nomeado professor adjunto da cadeira de português do Ateneu Sergipense, sendo depois designado 

para ter exercício na Escola de Comércio “Conselheiro Orlando”, quando foi criado o referido estabelecimento, 

onde leciona atualmente (1924). Foi um dos fundadores do “O Necydalus”, de que foi diretor e redator do 

“Correio de Aracaju”, de 1911 a 1918. [...]” (GUARANÀ, 1925, p. 102-103). Para saber mais, consultar Vidal 

(2009) e Rodrigues (2015). 
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Nº 7 livro 222 - pag 117 de nº 385 a 405 

Nº 8 livro 222 - pag 120 de nº 425 a 445 

Nº 9 livro 222 - pag 122 de nº 455 a 475 

Nº 10 livro 222 - pag 124 de nº 490 a 510 

Nº 11 livro 222 - pag 127 de nº 525 a 545 

Nº 12 livro 222 - pag 129 de nº 550 a 570 

Nº 13 livro 222 - pag 131 de nº 585 a 605 

Nº 14 livro 222 - pag 133 de nº 615 a 635 

Nº 15 livro 222 - pag 135 de nº 645 a 665 

Nº 16 livro 222 - pag 137 de nº 675 a 695 

Nº 17 livro 222 - pag 139 de nº 705 a 725 

Nº 18 livro 222 - pag 141 de nº 725 a 745 

Nº 19 livro 222 - pag 143 de nº 755 a 775 

Nº 20 livro 222 - pag 144 de nº 775 a 795 

Nº 21 livro 222 - pag 149 de nº 10 a 30 

Nº 22 livro 222 - pag 152 de nº 45 a 65 

Nº 23 livro 222 - pag 158 de nº 90 a 110 

Nº 24 livro 222 - pag 161 de nº 115 a 135 

Nº 25 livro 222 - pag 163 de nº 130 a 150 

Nº 26 livro 222 - pag 164 de nº 140 a 160 

Nº 27 livro 222 - pag 167 de nº 180 a 201 

Nº 28 livro 222 - pag 171 de nº 225 a 245 

Nº 29 livro 222 - pag 174 de nº 270 a 290 

Nº 30 livro 222 - pag 176 de nº 280 a 300 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 3 de ago., 1926, p. 76-76v, Ref. 496FASS01).  

 

No dia seguinte, 4 de agosto de 1926, o candidato realizou a prova prática sobre o 

ponto nº. 27, do livro 222, intitulado como “Eneida” de Virgilio Morão, da página 167, 

tratando das lições localizadas entre os números 180 a 201. Esse exame seguia os atributos do 

Art. 337, §1º do Regulamento Interno do Atheneu Pedro II, onde o concorrente dissertava 

sobre o tópico sorteado dentre os do programa de ensino de Latim, conforme as 

determinações dos Arts. 342 e 343 do citado regimento. Sendo esse processo avaliado pela 

comissão examinadora, a Congregação do Atheneu Sergipense redigia um relatório para ser 

lido posteriormente entre os presentes. 

 

Cumprindo o determinado no art. 132, combinado com os arts. 141, 153 e 193 do 

Dec. estadual nº 40, de 2 de julho de 1926, que comprendiam as disposições do Dec. 

federal  nº 16732A, de 13 de janeiro de 1925 e do regimento interno do Collegio 

Pedro II, vem dar a Congregação do Atheneu Pedro II  o seu relatorio a commissão 

nomeada para assistir a prova pratica de Latim, que constou da interpretação do 

trecho do livro 222, da Eneida de Virgilio, começando do verso que tem o nº 180, 

indo até o de nº 200, num total de 20 linhas. Sua prova  foi feita pelo único 

candidato inscripto e já submettido a duas provas - Padre Alberto Bragança de 

Azevedo, que se estendeu em consideração philologicas e syntaticas a respeito do 

ponto sorteado, alem da interpretação legitima que deu ao assumpto (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 4 de ago., 1926, p. 77v, Ref. 

496FASS01).  
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A comissão examinadora ao avaliar o candidato percebeu seu bom desempenho no 

ponto sortado e  como resultado atribuíram, as seguintes notas: “Luiz de Figueiredo Martins - 

grau dez; Leandro Diniz de Faro Dantas - grau dez; Manoel José de Santos Mello - grau dez; 

Clodomir de Souza e Silva - grau dez” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 4 de ago., 1926, p. 77v, Ref. 496FASS01). Depois da leitura do relatório 

foram entregues ao Presidente, as cédulas contendo as notas dos catedráticos presentes, sendo 

elas recolhidas pelo Inspetor Fiscal em envelope fechado e lacrado. Neste mesmo dia 

organizou-se uma lista de vinte pontos do programa de Latim para realização da prova oral. 

 

Quadro 13 - Lista de pontos da prova oral do concurso de Latim (1926) 
Números Pontos 

1º 
Alphabeto latim; sua relacção com o grego. Phonemas consoanticos e vocalicos; sua evolução 

dentro da lingua de origem e na dialectacção do latim em português 

2º Prosodia Latina. Lei basilar e leis menores. Tonicidade e quantidade sem contrates e confrontos 

3º Etymologia. Themas, desinências, flexões. Flexoes nominaes e verbaes 

4º 
Prefixação e suffixação. Generalidades. Prefixos gregos e latinos com referencia obrigada apenas 

aos mais trilhados de lingua grega 

5º 
Suffixos nominaes, verbaes, adverbaes. Affixus, infixus, suffixus, prefixos, mesofixos. 

Paarasynthese; definição e exemplificação 

6º 

Flexão nomimal. 1ª declinação. Cotejo com a 5º. Reducção quadro de declinações. Casos, generes, 

números, assinalias e irregularidades. Nomes gregos. Heteroclitismo. Quantidade e tonicidade dos 

nomes da 1ª declinação 

7º 

2ª declinação. Nomes em us, er, ir, um. Eu das gramaticas na maneira de encarar esses nomes, 

quanto ao seu radical. Correcção, rectificacção e restituição etymologica, a luz dos modenos 

princípios de philologia. Generi, numero, casos e curiosidades de nomes da 2ª declinação. 

Quantidade e tonicidade 

8º 

Adjectivos da 1ª e 2ª declinação. Como as grammaticas modernas abririam os anachronismo das 

declinações triformes, simplificando-as e reduzindo-as as dos nomes correspondentes da 1ª e 2ª. 

Curiosidades etymologicas e phoneticas. Quantidade e tonicidade 

9º 

Substantivo de 3ª declinação; suas variedades. Parissyllabismo e imparissyllabismo; conseqüências 

desse phenomeno. Flexão gradual dos adjectivos. Vaiedades das flexões graduaes da velha escola e 

sua reducção a unidade pelas grammaticas modernas. Adjectivos de 3ª declinação 

10º 
Nomes de números e pronomes dando sua feição quanto possivel etymologica e phonetica. 

Quantidade 

11º 

Pronomes pessoaes. Declinação e particularidades. Adjectivos possessivo e particularidades. 

Observações sobre o pronome reflexivo e sobre o emprego do possessivo; demonstractivos; 

descriminação de sentidos. Particularidades 

12º 
Pronomes relativos. Declinação, formas antiquadas; pronomes e adjectivo interrogativos; 

discriminação de formas duplas. Adjectivos e pronomes infinitos. Particularidades 

13º 
Theoria geral das conjugações. Verbo esse. Verbo regulares na voz activa e na voz passiva Verbos 

depoentes, activos e passivos. Particularidades  

14º Linguagens promissoras na activa e na passiva. Formação dos tempos 

15º Exposição dos verbos irregulares e anomalias verbaes 

16º Proposições; casos que regem; particularidades. Conjuncções e seu emprego 

17º Concordancia do verbo, do predicativo, do pronome relativo, do apposto e do adjectivo 

18º Syntaxe do nominativo e do genitivo 

19º Syntaxe do dativo e do accusativo 

20º Syntaxe do vocativo, abdutivo e locativo 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926, grifos do secretário. 
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Esta lista de pontos comtemplava todos os assuntos referentes a cadeira de Latim, nas  

240 lições116 do programa oficial, do Colégio Pedro II, para os 2º, 3º e 4º Anos, onde o estudo 

das suas finalidades começava “evidentemente pela exploração deste corpus” (CHERVEL, 

1990, p. 189). Sendo a lista aprovada pela Congregação do Atheneu Sergipense, o candidato 

sorteou o ponto de nº 14, que versava sobre “Linguagem promissoras na activa e na passiva. 

Formação dos tempos”, cujo exame foi realizado no dia 5 de agosto de 1926. 

Com o término  da prova oral de Alberto Bragança de Azevedo, a Congregação do 

Atheneu Sergipense, em obediência ao Decreto Federal nº. 16.782-A, de 13 de janeiro de 

1925, na parte que regia os concursos, procedeu sobre a apuração final das referidas provas. 

Desse modo, o inspetor fiscal da instituição, Octaviano Vieira de Mello, entregou os 

envelopes contendo as cédulas da diferentes provas, os quais foram  abertas pelo diretor e vice 

diretor  para ser  lidos os votos conferidos pelos professores. Na ocosião retirou-se quatro 

cédulas referentes aos professores que não assistiram todos exames a que eram obrigados, 

sendo posteriormente apuradas as médias das notas restantes. O resultado foi lavrado em uma 

ata em livro especial como preceituava o citado decreto, no qual foi depois lido pelo 

secretario  para aprovação e assinatura dos catedráticos presentes (ATA DA 

CONGREGAÇÂO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01).  

No dia 5 de agosto de 1926, os registros da ata de concurso para professor do Atheneu 

Sergipense apresentavam as médias finais do candidato da cadeira de Latim, a saber: tese de 

livre escolha, tese sorteada e a de prova prática, cada  exame com média 9,78, prova oral 

média 9,92 e a apuração final com média de 9,81 arrendondada para 10,0, sendo Alberto 

Bragança aprovado no certame. Assim, no dia 16 de agosto de 1926 foi empossado “na 

cadeira de Latim para o qual foi nomeado vitaliciamente, por decreto do Presidente do Estado, 

de 9 de corrente mês, na conformidade do art. 122, do regulamento estadual com vigor” (ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 16 de ago., 1926, p. 83, Ref. 

496FASS01). 

No ato da posse o secretario do Atheneu Sergipense leu o decreto de nomeação e o 

termo de compromisso, o qual foi devidamente assinado pelo diretor Alcebíades Correa Paes 

e por Alberto de Bragança de Azevedo, indo este em seguida ocupar a sua cadeira entre os 

membros da Congregação da instituição.  

                                                 

116 Cf: VECHIA; LORENZ,1998, p. 250. 



177 

Entre permanências e mudanças 

 

O Presidente da Congregação do Atheneu Sergipense dirigiu algumas palavras de 

acolhimento ao catedrático em nome de todos, sendo imediatamente agradecido por Alberto 

Bragança de Azevedo por meio de um “substancioso e erudito” discurso no qual expôs as 

excelências da língua latina, além de declarar  sobre as influências e tradições de família que o 

conduziram a abraçar o magistério. Ao final da sua preleção foi muito aplaudido e felicitado 

pelos seus colegas (ATA DA CONGREGAÇÂO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 

496FASS01).  

O processo seletivo para cadeira de Latim, aberto para o 2º Ano no Atheneu 

Sergipense ocorreu conforme as determinações do decreto federal de 1925, apesar do mesmo 

ser implementado em Sergipe no ano de 1926. Tendo como único candidato inscrito e 

habilitado neste concurso, Alberto Bragança de Azevedo, o pleito não foi surpreendido por 

nenhuma eventualidade. Acredita-se que o fato do aspirante a vaga ter constituído, 

anteriormente, o corpo docente da instituição como substituto desta mesma cadeira tenha 

equacionado as relações de poder na medida em que o concorrente demonstrava seus 

conhecimentos sobre a disciplina, sob os olhares vigilantes da Congregação e da banca  

examinadora em cumprimento das normas regulamentares vigentes. Cabe dizer que, as 

relações de amizade também foram determinantes nas estratégias de vacância do referido 

concurso.  

 

3.3.2 - O concurso de Sociologia do Atheneu Sergipense: um processo revelador da 

“primorosa cultura” de Florentino Telles de Menezes 

 

As discussões sobre a abertura de inscrição para o concurso de Sociologia do Atheneu 

Sergipense  também ocorreu no dia 26 de dezembro 1925, já que esta cadeira fazia parte 

daquelas criadas e providas por meio das deliberações do Art. 261, do Decreto nº. 16732-A, 

de 13 de janeiro do mesmo ano. As aulas desta disciplina deviam ser ministradas na 

instituição no 6º Ano, por 3 horas, conforme  o programa de ensino oficial regidos no Colégio 

Pedro II.  

No dia 13 de janeiro de 1926, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu e 

decidiu que as inscrições do concurso da cadeira de Sociologia fosse posta em edital, 

chamando candidatos para seu provimento. Na ocasião o presidente Leandro Diniz de Faro 

Dantas solicitou que Jucundino de Souza Andrade, Luis de Figueiredo Martins, Abdias 
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Bezerra, José de Andrade Carvalho, Quintino Marques117, Alberto Bragança de Azevedo e 

Adalberto Simeão Sobral escolhessem e organizassem  a lista de dez pontos para temática de 

uma das teses a serem apresentadas pelos concorrentes. 

  

Quadro 14 - Lista de pontos da tese de ponto sorteado do concurso de Sociologia (1926) 
Números Pontos 

1º A organização social como factor no desenvolvimento, da civilisação 

2º 
O meio Geographico. As conquistas, A agricultura, a indústria, e a capital. Sua influência na 

sociedade e no progresso humano 

3º Darwin. Applicação de suas theorias nas sociedades humanas. Objeções apresentadas 

4º 
O processo de selecção nas sociedades. Até que ponto a selecção natural pode influir nas 

sociedades 

5º A selecção social, desde os primitivos acampamentos humanos até as sociedades civilisadas 

6º A aristocracia nas sociedades. Sua influencia no programa humano 

7º Influencia dos grandes homens e, das...na vida dos povos, das sociedades e da civilisações 

8º O desenvolvimento da intelligencia na evolução humana. Suas causa, suas leis 

9º Qual o factor mais influente e que mais intensamente actua na evolução do typo humano 

10º Influencia das religiões na vida dos povos e na formação das civilisações 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 

 

Com a abertura deste edital, apenas um único candidato, Florentino Telles de 

Menezes, compareceu a Secretaria do Atheneu  Sergipense,  no dia 10 de julho de 1926, 

devidamente habilitado para o concurso  de professor catedrático de Sociologia, prestando as 

condições exigidas pelo Regulamento do Colégio Pedro II no seu Art. 317, letra d para 

exibição dos documentos, a saber: Certidão da Faculdade de Medicina da Bahia, provando 

que cursou até o 4º Ano neste instituto;  patente de oficial da Guarda Nacional; Certidão de 

idade, comprovando ser maior de 21 anos e menor de 40 anos e Folha corrida. 

Junto a essa documentação o concorrente entregou para avaliação o número exigido 

por lei de duas teses: uma sobre o assunto sorteado pela Congregação, “nº. 4 O processo de 

selecção nas sociedades. Até que ponto a selecção natural pode influir nas sociedades”,  e  

outra de livre escolha do candidato intitulada “Influência do clima nas civilizações”. 

Apresentou também quatro publicações de sua autoria: Desenvolvimento intelectual dos 

povos; Leis de Sociologia aplicada no Brasil; Estudo Chorographico e Social do Brasil; 

Escola Social Positiva (ATA DA CONGREGAÇÂO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, 

Ref. 496FASS01).  

Esses documentos foram examinados no dia 15 de julho de 1926 pela Congregação do 

Atheneu Sergipense, na qual os aprovou unamimemente e encerrou as inscrições para o 

                                                 

117 Professor de Desenho do Atheneu Sergipense entre os anos de 1911 e 1928. Para saber mais, consultar 

Guimarães (2012). 
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concurso de Sociologia. Nesta mesma reunião nomeou-se os membros da comissão para 

arguição das teses, cujos professores eram Joaquim do Prado Sampaio Leite (Psicologia e 

Lógica), Leonardo Gomes de Carvalho Leite118 (Instrução Moral e Cívica), Clodomir de 

Souza e Silva (Português) e Adolfo Ávila Lima119 (Pedagogia e Metodologia). Assim, no dia 

11 de agosto de mesmo ano, os exames do candidato Florentino Telles de Menezes iniciou 

com a preleção sobre a tese de sua livre escolha, sequenciando com avaliação da dissertação 

de ponto sorteado. 

Dentre as duas teses apresentadas localizei um exemplar da tese de livre escolha, 

“Influencia do clima nas civilisações”, embora o título registrado na dissertação localizada 

estava intitulada como “O clima quente não é impróprio a civilização”. Este trabalho foi 

produzido no dia 5 de fevereiro de 1926, possui cento e oitenta e uma laudas, onde na 

primeira página traz a foto do candidato e na sequência uma dedicatória, o título da obra, a 

lista de obras publicadas, outra dedicatória, o texto propriamente dito, o resumo de suas 

publicações, o índice e  uma nota final. 

Na folha de ante rosto da referida tese há uma dedicatória do autor a Sergipe. Nos seus 

registros Florentino Telles de Menezes apresenta a finalidade da escrita da obra, “realização 

de um ideal, filho do esforço do trabalho”, uma defesa sincera ao Estado por meio de “sua 

natureza, do seu clima, dos seus homens, de sua raça, do seu futuro”, sobretudo “da 

intelligencia e do caracter dos seus filhos” (MENEZES, 1929, p. III). Essa homenagem pode 

ser esclarecida através da  própria trajetória do autor antes de se candidatar a catedrático de 

Sociologia o Atheneu Sergipense, pois sua atuação em diversos cargos públicos, precursor da 

fundação (1912) e primeiro patrono do Instituto Geográfico de Sergipe, defensor do 

socialismo sergipano e detentor de muitas condecorações pelos trabalhos publicados na 

impressa, sem dúvida, retratavam o seu respeito, dedicação e entusiasmo pelo 

desenvolvimento social, econômico e educacional das terras sergipanas.  

Quanto à lista de obras publicadas, cujos resumos estavam escritos nas últimas laudas 

dessa tese, o seu quantitativo era maior que aquela apresentada no ato da inscrição 

coompreendendo oito publicações, a saber: Estudo Chorographico e Social do Brasil (1912), 

                                                 

118 O bacharel Leonardo Gomes de Carvalho Leite foi professor do Atheneu Sergipense nas cadeiras de 

Geografia Geral , Corografia e Noções de Cosmografia (1911),  Moral e Educação Cívica e Noções de Direito 

(1912), Noções de Sociologia e Direito Usual (1923),  Instrução Moral e Cívica  (1925 e 1926).  
119 “Filho de José Antonio de Lima e D. Idalina d’Ávila Lima, nasceu a 26 de agosto de 1882 na Estância. [...]. 

Tendo-se preparado em humanidades em Aracaju e Bahia, matriculou-se na Faculdade de Direito da capital da 

Bahia, [...], na qual recebeu o grau de bacharel em ciências jurídicas e sociais a 17 de dezembro de 1910. [...]. 

Por ato de 22 de julho de 1914 passou a ser lente vitalício, por concurso, da cadeira de pedagogia e metodologia 

do curso normal do Ateneu Sergipense [...]” (GUARANÁ, 1925, p. 5). 
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Leis de Sociologia aplicada no Brasil (1913), Desenvolvimento intelectual dos povos (1916); 

Influencia dos fatores geográficos na formação da sociedade brasileira (memória apresentada 

e aprovada pelo Quinto Congresso Brasileiro de Geografia) (1916), Escola Social Positiva 

(1917), O partido socialista sergipano (1918), O voto secreto (1924), complemento ao O voto 

secreto (1925). Estes trabalhos representam o capital simbólico adquirido por Florentino 

Telles de Menezes nos seus estudos sobre Sociologia. 

Antes de iniciar a escrita do texto da dissertação, Florentino Telles de Menezes redigiu 

outra dedicatória à Congregação do Atheneu Sergipense, explicando os propósitos da sua 

candidatura a professor de Sociologia e elaboração da tese. Declarou que a produção do 

referido trabalho era desprenteciosa, mas pediu perdão aos catedráticos quando algumas vezes 

fez referências aos seus livros e expôs as suas teorias. Na oportunidade elogiou o corpo 

docente e declarou sentir-se honrado nos julgamentos para fazer parte deste grupo.  

 

Figura 4 -  Dedicatória da tese de livre escolha do candidato Florentino Telles de 

Menezes à Congregação do Atheneu Sergipense no concurso de Sociologia (1926) 

 
                           Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória 
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Nesta dedicatória Florentino Telles de Menezes solicitou que a Congregação do 

Atheneu Sergipense ao ler a tese ficasse atenta a classificação de sociedades presente em seu 

livro “Escola Social Positiva”, principalmente quando critica outros autores. Também alerta 

que se baseou nas teorias de Spencer para explicar os processos de diferenciação, embora 

tenha se distanciado quanto ao critério adotado. Dessa maneira, o autor demonstrava o quanto 

estava confiante com a elaboração desta tese, sobretudo da oportunidade de apresentar 

conhecimentos inéditos pautados em estudos, cujas obras foram publicadas em diversos 

jornais de Sergipe durante seus quinze anos de experiências em Sociologia. 

 

Deste modo, a minha classificação é a única que até hoje mostra os differentes 

grupos humanos, completamente defenidos, de accordo  com o progresso realizado 

nas formas sociaes e com o mechanismo da selecção e, mais do que isto, previ um 

grupo de sociedades ainda não existente no momento em que publiquei o referido 

livro, mas que se effectivou pouco tempo depois com o advento do socialismo russo, 

afim de que ficassem praticamente provadas as minhas theorias (MENEZES, 1926, 

p. 10-11). 

 

As teorias de sua obra “Desenvolvimento Intellectual dos Povos” também 

contribuíram e comprovaram os argumentos desta tese. Na concepção do autor não admitia-se 

que apenas a Europa e os países frios tivessem o privilégio de criar doutrinas; era “necessário 

acabar totalmente com este preconceito de que, nos climas quentes, só podem existir raças 

degeneradas e sem energia” (MENEZES, 1926, p. 12). Assim, reconheceu que a produção 

desta dissertação era um trabalho de combate ao erro, chegando a inumeras conclusões sobre 

as consequências e proveitos dos climas quentes e frios nas civilizações. 

 

O clima quente não é impróprio a civilização 

a) O clima frio selecciona a raça pela destruição dos fracos, mais facilmente do que 

nas regiões quentes, excepção apenas nos logares muito altos e seccos. 

b) O clima frio tonifica a raça por um augmento de actividade nas funcções 

orgânicas. 

c) O clima quente não solicita do organismo grande despendio de energia, excita, 

porem, a imaginação e as funcções genésicas. 

d) Os animaes mais fortes e os mais intelligentes habitam paizes de clima quente. 

e) Nos climas glaciaes não existem civilizações. 

f) As primeiras civilizações não appareceram em climas frios, pelo contrario, ellas 

despontaram sob a natureza exuberante e magnifica das regiões quentes. 

g) A degeneração das raças na zona torrida depende de diversos factores. 

h) O clima quente degenera as raças, porque nesse clima a selecção natural perde seu 

caracter violento, quando applicado nas sociedades humanas. 

i) E’ possivel sanear com vantagem os paizes da zona torrida. 

j) Os povos das regiões quentes pela cultura physica, alimentação, organização 

social, selecção e educação moral podem attingir o grau de energia e de força dos 

povos antigos.  
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k) A existencia de Arabes e de todos musulmanos que habitam regiões quentes e dos 

sertanejos do Nordeste brasileiro prova que neste clima podem existir raças fortes  e 

de uma energia indomavel. 

l) A existencia de Hindus em regiões quentes, possuidores de uma cultura que prima 

pelas abstrações philosophicas e certas inclinações artisticas superiores, prova que 

nestes climas podem existir raças de uma intelligencia poderosa, portadoras de uma 

civilisação brilhantissima (MENEZES, 1926, p. 161-163). 

 

Para considerar que o clima quente não era impróprio a civilização, o autor estruturou 

sua tese de livre escolha em oito capítulos, a saber: O clima; Ação do clima no indivíduo. 

Influência fisiológica e psicológica; A inteligência nos animais. Influência climatérica; A 

inteligência nos selvagens. As raças superiores e inferiores; O clima e as primeiras 

civilizações; O progresso humano; Degeneração das raças. Suas causas;  Degeneração das 

raças nos climas quentes. Essa organização temática demonstrava a expertise do candidato no 

referido concurso, caracterizando-o como detentor de um “saber” gerador de um “poder”, 

conforme as acepções de Foulcault (2015). Assim, a escrita desta dissertação também 

representava uma estratégia do candidato para o fim pretendido: ser habilitado no referido 

concurso. Com o final desta etapa, Florentino Telles de Menezes apresentou sua tese de ponto 

sorteado aos examinadores. 

 No dia 16 de agosto de 1926, logo após a arguição da tese de ponto sorteado a 

Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu no Palácio da Assembleia Legislativa do 

Estado para organizar uma lista de trinta pontos para a prova oral do concurso de Sociologia, 

sendo deles sorteado um para o candidato a vaga dissertar 24 horas depois, conforme os 

exames exigidos pelo decreto federal de 13 de janeiro de 1925.  
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Quadro 15 - Lista de pontos da prova oral do concurso de Sociologia (1926) 
Números Pontos 

1º Organisação das sociedades. Differentes phases de sua evolução 

2º Conservação das sociedades. Causa e leis 

3º Como progridem as sociedades. Causas e leis 

4º  Decadencia e morte das sociedades. Suas causas 

5º Factores biológicos. As influencia nas sociedades 

6º Factores psycologicos. Sua influencia nas sociedades 

7º Factores sociaes. Sua influencia a evolução humana 

8º A civilisação. Sãs causas e consequencias 

9º Processos de differenciação observados nas sociedades. a lei das escoes 

10º  Phenomenos intellectuaes observados nas sociedades. Sua influencia no progresso humano 

11º O casamento. Sua influencia na evolução humana  

12º Influencia da raça na evolução social 

13º O progresso social e o desenvolvimento humano. Suas relações  

14º 
Leis e factores que agem concorrentemente nas sociedades humanas e do animaes. Relações entre 

estas sociedades 

15º Complexidade do phenomenos sociaes 

16º Influencia da sociedade n evolução humana 

17º A religião e a moral. Sua influencia na civilisação 

18º Influencia da guerra na evolução humana 

19º A familia. Sua origem, evolução e influencia na civilisação 

20º 
A agricultura, a industria, o commercio e o capital. Sua influencia nas sociedades e na evolução 

dos povos 

21º Classificação das sociedades. Critica dos methodos epregados 

22º A insitaçao. Sua influencia nas sociedades 

23º Phenomenos sociaes. Suas relações com os outros phenomenos da natureza 

24º Lei da solidariedade social. Lei do gregorismo 

25º Lei dos formalismos sociaes. Lei da mentira do grupo 

26º A hereditariedade e sua influencia nas sociedades  

27º O equilibrio social. Sua influencia na conservação e no progresso das sociedades 

28º A complexidade circular no phenomenos sociaes. Sua influencia no progresso humano 

29º A repetição dos phenomenos em Sociologia. Formas sob as quaes se manifesta 

30º 
Determinar as causas que provocaram o estacionamento, de certas civilizações, como chinesa, a 

hindu e a muçulmana 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 

 

Entre os pontos elencados o candidato sorteou o número vinte e seis, “A 

hereditariedade e sua influencia nas sociedades”. Todos os temas da lista faziam parte dos 

assuntos contidos no programa oficial para a cadeira de Sociologia, do Colégio Pedro II. O 

aprendizado desta cadeira estava divido em duas partes: Sociologia Teorica e Fontes 

históricas da Sociologia. A primeira tratava sobre Definições e limites; Métodos da 

Sociologia; Sofismas e erros; Constituição da família;  Formação das sociedades humanas; O 

Estado; Misticismo das coletividades; Trabalho, propriedade e riqueza; Sistemas sociológicos. 

No entanto, a segunda parte abordava temas a respeito da Fomação e evolução da civilização 

mediterrânea, Caracteres da civilização grega; A civilização romana; O advento do 

cristianismo; A Idade Média e regime feudal;  Causas da Renascença; O século XVIII e o 

enciclopedismo; Revolução econômica do século XIX; A crise de 1914; Canalização da 
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civilização mediterrânea na América Latina e Originalidade da formação brasileira120. O 

Atheneu Sergipense seguiu os ditames propostos pela Reforma Rocha Vaz para esta 

disciplina, como “[...] uma matéria de ensino suscetível de servir ao exercício intelectual” 

(CHERVEL, 1990, p. 179). 

Nas palavras de Souza (2008), o ensino desta disciplina expressava  a importância 

readquirida pelas ciências sociais no Brasil nos anos de 1920 sob a influência do positivismo. 

Dessa maneira, “muitos intelectuais conservadores e liberais viam nela a possibilidade da 

administração cientifica dos homens e da sociedade”, pois neste “[...] período se proclamavam 

como elite dirigente com a missão de traçar a política do país e promover a organização 

nacional em bases racionais” (SOUZA, 2008, p. 113), sendo imprescindível aos jovens, 

futuros líderes do país, os estudos dos fundamentos da ciência social nas escola secundárias.  

 

Ciência constituída na segunda metade do século XIX, a Sociologia, como assevera 

Lepenies (1996), disputou com a literatura a primazia de fornecer a orientação - 

chave da civilização moderna, isto é, o direito de ser a doutrina apropriada à 

sociedade industrial. A interpretação científica sobre a sociedade, tão ardentemente 

defendida por Comte e Durkheim, dois entre os principais fundadores dessa ciência, 

instituía um novo modo de pensar que contrariava profundamente o estatuto da 

cultura literária tão intrinsicamente vinculada às línguas clássica, às belas letras, à 

preocupação com o estilo e com a sensibilidade lingüística e poética. Como ciência 

do Homem e da sociedade, a sociologia prestava-se aos anseios da intelectualidade 

brasileira de construção do Brasil moderno. Nada mais adequado para a formação da 

mocidade - a elite que conduziria o futuro do país (SOUZA, 2008, p. 114).   

 

Nessa perspectiva, concordo com Souza (2008) ao afirmar que por meio da ciência a 

concepção de homem e sociedade se opunham a razão e à cultura dos sentimentos. Assim, 

“[...] evocada pelos intelectuais brasileiros, a Sociologia simbolizava o moderno, a orientação  

científica capaz de orientar o projeto nacional” (SOUZA, 2008, p. 114). Sem dúvida, esses 

argumentos justificam a importância da inserção desta disciplina nos programas de ensino das 

escolas secundárias, sobretudo quanto ao recrutamento de profissionais capacitados para 

exercer suas funções.  

A  prova oral foi realizada no dia 17 de agosto de 1926 e ao final dessa etapa a 

Congregação procedeu sobre a aprovação de todos os exames realizados pelo candidato  

Florentino Telles de Menezes. O inspetor fiscal entregou os envelopes que encerravam as 

cédulas das três provas, as quais abertas pelo diretor Alcebíades Correa Paes, e pelo vice 

                                                 

120 Esses temas podem ser visualizados no trabalho de Vechia e Lorenz (1998, p. 275-276). 
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diretor, Leandro Diniz do Faro Dantas, foram lidas as notas de julgamento conferidas pelos 

catedrático. Antes da apuração das notas excluíram duas cédulas de dois catedráticos que 

deixaram de assistir a prova oral. Com as notas apuradas e conferidas, lavrou-se este resultado 

em um livro especial, conforme prescrevia o citado decreto, sendo depois lido, aprovado e 

assinado pelos catedráticos que se achavam presentes Positiva (ATA DA CONGREGAÇÂO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01). 

Na ata de concursos para professores do Atheneu Sergipense, do dia 17 de agosto de 

1926, apresentam as notas finais de todos os exames realizados por Florentino Telles de 

Menezes, a saber: tese de livre escolha 9,84, tese de ponto sorteado 9,76,  prova oral 9,92, 

tendo como média final 9,84 arrendondado para 10,0, sendo aprovado no concurso de 

Sociologia. Os escritos da ata da  sessão solene realizada em 24 de agosto de 1926, traziam 

vestígios sobre a posse deste candidato, aprovado e nomeado vitaliciamente na referida 

cadeira por meio do decreto de 18 de agosto de mesmo ano (ATA DE CONCURSO PARA 

PROFESSORES, 1926, Ref. 433FASS01). 

Nesta reunião o vice diretor Leandro Diniz do Faro Dantas assumiu a presidência, 

estando o diretor doente. Em cumprimento ao ritual empossou Florentino Telles de Menezes e 

em nome da Congregação do Atheneu Sergipense discursou algumas palavras de saudações e 

felicitações pela sua habilitação ao concurso, declarando que “[...] entre muitas considerações 

reveladoras da sua primorosa cultura”, se comprometeu “a servir com zelo a sagrada causa do 

ensino” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 24 de ago., 1926, p. 

85v, Ref. 496FASS01). Tais registros comprovam o capital cultural incorporado pelo 

candidato aprovado sob forma de disposições duráveis, cuja acumulação demandou um tempo 

para inculcar e assimilar os conhecimentos investidos por ele121.   

O concurso de Sociologia do Atheneu Sergipense cumpriu as determinações da 

Reforma Rocha Vaz e habilitou o candidato Florentino Telles de Menezes, um intelectual 

engajado122, que se ingressou no corpo docente da instituição por meio de seus conhecimentos 

inseparáveis nos campos social, cultural e político. Concordo com Alves e Costa (2006), 

quando afirmam que a referida cadeira estabeleceu-se de forma autônoma, ganhando “[...] 

fôlego no ano de 1925, possibilitando aos seus discentes saberes específicos daquela 

                                                 

121 Cf: (BOURDIEU, 1998). 
122 Para Sirinelli,  “[...] a  história dos intelectuais que tornou assim, em poucos anos, um campo histórico 

autônomo que, longe de se fechar sobre si mesmo, é um campo aberto situado no cruzamento das histórias 

política, social e cultural” (SIRINELLI, 2003, p. 232). 
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disciplina” (ALVES;COSTA, 2006, p. 49), principalmente quando seus professores eram 

habilitados  por concurso. 

Neste processo seletivo as “relações de poder” existentes entre o candidato a vaga, 

comissão examinadora e as deliberações normativas educacionais durante a aplicação dos 

exames coadunavam com as interpretações de Foucault (2014a), pois geraram e regraram uma 

disciplina para agir sobre o corpo, adestrar os gestos, regular o comportamento, interpretar o 

discurso, avaliar hierarquicamente cada etapa do certame, e assim produzindo um “poder” e 

ao mesmo tempo um “objeto de saber”.   

 

3.3.3 - Os concursos das cadeiras de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do 

Atheneu Sergipense 

 

Com a implementação do Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926, o Atheneu 

Sergipense também proveu dois concursos para a cadeira de Literatura Brasileira e das 

Línguas Latinas, sendo um deles para o ano de 1926 e o outro para o ano de 1929. O primeiro 

era destinado a vaga de catedrático da instituição, enquanto o segundo para docente livre, 

conforme as atribuições do Decreto nº. 16732-A, de 13 de janeiro de 1925. Os candidatos 

Ranulfo Hora Prata123 e Maria Ritta Soares de Andrade foram os únicos inscritos nos distintos 

certames, nos dias 10 de julho de 1926 e 30 de setembro de 1929, respectivamente. Assim, 

mesmo cumprindo as deliberações normativas da Reforma Rocha Vaz, cada processo seletivo 

se desenvolveu mediante suas peculiaridades, estratégias e relações de poder. 

 

3.3.3.1 -  A habilitação do candidato Ranulfo Hora Prata no concurso de Literatura Brasileira 

e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense 

 

Com abertura do edital para o concurso da cadeira de Literatura Brasileira e das 

Línguas Latinas do Atheneu Sergipense no dia 13 de janeiro de 1926, a Congregação da 

referida instituição escolheu e aprovou dez assuntos para a tese de ponto sorteado, sendo um 

                                                 

123 “Filho do Coronel Felisberto da Rocha Prata e D. Anna Hora Prata, nasceu a 4 de maio de 1896 na cidade do 

Lagarto. O seu estudo primário foi feito em Simão Dias e na Estância e o curso secundário nos dois colégios da 

Bahia “Carneiro Ribeiro” e “Ipiranga”. Na mesma cidade matriculou-se na Faculdade de Medicina, em que 

cursou até o 4º ano, quando se transferiu para a Faculdade congênere do Rio de Janeiro, recebendo o grau de 

doutor em janeiro de 1920. Foi interno efetivo do Hospital Central do Exército. Faleceu no dia  27 de Dezembro 

de 1942, na cidade de São Paulo/SP” (GUARANÁ, 1925, p. 462-463). 
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deles escolhido na produção de um trabalho dissertativo, a ser elaborado pelos candidatos 

inscritos. 

 

Quadro 16 - Lista de pontos para tese de ponto sorteado do concurso de Literatura 

Brasileira e Literatura das Línguas Latinas (1926) 
Números Pontos 

1º Que comprehende o vocabulo literatura e que entender por literatura brasileira? 

2º Que entende por prehistoria da literatura nacional? 

3º Como dividir chronologicamente a historia da literatura brasileira? 

4º Literatura italiana, Dante, Petrarcha e Ariosto 

5º Repercutiu na nossa literatura o movimento romantico de 1830? 

6º Fez-se sentir na literatura nacional a intuição esthetica do naturalismo europeu? 

7º No evoluir do pensamento brasileiro, já porventura attingimos a phase scienificista?  

8º Literatura hespanhola. Heatro hespanhol e sua influencia na literatura europea 

9º Coadunam-se com os princípios de critica geral os da critica ethnographica e anthropologica? 

10º Literatura francesa, romanticismo, classicismo e naturalismo 

Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 

 

Os  assuntos desta tese seguiam o programa de ensino ofiical da disciplina Literatura, 

do Colégio Pedro II, ministrado no 6º Ano, por 3 horas, estruturado em nove partes: Noções 

gerais de Literatura, Literatura Latina, Literatura Italiana, Literatura Romana, Literatura 

Francesa, Literatura Provençal, Literatura Espanhola, Literatura Portuguesa, Literatura 

Brasileira. No Atheneu Sergipense os professores, apenas, ministravam aulas de Literatura 

Brasileira e Literatura das Línguas Latinas, na mesma série e ano. No concurso desta cadeira, 

alguns pontos da referida lista foram elaborados em forma de pergunta, o que facilitava o 

entendimento do candidato durante a escrita da tese de tópico sorteado, cujo o escolhido foi o 

número cinco, “Repercutiu na nossa literatura o movimento romantico de 1830?”. 

No dia 15 de julho de 1926,  a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para dar 

encaminhamentos ao provimento das cadeiras e Literatura Brasileira e Línguas Latinas, uma 

vez que o prazo para inscrição tinha se esgotado, tendo se inscrito no dia 10 de julho de 

mesmo ano, o candidato Ranulfo Hora Prata,  nas condições exigidas pelo Regulamento do 

Colégio Pedro II, no seu Art. 317, letra d, apresentando os seguintes documentos: 

 

1) Seu diploma, de médico conferido pela Faculdade de Medicina do Rio de janeiro; 

2) Certidão de que estava alistado no serviço militar na cidade S. Salvador; 

3) Sua certidão de idade provando ser maior de 21 annos e menor de 40; 

4) Folha corrida; 

5)  Numero, exigido por lei, de exemplares de duas theses, versando uma sobre o 

assumpto sorteado por esta Congregação para o concurso de “Literatura Brasileira e 

da Língua Latina”, a saber: - Repercutiu na nossa literatura o movimento romantico 

de 1830? - e o outro, de livre escolha do candidato sobre o seguinte thema: A 

Renascença das letras em França -  

6) As seguintes obras publicadas pelo candidato: 
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A Longa Estrada; 

Dentro da Vida; 

O Triumpho; 

O Lyrio na Torrenta; 

Do Riso (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 15 de jul., 

1926, p. 74v-75, Ref. 496FASS01).  

 

Neste dia os professores Jucundino de Souza Andrade, Luiz de Figueiredo Martins, 

Antonio Garcia Rosa, Abdias Bezerra, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, Manoel José dos 

Santos Mello, Tancredo de Souza Campos, Leandro Diniz de Faro Dantas, Arthur Fortes, 

Manoel Franco Freire124, Quintino Marques, Rubens Figueiredo Martins125, Clodomir de 

Souza e Silva e o inspetor fiscal Octaviano Vieira de Mello, antes de anunciarem o 

encerramento das inscrições do concurso de Literatura Brasileira e Literatura das Línguas 

Latinas examinaram e aprovaram os documentos do único candidato, Ranulfo Hora Prata. 

Também foram discutidas e eleitos os membros da comissão para arguição das teses os 

catedráticos Manoel José dos Santos Mello (Português),  Joaquim do Prado Sampaio Leite 

(Psicologia e Lógica), Clodomir de Souza e Silva (Português) e Leonardo Gomes de Carvalho 

Leite (Instrução Moral e Cívica). Contudo, o professor Manoel José dos Santos Mello 

declarou no dia 5 de agosto de mesmo ano, que por motivo de doença não podia mais fazer 

parte desta comissão, sendo substituído pelo catedrático de Historia do Brasil  Luiz José de 

Costa Filho126 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 

496FASS01).   

                                                 

124 “Filho de João Franco Freire e Eugenia Pinheiro de Carvalho Freire, o professor Manoel Franco Freire nasceu 

na cidade de Estância, no dia 30 de julho de 1896. Realizou seus estudos secundários no Colégio Tobias Barreto, 

na sua cidade natal. Apadrinhado do professor José Alencar Cardoso, mudou-se para a cidade de Aracaju em 

1912, quando a instituição também foi transferida. Entre as décadas de 1910 e 1920, tornou-se docente dessa 

escola. Iniciou sua carreira no Atheneu Sergipense no dia 25 de julho de 1916, assumindo o exercício de 

professor adjunto de Geometria e Trigonometria, para que fora nomeado por decreto do dia anterior, substituindo 

o professor catedrático de 2 de setembro a 17 de novembro do mesmo ano. Em 1917 é novamente designado 

para lecionar Geometria e Trigonometria no 4º ano” (SOUZA, 2011, p. 140-141). Para saber mais, consultar 

Mangueira (2003). 
125 “Nasceu em Aracaju, no dia 10 de julho de 1896. Faleceu aos 81 anos, em 1977. Concluiu sua formação 

secundária no Atheneu Sergipense, em 1915. O fato de muito cedo ter iniciado a carreira docente não permitiu 

que Rubens de Figueiredo realizasse de imediato os seus  estudos superiores. Ele ingressou no Atheneu 

Sergipense com o título de bacharel como adjunto da cadeira de Desenho (1916) e assim permaneceu até 1927, 

ano em que requereu sua exoneração do Atheneu Sergipense. Atuou como escritor, sendo também conhecido 

como poeta, crítico literário e jornalista. Ademais, foi um dos fundadores da Academia Sergipana de Letras, em 

1929, ao lado de intelectuais como Antônio Garcia Rosa - o idealizador -, Clodomir Silva, entre outros. Sua 

cadeira é a de número 9 e tem como patrono Maximino de Araujo Maciel” (GUIMARÃES, 2012, p. 82). 
126 “Filho de outro de igual nome e D. Maria dos Prazeres Costa, nasceu na cidade de Propriá a 3 de outubro de 

1886. Estudou primeiras letras em sua terra natal no colégio dirigido pelo professor Cândido Campos. Em 

novembro de 1903, desejando teatro mais amplo para a sua atividade inteletual, transportou-se para o Aracaju, 

onde fez os estudos de preparatórios, freqüentando o “Ateneu Sergipense”. [...] professor adjunto de história e 

geografía do ‘Ateneu Sergipense’, nomeado por Decreto de 9 de outubro de 1916. [...] cursando a Faculdade de 

Direito da Bahia, onde bacharelou-se a 8 de dezembro de 1917 [...]” (GUARANÁ, 1925, p. 377-378). 
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As arguições das teses ocorreram nos dias 9 e 10 de agosto de 1926, onde o candidato 

iniciou sua preleção para dissertação de livre escolha e na sequência a de ponto sorteado. 

Dentre as duas obras apresentadas por Ranulfo Hora Prata localizei um exemplar, de assunto 

escolhido pela Congregação do Atheneu Sergipense, “Repercutiu na nossa literatura o 

movimento romantico de 1830?”. Este trabalho possuí setenta e seis laudas, cuja capa contém 

alguns dados como nome do autor, título da obra, finalidade, local  de impressão e ano de 

publicação. Para tanto, a “These apresentada ao Atheneu Pedro II, para preenchimento da 

cadeira de Litteratura” foi produzida pelo Estabelecimento Gráfico “José Lins de Carvalho” 

(PRATA, 1926, p. I), no mesmo ano citado, na cidade de Aracaju. 

A folha de rosto desta tese repetia os mesmos dados escritos na capa, como também 

traz um registro de que o autor doou o referido exemplar ao Instituto Histórico e Geográfico 

de Sergipe, no mês de dezembro de 1926. Na folha seguinte há uma dedicatória da obra “A 

Francisco Prata, meu irmão e amigo” (PRATA, 1926, p. I), bem diferente dos outros autores 

que ofereciam os créditos de seus trabalhos aos catedráticos da Congregação do Atheneu 

Sergipense. Esse ato, talvez,  possa ser esclarecido por Ranulfo Hora Prata nunca ter ensinado 

na instituição, uma vez que o candidato morou fora do estado por muitos anos para estudar, 

retornando as terras sergipanas formado em Medicina.    
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Figura 5 - Folha de rosto da tese de ponto sorteado do candidato Ranulfo Hora Prata  no 

concurso Literatura Brasileira e das Línguas Latinas (1926) 

 
                    Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe  
 

A tese não possuí um espaço para justificativa, tampouco índice remissivo, mas o seu 

texto está estruturado em três capítulos, a saber: Romantismo, Romantismo Europeu e 

Romantismo Brasileiro. No primeiro, Ranulfo Prata apresenta as variadas definições 

interpretações sobre o termo, apresentando o percurso histórico do movimento no mundo e no 

Brasil para responder ao questionamento, titulo do trabalho, “ Repercutiu na nossa literatura o 

movimento romantico de 1830?”.  

 

A palavra romantismo, appelido de uma época gloriosa das lettras, é um destes 

nomes vagos que enfeixam sentidos diversos e ideas dissimiles. 

Resultaram desta ambiguidade definições varias e innumeras que foram dadas ao 

grande movimento histórico. Conceitos obscuros e interpretações falhas surgiram 

entre os adeptos da nova doutrina. Era evidente a balburdia, que traduzia bem o 

espirito da epoca, dominada já pelo individualismo. 

Definiu-se a principio o romantismo como sendo uma reacção religiosa contra a 

philosophia reinante. 
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Os que assim pensaram, illudidos pelos seus primeiros aspectos, viram o erro, para 

logo, porque juntamente com escriptores catholicos, apontaram no seio do novo 

systema escriptores verdadeiramente materialistas. 

Acreditou-se, depois, que fosse uma rebeldia contra a Renascença, e 

consequentemente uma volta á idade media. Mas as novas ideas não eram um 

retorno, eram, sim, um avanço, desenvolvimento, marcha. 

Seria, então, o romantismo sentimentalidade  de mistura com duvida philosofica, a 

tristeza, a dor nas suas formas infinitas. Estas interpretação generalisou-se, tornou-se 

popular, prestigiando as figuras creadas pelos pontifícies do movimento (PRATA, 

1926, p. 3-4). 

 

Nessa perspectiva, Ranulfo Prata apresentou as diversidades de pareceres de autores 

como Werther, Schlegel, Stael, Stendhal, Emile Faguet e Silvio Romero, cuja 

individualidades de teorias geravam uma reação contrária ao classicismo. Na sua concepção o 

classisimo criava “para cultura humana principios rigidos e formas determinadas, onde o 

espirito soffria  os rigores de verdadeira prisão”, ou seja,  “a rotina,  o atrazo, a estagnação” 

(PRATA, 1926, p. 6). O romantismo rompia “[...] com a autoridade clássica, do mesmo modo 

que a Revolução insvestio contra as instituições politicas, destruindo-as nas chammas do seu 

incedio purificador” (PRATA, 1926, p. 6).  

Ranulfo Prata ainda escreveu que, as origens remotas do romantismo estavam 

pautadas em Jean Jacques de Rosseau e como ele o embrião da Revolução. No seu 

entendimento, enquanto os filósofos exaltavam a razão, o autor evocava a sensibilidade. 

“Trouxe o fogo das paixões para o mundo iluminado de ideas. Não pensava, sentia, 

protestando contra o abuso da razão e oppondo contra ela o coração. A verdade, dizia, não 

deve ser concebida, mas sentida” (PRATA, 1926, p. 9). O nascimento do romantismo se deu 

por meio de movimentos obscuros, sentimentos confusos e velados, tristezas indefinidas, 

inebriantes doçuras e ternuras inefáveis. 

No segundo capítulo, o autor traçou a repercursão do Romantismo na Europa para 

melhor entendê-lo nos países como Alemanha, Inglaterra, França, Itália, Espanha e Portugal, 

cujas obras e seus atores contribuíram na difusão e circulação desse movimento. Ao final 

dessa discussão Ronulfo Prata lançou o olhar para o caso brasileiro. 

As discussões do terceiro capítulo iniciava por meio de duas tendências do 

romantismo no Brasil: a política na Inconfidência e a romântica no Caramuru e no Uruguai. 

Também anunciava que Basílio da Gama e Santa Rita Durão foram os verdadeiros 

percursores nacionais desse movimento e os preparadores da Independência, travando uma 

marcha paralela entre os fenômenos político e literário. O marco inicial do seu nascimento no 

país apontava para o ano de 1836, com “[...] a publicação, em Paris, da colleção de poesias 
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Suspiros poéticos e saudades de Domingos José Gonçalves de Magalhães” (PRATA, 1926, p. 

36), embora outros poetas tenham “[...] abraçado os principios da nova escola, principalmente 

os estudantes de Olinda e S. Paulo, desde 1829” (PRATA, 1926, p. 36).  

Ranulfo Prata por meio das concepções de Silvio Romero127 anunciou que o 

romantismo no Brasil atravessou três fases: A primeira, de caráter religioso, ao gosto de 

“Meditations” de Larmatine, simbolizado por José Gonçalves de Magalhães. Na segunda, o 

nacionalismo exagerado por meio do indianismo de Gonçalves Dias. E por fim, a época cética 

pautada em Byron e de Musset, representados por Álvares de Azevedo, Bernando Guimarães, 

Junqueira Freire e Casimiro de Abreu (PRATA, 1926).  

O autor  apontou  como poetas de transição, os últimos clássicos Souza Caldas e José 

Bonifácio, que divergiam dos processos árcades. Destacou as contribuições dos autores 

“Maciel Monteiro, lyrico saboroso; Odorico Mendes, grande conhecedor de classicos 

traductor de Homero e Virgilio; Salomé Queiroga, poeta bucolico; Muniz Barreto, Barros 

Falcão e outros” (PRATA, 1926, p. 36). A primeira geração romantisca brasileira era 

composta por José Gonçalves de Magalhães, Manoel de Araujo Porto Alegre, Antonio 

Gonçalves Teixeira e Souza, João Manoel Pereira da Silva, Francisco Adolfo Varhagem, 

Joaquim Noberto de Souza e Silva e Joaquim Manoel de Macedo.  

Nas conclusões de Ranulfo Prata, o grande movimento europeu do século XIX aqui 

não repercutiu simplesmente , “o romantismo cresceu e alteou-se, para logo, como planta que 

encontra meio fertil e propicio. Era a continuação em terras do Brasil, da marcha enthusiasta 

iniciada na velha Allemanha” (PRATA, 1926, p. 75). Houve “um prosseguimento, outros 

caminhos a percorrer, abrindo-os para a luz dos novos ideaes” (PRATA, 1926, p. 75). 

 

Em que pese todas as accusações que lhe teem sido feitas, e todo o mal que se tem 

dito, o romantismo foi, no Brasil, uma grande escola, a maior de todas, a de mais 

vulto e mais grandeza. Nenhuma até hoje - e tem surgido varias - ganhou-lhe a 

                                                 

127 Filho de André Ramos Romero e Maria Vasconcelos da Silveira Ramos Romero, nasceu na cidade de Lagarto 

a 21 de abril de 1851 e faleceu no Rio de Janeiro a 18 de julho de 1914. “Usando o nome do Sílvio Vasconcelos 

da Silveira Ramos, estudou preparatórios no Rio de Janeiro de 1865 a 1867, no antigo colégio “Ateneu 

Fluminense”, [...], e direito na Faculdade do Recife, onde recebeu o grau de bacharel a 12 de novembro de 1873. 

[....]. Transferiu depois sua residência para o Rio de Janeiro e ali obteve por concurso a cadeira de filosofia do 

Colégio Pedro II [...], no ano de 1880, sendo, entre oito concorrentes, classificado em 1º lugar, apresentando a 

seguinte tese: “Interpretação filosófica dos fatos históricos”. [...] passou a reger a cadeira de lógica do mesmo 

estabelecimento. Por decreto de 8 de outubro de 1908 foi transferido dessa cadeira para a de igual disciplina no 

Externato do mencionado Colégio, decreto que foi declarado sem efeito por outro de 7 de abril de 1909. Regeu 

então a cadeira de lógica do “Internato” até sua jubilação por decreto de 2 de junho de 1910. Foi um dos 

fundadores e lente de Filosofia de Direito da Faculdade Livre de Ciências Jurídicas e Sociais do Rio de Janeiro e 

sócio fundador da Academia Brasileira de Letras [...]” (GUARANÁ, 1925, p. 492-493).  
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dianteira, disputou-lhe a supremacia. E escola da mais fecundas, que nos trouxe 

proveitos inestimaveis e beneficios valiosos. 

Os românticos, diz  Andrade de Muricy, e agora queremos nos referir tambem ás 

demaes grandes figuras desse glorioso período, fora do terreno da poesia 

propriamente dita, a José de Alencar, a Pedro Americo, a Vitor Meirelles, a Carlos 

Gomes, que todos tiveram traços comuns, os romanticos, dizemos, espontaneos, 

imaginosos, inflamados, por todas as paixões politicas e artisticas do seu tempo, 

puderam influir activamente na mentalidade do povo como antes e depois jamais 

aconteceu entre nós nas mesmas proporções. Até hoje, são os mais populares, os 

mais amados, integrados no sentir do vulgo pela adopção que para o folk-lore se vae 

fazendo de muitas de suas producções tornadas progressivamente anonymas, e para 

a legenda dos seus vultos aureolados do significativo prestigio, quer dizer: passando 

a fazer parte do patrimonio essencial do espirito da nação. 

O romantismo significa para nós, principalmente autonomia politica e autonomia 

litteraria em relação á política e á litteraruta portuguezas. 

Sem elle não haviamos tido tão cedo linguagem brasileira, poesia brasileira, alma 

brasileira  (PRATA, 1926, p. 75-76).  

  

Diante  tais análises nota-se a preocupação do autor, quando mapeou a contribuição do 

romantismo na Europa e no Brasil por meio de autores e suas obras. O candidato fez alusão ao 

movimento como uma escola, destacando o quanto ela era, e continua sendo, importante para 

cultura e educação brasileira. Como dito, Ranulfo Prata era médico, mas sua formação 

superior não trouxe prejuízos durante a produção de sua dissertação, ao contrário, a riqueza de 

detalhes presente na escrita da obra denunciou o capital cultural incorporado ao longo das 

leituras e interpretações da bibliografia estudada, o que Chervel (1990) denomina de “ginástica 

intelectual”. 

No dia 10 de agosto de 1926, a Congregação do Atheneu Sergipense também se reuniu 

para organizar uma lista de trinta pontos da prova oral do concurso de Literatura Brasileira e 

Literatura das Línguas Latinas. Dentre eles, o candidato Ranulfo Prata sorteou um tópico, 24 

horas antes do momento da preleção, sendo escolhido o  nº. 12 - “O theatro brasileiro”(ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01).   
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Quadro 17 - Lista de pontos da prova oral do concurso de Literatura Brasileira e 

Literatura das Línguas Latinas (1926) 
Números Pontos 

1º  Que é Literatura e qual o methodo applicavel ao seu estudo?  

2º Que devemos entender por Literatura das linguas latinas? 

3º Os elementos etnologico do povo brasileiro na sua formação literaria 

4º Formação da língua portuguesa e substratum philologico peninsular do 12º ao14º seculo 

5º A lingua luso brasileira 

6º A renascença em Espanha e em Portugal 

7º O theatro do Gil Vicente. Parnasianos e symbolistas brasileiros  

8º A esthetica do lyrismo 

9º A esthetica do naturalismo 

10º A poesia criticista ou scientifica 

11º O theatro português  

12º O theatro brasileiro 

13º A jornalística indigena 

14º Momento actual da literatura nacional 

15º Critica literaria, artistica e scientifca 

16º  Evolução da literatura 

17º Evolução da literatura brasileira 

18º Eloquencia eclesiastica   

19º A eloquencia parlamentar no Brasil  

20º A escola mineira 

21º A poesia epica. A Divina Comedia 

22º Os Lusiadas 

23º O romance historico 

24º O romance naturalista 

25º O folk-lore 

26º Do folk-lorismo 

27º Dos cantos e contos populares no Brasil  

28º Dos cantos populares em Sergipe 

29º Lendas e superstições no norte do Brasil. Lendas sergipanas 

30º Sylvio Romero e Tobias Barreto128 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 

 

Os assuntos elencados na lista de pontos para prova oral abordavam amplamente 

algumas temáticas presentes no programa de ensino para Literatura Brasileira e Literatura das 

Línguas Latinas, conforme os ditames da Reforma Rocha Vaz e descritos pelos autores 

Vechia e Lorenz (1998, p. 273-274), para o Colégio Pedro II. Os três últimos tópicos 

versavam sobre Sergipe, cuja elaboração denunciava a presença do romantismo em terras 

sergipanas por meio dos cantos populares, lendas e autores conhecidos e reconhecidos 

nacionalmente. 

                                                 

128  Tobias Barreto foi filósofo, escritor e jurista brasileiro. Foi o líder do movimento intelectual, poético, crítico, 

filosófico e jurídico, conhecido como Escola do Recife, que agitou a Faculdade de Direito do Recife. Patrono da 

cadeira nº 38 da Academia Brasileira de Letras. Nasceu na Vila de Campos do Rio Real, hoje Tobias Barreto, no 

estado de Sergipe, no dia 7 de junho de 1839. Filho de Pedro Barreto de Menezes e de Emerenciana Barreto de 

Menezes. Para saber mais, consultar Guaraná (1925) e Lima (2013). 
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Com o términio da prova oral, no dia 11 de agosto de 1926, a Congregação do 

Atheneu Sergipense em obediência aos dispositivos o decreto federal de 13 de janeiro de 

1925,  procedeu à apuração final das etapas do concurso realizado pelo candidato Ranulfo 

Hora Prata. Para tanto, o inspetor fiscal da instituição entregou os envelopes que enceravam 

as cédulas dos três exames, que foram abertas pelo diretor e vice diretor e lidas as notas 

conferidas pelos professores, sendo delas retiradas as de dois catedráticos que não haviam 

assistido a todo processo seletivo” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1926, Ref. 496FASS01).   

As notas dos quatorze professores apresentavam uma média 9,9 na tese de livre 

escolha e média 10 na tese de ponto sorteado e na da prova oral. “A apuração final deu, por 

conseguinte, uma media de 9,97 (nove e noventa e sete centessimos), ou seja, em numero 

redondo, dez” (ATA DE CONCURSOS PARA PROFESSORES DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 11 de ago., 1926, p. 81v, Ref. 433FASS01).  

A ata da sessão solene realizada em 24 de agosto de 1926 registrava a posse do 

candidato aprovado e nomeado vitaliciamente na cadeira vaga por meio do decreto de 17 de 

agosto de mesmo ano. Nesta reunião o vice diretor, Leandro Diniz do Faro Dantas, assumiu a 

presidência, estando o diretor doente. Em cumprimento ao ritual empossou Ranulfo Hora 

Prata e em nome da Congregação proferiu algumas palavras de saudações e felicitações pela 

sua habilitação neste concurso de Literatura Brasileira e Literatura das Línguas Latinas do 

Atheneu Sergipense (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, 

Ref. 496FASS01).   

O concurso para cadeira de Literatura Brasileira e Literatura das Línguas Latinas do 

Atheneu Sergipense cumpriu as determinações da Reforma Rocha Vaz e habilitou o candidato 

Ranulfo Hora Prata, um médico que tinha por objetivo ingressar no corpo docente do Atheneu 

Sergipense e tornou-se um professor habilitado para exercer as funções de catedrático.   

Nesta seleção Ranulfo Prata, a comissão examinadora e as deliberações normativas 

mantiveram relações de poder durante a aplicação dos exames, produzindo um mecanismo 

disciplinar ritualizado.  De fato, o concurso de Literatura Brasileira e Literatura das Línguas 

Latinas do Atheneu Sergipense se comportou como uma “maquinaria de poder” na medida em 

que esquadrinhou, desarticulou e recompôs cada etapa, segundo um campo de vigilância 

capaz de gerar no candidato um saber individualizado, conforme Foucault (2015). A 

disciplina, o controle  e o emprego do tempo também foram responsáveis pela eficiência deste 

processo seletivo.   
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3.3.3.2 -  “Exceptio-veritatis”: a nomeação da candidata Maria Ritta Soares de Andrade no 

concurso de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense 

 

A abertura da concorrência da cadeira de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas 

do Atheneu Sergipense para docente livre, se deu por edital no dia 16 de setembro de 1929, na 

secretaria do Atheneu Pedro II, de acordo com o Art. 347 do Regimento Interno do Colégio 

Pedro II. No ato da inscrição o candidato devia apresentar certidão de idade provando ser 

maior de vinte e um anos e menor de quarenta, certidão dos exames de curso de humanidades 

ou diploma de escola superior, folha corrida, caderneta de reservista ou certidão de 

alistamento militar e cinquenta exemplares de uma tese de sua livre escolha.  

As inscrições  do concurso para docente livre de Literatura Brasileira e das Línguas 

Latinas do Atheneu Sergipense encerraram no dia 30 de setembro de 1929. Neste dia a 

bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, Maria Ritta Soares de Andrade, compareceu  

acompanhada dos documentos exigidos pela lei do ensino para  realizar seu cadastro, cuja 

aprovação foi obtida na reunião da Congregação realizada no dia 3 de outubro de mesmo ano, 

estando presentes os professores Leandro Diniz do Faro Dantas, Clodomir de Souza e Silva, 

Abdias Bezerra, Manuel José dos Santos Mello, Florentino Telles de Menezes, José Andrade 

de Carvalho, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, Aristides da Silveira Fontes, Manoel 

Franco Freire e Jucundino de Souza Andrade. 

 

São apresentados a mesa com cincoenta exemplares regulamentar de autoria da 

candidata e os outros documentos exigidos por lei e devidamente legalizados, os 

quaes são achados conforme. São estes: 1º Um requerimento da candidata ao 

director deste Atheneu pedindo a sua inscrição. 2º Uma certidão assuidade expedida 

pelo director da Faculdade de Direito da Bahia, provando que a candidata foi 

diplomada por aquele instituto como Bacharel em Sciencias Juridicas e Sociaes. 3º 

Um certificado de boa conduta expedido pelo Chefe de Policia do Estado. 4º Uma 

certidão nascimento passado pelo official do registro Civil, da Comarca dos 

Municipios de Aracaju, provando que a candidata tem 25 anos de idade (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 3 de out., 1929, p. 121, Ref. 

496FASS01).  

 

Nesta mesma sessão o presidente, Leandro Diniz do Faro Dantas, declarou saber que 

foi objeto de discussão entre os seus colegas sobre o fato dele não ter publicado edital para 

convidar candidatos ao concurso para docente livre de Literatura Brasileira e das Línguas 

Latinas do Atheneu Sergipense. Na sua concepção, não preencheu tal formalidade por 

considerá-la dispensável, já que tratava-se de uma seleção cuja época de inscrição devia ser 

fixada por lei e conhecida pelos interessados. Para tanto, entendia que nos concursos para 
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catedráticos a divulgação de editais eram imprescindíveis, não pelas vacâncias das cadeiras 

que se davam em tempo imprevistos, mas devido o tempo de elaboração das teses antes da 

inscrições dos concorrentes, inexistentes nos certames para livre docência, cuja atribuição não 

possuía obrigatoriedade e as épocas de inscrições fixadas e certas (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).   

 

Art. 147. A docência livre obter-se-á em uma única época do ano, na segunda 

quinzena de outubro. 

Parágrafo único. As inscrições para concurso de docente-livre serão encerradas na 

segunda quinzena de setembro (DECRETO N°. 940, de 2 de jul., 1926, p. 235)  

 

 O  presidente Leandro Diniz do Faro Dantas explicou a Congregação que, apesar de 

frequentemente se realizarem concursos para livre docência em todo o país, nunca visualizava 

nos editais avisos sobre prazos de inscrição. Reconheceu  que devia ter publicado o edital, 

mas mesmo não fazendo, acreditava que não cometeu uma falta substancial. Posto o assunto 

na discussão, pediu a palavra o professor Clodomir de Souza e Silva para dizer que 

considerava a falta de edital substancial e como tal ocasionadora de nulidade da inscrição. 

Afirmou também que as épocas dos exames eram fixas, mas isto não dispensava os ginásios 

de publicar editais avisando os prazos das respectivas inscrições. O mesmo se dava para 

pagamentos de impostos prediais e outros que tinham suas épocas fixas (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).   

O professor Leandro Gomes de Carvalho Leite declarou que assim como o presidente 

também faria a mesma coisa, pois não era por falta de aviso feito poucos dias antes da 

abertura das inscrições que algum candidato pudesse se preparar e habilitar ao concurso. 

Revelou que mesmo sendo o número de concorrentes para estes certames naturalmente 

restritos, os interessados sabiam em que época podiam se inscrever, conseguindo esta 

informação facilmente sem a necessidade de editais. Não existia analogia entre este caso e os 

dos editais para registros de exames ou de pagamentos de impostos porque para aqueles havia 

grande número de interessados e variações, tanto na época das inscrições como nas condições 

exigidas, e para este existiam o interesse de fixarem e divulgarem bem os prazos para 

pagamentos de impostos. Assim, o edital para este pleito era conveniente, mas não 

indispensável e a sua falta não invalidava as inscrições (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).   

Outros professores opinavam concordando com o professor Leonardo Gomes de 

Carvalho Leite. Sob votação foi aprovada a inscrição de Maria Ritta Soares de Andrade contra 
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o voto do professor Clodomir de Souza e Silva, em virtude de não ter sido aberto e publicado 

edital. O inspetor fiscal federal, Octaviano Vieira de Mello, pediu para registrar em ata que 

não deu visto nos termos de encerramento por ter dúvida sobre a sua validade, uma vez que 

não houve formalidade do edital na imprensa e  sobre o caso vai consultar o Departamento de 

Ensino. Na ocasião foram eleitos os membros da comissão examinadora os professores 

Manoel José dos Santos Mello, Manoel Candido dos Santos Pereira, Clodomir de Souza e 

Silva e Manoel Franco Freire (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1929, Ref. 496FASS01).   

No dia 21 de outubro de 1929, a Congregação se reuniu para ouvir e arguir a defesa da 

candidata Maria Ritta Soares de Andrade. Antes de se iniciar os trabalhos, o fiscal federal do 

Atheneu Sergipense, Octaviano Vieira de Mello, declarou ter recebido de Alogues de Castro, 

Diretor do Departamento do Ensino, um telegrama declarando ficar a critério da Congregação 

a aprovação ou não da inscrição da candidata Maria Ritta Soares de Andrade. O professor 

Clodomir de Souza e Silva solicitou que o telegrama fosse lido perante esta Congregação, o 

que foi imediatamente realizado (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).   

A tese apresentada pela candidata Maria Ritta Soares de Andrade era facultativa ao 

concurso para docente livre de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu 

Sergipense. No entanto, a única candidata elaborou e entregou seus exemplares versando 

sobre o tema “A mulher na Literauta (Das Línguas Novi-Latinas)”. O trabalho possuí cento e 

sessenta e quatro laudas, dividida em oito capítulos, sem referências bibliográficas129, cuja 

folha de rosto apresenta alguns dados como nome da autora, título da obra, finalidade, local  

de impressão e ano de publicação. A “THESE APRESENTADA AO ATHENEU PEDRO II 

PARA CONCORRER Á LIVRE DOCÊNCIA DA CADEIRA DE LITERATURA” 

(ANDRADE, 1929, p. I) produzida no ano de 1929, pelas oficinas gráficas das Casa Ávila, 

localizada na Rua de Japaratuba, nº. 110, na cidade de Aracaju. 

 

 

                                                 

129 Mesmo não havendo referências bibilograficas, a autora citava, por diversas vezes, a obra da poetisa, escritora 

e feminista Anna Amélia de Queiroz de Mendonça.  
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Figura 6 - Folha de rosto da tese de ponto sorteado da candidata Maria Ritta Soares de 

Andrade no concurso Literatura Brasileira e das Línguas Latinas (1929) 

 
                    Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe  
 

Antes de iniciar os capítulos da tese Maria Rita redigiu uma dedicatória aos 

professores do Atheneu Sergipense, relatando suas dificuldades em conciliar as atividades 

profissionais da advocacia com a produção desta obra. A autora pretendia fazer um estudo 

completo da literatura feminina nas línguas novi-latinas, mas afirmava que seu texto não 

passava de um ligeiro esboço. Assim, com o intuito de conquistar a confiança da banca 

declarou ter ciência da nobreza do cargo, acreditando nos seus atributos pessoais para tal 

função.   

 

[...] a minha força de vontade, a ansia de vencer, a tentadora illusão do QUERER É 

PODER, fazem que apresente meu trabalho, cheia de esperança e de fé, certa de que, 

nesta casa tradicional que foi o berço do meu espirito, os mestres saberão medir o 

verdadeiro merito do meu esforço.  
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Deponho, pois, em vossas mãos este modesto opusculo, que, se outro valor não 

tiver, terá o de demonstrar que muito podem a coragem e a força de vontade contra 

as hostilidades e premencia do meio (ANDRADE, 1929, p. IV). 

 

A tese  estrutura-se em oito capítulos, a saber: Literatura, A mulher na literatura,  A 

mulher na literatura francesa, A mulher na literatura italiana, A mulher na literatura 

portuguesa, A mulher na literatura hispano-americana, A mulher na literatura brasileira e A 

literatura feminina em Sergipe. O primeiro capítulo analisa os diferentes conceitos e funções 

da literatura, fazendo aproximações a temas como ciência, arte, filologia, belas artes e 

linguística”. Na sua concepção, a literatura era “[...] o conjunto das manifestações do espirito 

humano, tendo por orgam a palavra escripta ou falada” (ANDRADE, 1929, p. 7). 

O segundo capítulo trata da capacidade intelectual da mulher, confrontando o 

pensamento de inferioridade feminina defendido por Jellinek e Tobias Barreto. A autora 

destacou a trajetória de algumas mulheres brasileiras e estrangeiras, assim como discorreu 

sobre os benefícios da instrução desse gênero. Para ela, a literatura era “a arte da palavra na 

emoção” e a mulher  a “encarnação da emotividade, que possue mais coração do cérebro” 

(ANDRADE, 1929, p. 24). 

 

Infelizmente, porém, não podemos, no momento, prestar a devida homenagem a 

todas as mulheres que tem revelado com intelligencia e cutura a alma e o coração em 

bellas phrases de arte e emoção. Falaremos apenas daquellas que, pelo talento, pelo 

espirito e pela cultura, mais nos attrahiram a conhecel-as, estudal-as e sentil-as, na 

França, em Portugal, na Italia, na Espanha, na America latina, especialmente no 

Brasil (ANDRADE, 1929, p. 27). 

 

Nessa perspectiva, Maria Ritta prosseguiu na escrita do seu trabalho descrevendo os 

traços marcantes de cada obra feminina pertencentes aos países citados. O estudo de Freitas 

(2003), revelou que a candidata “[...] citou mais de 290 autoras ao longo da tese, oriundas de 

diferentes países, da Renascença à década de 1920. Sendo que entre as brasileiras e sergipanas 

ela identificou 140 escritoras e poetisas” (FREITAS, 2003, p. 155). Dessa maneira, a 

dissertação de Maria Ritta defendia veemente a instrução da mulher, assim como a perda de 

sua timidez quando tornassem públicas as suas produções. 

No último capítulo da tese, a candidata dissertou sobre as limitações culturais e 

formação das mulheres sergipanas, a saber: Penélope de Magalhaes dos Santos, Amélia 

Cardoso, Leonor Telles, Norma Reis, Quintina Diniz, Judith Ribeiro e Sylvia Ribeiro Diniz, 

mulheres e professoras que elevaram a mentalidade feminina sergipana. Na literatura 

destacam-se Etelvina Amália de Siqueira, Maria Conceição Perdigão Ferraz, Guiomar 
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Calasans Gonçalves e as irmãs Regis (Cesartina e Leyda). Na poesia tínhamos Maria Menezes 

de Almeida, Elvira Guerra Fontes, Carlota Sales de Campos e Placeres Motta (ANDRADE, 

1929).  

Para Andrade (1929), mesmo sendo dotadas das mesmas faculdades que os homens, a 

educacação das mulheres, até então, não lhe permitiam desenvolver tais capacidades, 

tampouco podiam e nem deviam ultrapassar as necessidades materiais do lar. Assim, “[...] não 

lhe permitiam o direito de cultivar o espirito, mesmo por que a mulher culta infelizmente [...],  

em grande parte do mundo um phenomeno excepcional” (ANDRADE, 1929, p. 153). Em 

seguida, finalizou esta parte da tese homenageando os autores Hermes Fontes, Passos Cabral, 

Cléomenes Campos, Barreto Filho e outros que contribuíram com a história literária feminina 

do Estado, permitindo que elas fizessem parte da mentalidade de Sergipe.   

Nos últimos parágrafos da tese declarou que esta produção tratava-se de uma pequena 

contribuição destinada a divulgar a mentalidade feminina sob dupla finalidade: elevar o sexo e 

concorrer a livre docência da cadeira de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do 

Atheneu Sergipense. Entretanto, afirmou que este fato, algumas vezes, a fez defender mais na 

sua escrita os direitos das mulheres e deixar de lado a literatura, já que ela era “[...] em 

verdade, mais advogada, advogada da mulher, do que propriamente literata” (ANDRADE, 

1929, p. 164). Depois da preleção do trabalho, Maria Ritta foi arguida pelos professores 

Manoel José dos Santos Mello, Manoel Candido dos Santos Pereira, Clodomir de Souza e 

Silva e Manoel Franco Freire, que ao final das avaliações entregaram as cédulas de 

julgamento ao inspetor fiscal para serem encerradas em envelope fechado. 

No dia seguinte, 22 de outubro de 1929, a Congregação se reuniu para organizar a lista 

de trinta pontos, que depois de aprovada, a candidata Maria Ritta sorteava um deles, 24 horas 

antes de prestar a sua prova didática.Os assuntos elencados faziam parte daqueles descritos no 

programa de ensino do Colégio Pedro II, que por meio do Decreto nº. 18.564, de 15 de janeiro 

de 1929 e baseado nos Arts. 22 e 195, letra g, do Decreto nº. 16.782-A, de 13 de janeiro de 

1925, alterou a seriação do curso secundário para seis anos. A disciplina Literatura era regida 

no 6º Ano, por 3 horas, nos temas sobre Literaturas grega, latina, italiana, francesa, provençal, 

espanhola, portuguesa, alemã e brasileira, conforme os estudos de Vechia e Lorenz (1998). O 

Atheneu Sergipense seguiu as determinações da lei, embora o ensino desta cadeira fosse 

pautado, excepcionalmente, pelos conteúdos de Literatura Brasileira e as das Línguas Latinas.  
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Quadro 18 - Lista de pontos da prova oral do concurso de Literatura Brasileira e das 

Línguas Latinas (1929) 
Números Pontos 

1º 
Noções geraes. Dominio. Poesia e prosa. Estylo, generes. Critica. Evolução das Literaturas 

orientaes até o advento literatura grega  

2º 
Literatura grega. Periodo mythico. Periodo heroico. Comedia e tragedia. Historia e Philosophia. 

Periodo grego alexandrino e periodo grego romano  

3º Literatura latina. Periodo de formação, periodo classico e post classico 

4º 
Literatura italiana. Origens e originalidade. Renascença. Humanismo. Hecuimos. Classismo e 

decadencia. Romantismo 

5º Literatura francesa. Idade Media. Renascença 

6º O período classico na literatura francesa e sua decadencia pelas reações contrarias 

7º Literatura provençal. Romantismo francês. Realismo e naturalismo 

8º Influencia estrangeira no romantismo francês  

9º 
Literatura espanhola. Influencias reciprocas da Italia, Portugal e Espanha. O século de Philippe 

IV. Carlos II  

10º  Literatura espanhola contemporanea. Expansão da literatura espanhola no Novo Mercado  

11º Literatura portuguesa. Periodo classico. Gongerismo 

12º Evolução da literatura portuguesa nos seculos XVII e XVIII.  

13º Desenvolvimento da literatura portuguesa nos seculos XIX e XX  

14º Literatura brasileira. Sua formação e divisão em periodos. Seculos XVI  

15º Literatura brasileira no seculo XVII  

16º Evolução literaria brasileira no seculo XVIII.  

17º O Brasil literario no seculo XIX. O romantismo 

18º Indianismo. hgrismo. Parnasianismo. Sertanismo  

19º Literatura brasileira contemporanea  

20º Academias literárias. A actual. Academia de letras. Futurismo 

21º O theatro nacional  

22º Escola bahiana. Influencia do Gongoriamo  

23º Escola mineira. O bucolismo 

24º O parnasianismo no Brasil 

25º O Romance nacional 

26º A oratoria nacional 

27º A critica literaria. A trilogia critica brasileira 

28º Voltaire. Os encyclopedistas. Romance. Theatro. Critica. Philosophismo 

29º Literatura inglesa. Sua evolução e principaes vultos. Influencia na literatura americana  

30º Literatura allemã. Lendas da Idade Media. Vultos principaes das letras germanicas 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1929 

      

 A candidata sorteou o ponto nº. 26, “A oratoria nacional” e prestou sua prova didática 

no dia 23 de outubro de 1929, iniciando o exame às 15 horas e 30 minutos e finalizando às 16 

horas e 20 minutos. Em seguida, os quatorze professores julgaram o candidato e entregaram 

as cédulas de suas notas ao inspetor fiscal, adicionando-as em um envelope que encerrava 

todas as avaliações do concurso e o diretor do Atheneu Sergipense, Leandro Diniz do Faro 

Dantas, anunciou o seguinte resultado: média da arguição de tese de 9,07 e média da prova 

didática ou oral 8,14, tendo como média total 8,6. Desse modo, Maria Ritta Soares de 

Andrade foi aprovada e habilitada na cadeira de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas, 

sendo nomeada a docente livre no dia 17 de dezembro do mesmo ano, nos termos da 
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legislação vigente (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 

496FASS01).   

No dia 26 de dezembro de 1929, a Congregação130 e o inspetor fiscal Octaviano Vieira 

de Mello se reuniram para resolverem sobre uma reclamação escrita por Maria Ritta Soares de 

Andrade. Neste documento a reclamante alegava que mesmo sendo nomeada a docente livre 

de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas, o diretor deste estabelecimento mandou lavrar 

um termo de compromisso em condições diferentes das que a lei estabelecia e não a designava 

para a referida cadeira. Posto o caso a discussão, o professor Jucundino Andrade pediu a 

palavra para sugerir que a queixa fosse submetida ao Estado e parecer de comissão 

competente. Em seguida, aprovou-se o alerta e encaminharam a reclamação a comissão de 

docência para dar o seu parecer em tempo oportuno (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).   

O parecer da comissão de docência relativo a reclamação de Maria Ritta Soares de 

Andrade, do dia 26 de dezembro de 1929, sobre uma cláusula interposta no termo de 

compromisso pelo diretor do Atheneu Sergipense no ato de sua nomeação, mas que ela 

recusou por considerá-la lesiva ao seu direito foi deliberada no dia 11 de janeiro de 1930, 

numa reunião da Congregação do Atheneu Sergipense pelos professores Leandro Diniz do 

Faro Dantas, presidente, Arthur Fortes, Clodomir de Souza e Silva, Manoel José dos Santos 

Mello, Padre Alberto Bragança de Azevedo, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, Aristides 

Silveira Fontes, Luiz Figueiredo Martins, Abdias Bezerra, Jucundino de Souza Andrade e o 

inspetor fical Octaviano Vieira de Mello (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   

Na ocasião, o presidente explicou preliminarmente que intercalou tal cláusula no 

termo de compromisso em questão para que a recorrente se comprometesse a cumprir os seus 

deveres “quando se lhe offerecesse opportunidade de praticar os misteres de sua docência” 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 11 de jan., 1930, p. 139v, Ref. 

496FASS01, grifos do autor131), já que os docentes livres não possuíam direitos patrimoniais 

como os catedráticos. Em outras palavras,  não gozam de vitaliciedade, nem percebiam 

adicionais e só exerciam suas funções nos casos exclusivos onde houvesse número excessivos 

                                                 

130 Neste dia estavam presentes os professores Leandro Diniz do Faro Dantas, presidente, Luiz Figueiredo 

Martins, Manoel José dos Santos Mello, Arthur Fortes, Clodomir de Souza e Silva, Abdias Bezerra, Luiz José da 

Costa Filho, Aristides da Silveira Fontes, José Andrade de Carvalho, Tancredo de Souza Campos, Leonardo 

Gomes de Carvalho Leite, Manoel Franco Freire, Florentino Telles de Menezes, José de Magalhães Carneiro e 

Jucundino de Souza Andrade.   
131 Secretário do Atheneu Sergipense, Clinio Bastos. 
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de alunos e substituições, tornando a referida proposta explícita neste sentido. No entanto, 

declarou que atendia as judiciosas considerações de alguns colegas e não fazia nenhuma 

relutância em torná-lo sem efeito, apesar de manter o seu modo de pensar consubstanciado na 

sua informação ao Governo (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1930, Ref. 496FASS01).   

O professor Clodomir de Souza e Silva pediu a palavra para dizer que achava ter o 

diretor errado em levar ao Governo uma questão que competia a Congregação resolver. O 

presidente respondeu que não encaminhou tais questões a esfera estadual e sim a recorrente, 

mas atendia ao pedidos de informações solicitadas pelo Presidente de Estado. Em seguida, os 

pareceres dos membros da comissão de docência Arthur Fortes, Luiz Figueiredo Martins e 

Alberto Bragança de Azevedo foram lidos separadamente (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   

Ao iniciar seu parecer o professor Arthur Fortes mencionou sobre a demora da 

nomeação da recorrente por ter sido os seus papeis remetidos pelo inspetor fiscal do Atheneu 

Sergipense ao Departamento Nacional de Ensino, a fim de serem submetidos a aprovação, 

assim como o termo de compromisso que lhe foi dado a assinar, após a sua nomeação, 

mandado lavrar pelo diretor com cláusula “aberrante da norma geral” dos outros termos de 

compromisso, o que motivou a recusa da nomeada em assiná-lo, por ficar a situação da 

recorrente sem se resolver, uma vez que o termo de compromisso era  redigido de modo a 

cercear o direito de Maria Ritta à substituição do titular de Literatura, o diretor apelava a 

Congregação. Continuou a dizer, que a comissão de docência, a quem foram mandados os 

papeis relativos ao caso, por decisão desta Congregação, na sessão de 26 de dezembro de 

1929, reconhecendo sua competência para resolvê-lo nos termos do Art. 198, letra “m”, do 

Decreto Estadual nº. 940 e Art. 293 do Regulamento Interno do Colégio Pedro II (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   

O professor Arthur Fortes afirmou que, uma vez aprovado em concurso, a docente 

livre devia imediatamente ter sido nomeada. No entanto, a recorrente compareceu no Atheneu 

Sergipense para assinar o indispensável termo de compromisso e se assim não procedeu deve-

se a cláusula estranha a letra do Art. 87, da Reforma da Constituição do Estado e não estando 

o termo de compromisso dentro das condições legais, a livre docente não tinha culpa deste 

fato. Também entendia que encontrando-se o professor de Literatura, Ronulfo Hora Prata, 

impedido por licença cabia a Maria Ritta substitui-lo, conforme os Arts. 56 do Decreto nº. 

16.782-A e 292 do Regulamento Interno do Colégio Pedro II. Assim, a assinatura do seu 
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parecer foi favorável a professora habilitada para assumir a referida cadeira, enquanto o 

catedrático estivesse afastado das funções, salvo melhor alvitre da Congregação (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   

O segundo parecer assinado pelo professor Luiz de Figueiredo Martins, dizia que 

discordava das considerações do professor Arthur Fortes. Primeiro por achar que resoluções 

da Congregação do Atheneu Sergipense dependiam da aprovação do Governo, e como este já 

tinha  despachado no Diário Oficial de 14 de dezembro de 1929, a petição que sobre o assunto 

lhe dirigiu a recorrente “mantendo a deliberação do director do Atheneu” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 11 de jan., 1930, p. 140v, Ref. 

496FASS01), não cabendo a comissão de docência dar alvitre algum sobre o caso já 

resolvido, competindo a reclamante recurso, apenas, ao poder judiciário. Quanto ao parecer, 

que ora impugnava, atribuía a livre docente direito de entrar logo na substituição da cadeira. 

No entanto, não havia na lei artigo que obrigasse o diretor a fazer tal ato, antes o parágrafo 

único do Art. 242 do Regimento Interno do Colégio Pedro II, como subsídio, ao presente 

caso, a isso se opôs (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 

496FASS01).   

O terceiro parecer, consignado pelo professor Alberto de Bragança de Azevedo, 

depois de historiar o fato de ter o professor catedrático de Literatura entrado em gozo de 

licença, sem vencimentos, no dia 15 de janeiro de 1928, sendo substituído, por designação do 

diretor Atheneu Sergipense, pelo professor Manoel Candido dos Santos Pereira, assumindo o 

exercício da cadeira no dia 1º de abril de 1929. Para tanto, Maria Ritta Soares de Andrade ao 

ser nomeada livre docente da disciplina, no dia 12 de dezembro de 1929, pelo diretor do 

Atheneu Sergipense, recusou-se a assinar o termo de compromisso em 19 do mesmo mês e 

ano por achá-lo ilegal, devido a presença de uma cláusula que a privava de assumir as  

relativas funções só porque esta investidura dava a recorrente direito ao respectivo ordenado 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   

Entretanto, esta última circunstância induziu a Maria Ritta a fazer diversas 

reclamações à diretoria da instituição, recorrendo afinal ao Governo do Estado, o qual, depois 

de ter ouvido o diretor, manteve-lhe as deliberações. Tal fato originou em uma exaustiva e 

documentada petição, onde a recorrente se dirigiu a Congregação do Atheneu Sergipense para 

reclamar contra a pretensão de seus direitos por parte do seu diretor e requerer o deferimento 

do compromisso legal e lhe fossem consignados seus respectivos direitos (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   
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O professor Alberto de Bragança de Azevedo acabou reconhecendo o direito da 

peticionária, fundando-se para isso não só nas disposições vigentes no regulamento federal e 

no estadual que regiam o Atheneu Sergipense, mas também pelo preceituado no parágrafo 1º, 

alínea “d”, do Art. 39, da Lei nº. 1.044, de 8 de novembro de 1928 que dava estatutos aos 

funcionários públicos, apesar da cadeiras se achar  vaga  pelo atual substituto,  mesmo com a 

sua “notável” sabedoria, cabia a reclamante o direito regê-la por força de sua aprovação em 

concurso e consequente nomeação (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01).   

Com a assinatura do parecer estendia-se “em considerações gerais sobre coisas do 

ensino e sobre falta de independencia da Congregações dos estabelecimentos de docencia, em 

vista da intervenção dos Governos e ter nunca declarado” que adstringia “satisfeito ao juizo 

contrario desta Congregação” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

11 de jan., 1930, p. 141v, Ref. 496FASS01). Esses pareceres foram postos na discussão, 

sendo realizada uma votação nominal e cada professor justificou suas razões.  

 

Professor Arthur Fortes: - Vota segundo o seu parecer; Professor Clodomir de 

Souza e Silva - Vota pela immediata investidura da Drª Maria Ritta Soares de 

Andrade na regencia a cadeira de Literatura; Professor Manoel José dos Santos 

Mello: - Vota pelo incompetencia da Congregação para resolver sobre o caso, apezar  

de considerar o acto Exm. Sr. do director lesivo aos direitos da docente livre 

recorrente, em face dos dispositivos regulamentares; Professor Alberto Bragança: 

- Vota nos termos do seu parecer; Professor Leonardo Gomes de Carvalho Leite: 

- Diz que tomaria conhecimento da reclamação, para dar-lhe provimento na parte 

que se refere ao compromisso, se o Ilm. Sr. director não se tivesse promptificado a 

corrigil-o,de conformidade com o reclamado pela livre docente, por isso que entende 

assistir  razão a ella neste particular, de vez que o termo do compromisso é de se 

cumprir tão bem e facilmente a função do cargo, como elle está instituido na lei.  

Quanto, porem, aos direitos patrimoniaes de livre docente que a recorrente julga 

lesados pelo Sr. director, não tendo ella recorrido a respeito, senão directamente ao 

Poder Executivo do Estado e só depois que este lhe indeferiu a pretensão, é que se 

dirigiu á Congregação; é de parecer que a esta não compete tomar conhecimento de 

uma questão que foi decidida pelo Poder Executivo. Este é o seu voto. Professor 

Luiz Figueiredo Martins: - Vota nos termos de seu parecer; Professor Aristides 

da Silveira Fontes: - Vota pela incompetencia da Congregação para tomar 

conhecimento do recurso da livre docente; Professor Abdias Bezerra: - Vota pela 

immediata investidura da recorrente nas suas funcções de livre docente; Professor 

Jucundino de Souza Andrade: - Sem entrar no merito da questão, vota pela 

incompetencia da Congregação para tomar conhecimento do recurso, porque, tendo 

a Drª. Maria Ritta Soares de Andrade recorrido do acto do director para o Poder 

Executivo do Estado e tendo voto confirmado o acto daquele, não cabe esta 

Congregação o carater de instância superior á do Executivo, quando é o inverso que 

se dar (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 11 de jan., 

1930, p. 141v-142, Ref. 496FASS01, grifos meus). 
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Os dados desse escrutínio não foram submetidos a uma apuração final, mas ao analisá-

lo fica claro que os referidos resultados apontavam concordâncias e discordâncias entre as 

deliberações dos professores, a saber: muitos estavam a favor da insvestidura do cargo de 

docente livre à Maria Ritta Soares de Andrade, outros votavam na incompetência da 

Congregação e/ou acolheram as duas opções. Nota-se que não havia um consesso estabelecido 

no conjunto dos pareceres, mas exercia-se “relações de poder” entre os docentes do Atheneu 

Sergipense, o diretor e o Governo do Estado, ou seja, não existia uma centralização e cada 

agente tinha o seu poder de decisão (FOUCAULT, 2014a). A recorrente tentou reverter esta 

situação e tomar posse legalmente no concurso de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas, 

sem alcançar sucesso. Como estratégia de defesa publicou no dia 19 de novembro de 1930, o 

artigo “Autopsia na direcção do Atheneu Pedro II”132 para denunciar as irregularidades 

providas pelo dirigente da instituição, nas páginas do jornal “A Ordem”. 

 

A minha maior surpreza, ao se constituir o governo revolucionario, foi a 

permanencia, no cargo de Director do Atheneu Pedro II, cargo de commisão, de 

confiança, que devia se expirar com o proprio governo extincto pela revolução, o dr. 

Leandro Diniz de Faro Dantas. Ora o Dr. Leandro Diniz é uma mentalidade perfeita 

de ‘político’ conservador, amoldavel, acommodaticio às situações dominantes 

contanto que não lhe privem da gratificação da Directoria do Atheneu, que elle 

exerce só para effeito de vantagem material, porque, na realidade, o Atheneu vive 

acephalo, sem direção, sem disciplina, sem ordem [...]. Só agora vae o governo 

saber: que o Dr. Leandro Diniz é um relapso no exercício do cargo [...] que é um 

faltoso [...] que é um politiqueiro opportunista [...]que é um algoz de seus collegas 

porque persegue e despretigia os professores mais respeitaveis do estabelecimento; 

[...] que é um despota, porque não cumpre com as decisões da Congregação [...] que 

é um injusto [...]; que é um arbitário [...] que é um insincero, um desleal [...]. Só 

agora o Governo saberá da anarchia na direcção do nosso estabelecimento de 

instrucção secundária, e saberá com a minha responsabilidade, que me comprometo 

a provar todas as accusações [...]. E’ assim que todo revolucionario consciente deve 

procede. Apontar ao governo os maus elementos demonstrado porque elles são 

maus. Só assim contribuímos para a obra de reconstrução, de soerguimento nacional 

que ora se inicia (ANDRADE, 19 de nov., 1930a, p. 3). 

 

Essa atitude demonstrou o quanto Maria Ritta estava decidida em lutar pelos seus 

direitos, chegando ao ponto de denunciar os comportamentos do diretor do Atheneu 

Sergipense, até então, desconhecidos pela sociedade. Cada adjetivo descrito por ela apontava 

o caráter que não condizia com as qualidades de um dirigente, responsável pelo comando da 

única instituição pública secundária de Sergipe, visto que sua nomeação era dada pelo 

Governo diante dos seus diferentes capitais (social, cultural e simbólico). No dia 20 de 

novembro de 1930, publicou-se nas páginas do jornal “A Ordem” um texto anômimo, 

                                                 

132 Ver a publicação deste artigo no Anexo A da tese.   
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denominado  “Lamentavel Attitude”133, que recriminava as atitudes e modo “preconceituoso” 

tratado por Maria Ritta a Leandro Diniz do Faro Dantas. 

 

A impressão deixada pela leitura da apaixonada verrina escripta por D. Maria Ritta 

contra o Director do Atheneu Pedro II é de lastima e de pasmo.  

Que lamentavel attitude a de uma ex-alumna deante do respeitavel pessoa de seu 

velho professor! 

E’de feito mais para ter-se pena della accusadora, sem compostura e medida, que 

delle acusado, sem justiça e sem criterio. 

Que juízo faz a D. Maria Ritta dos homens da Revolução? [...] 

Seria o Dr. Leandro Diniz de Faro Dantas certamente contemplado com todas 

aquellas cousas horriveis ditas às avessas e houvesse collaborado nos manejos de D. 

Maria Ritta para perceber a gratificação de professor cathedrático do Atheneu Pedro 

II, hoje tão malsinado pela irrequieta menina. [...]  

Assistimos o concurso que fez D. Maria de Ritta perante a douta congregação do 

Atheneu.  

Lá fomos movidos pela natural curiosidade de ouvirmos a defesa de these e a 

dissertação de literatura feita pela jovem aspirante a uma cathedra em tão respeitável 

instituição. E, infelizmente de lá trouxemos uma deplorável impressão do pouco que 

revelou saber a jovem bacharela nos domínios da literatura pátria e universal. 

Revelou manifesta inaptidão para as dissertações oraes. 

Faltava-lhe o methodo, a clareza, a preciso no expor as idéas sem a graça da 

boa dicção, tão commum á condição do sexo fraco.  

A these, cuja leitura fizemos, é um trabalho cheio de altos e baixos que marcam 

as compilações apressadas, onde  avultam os deslises da linguagem, as 

imperfeições de estylo, os erros de interpretações e as monotonas repetições da 

mesma materia. [...]  

E’ uma obra medíocre. [...]  

Não menos decepcionadora foi a prova oral feita pela jovem  candidata perante 

a congregação do Atheneu Pedro II. [...]  

A despeito de todas essas demonstrações praticas de não estar a candidata em 

condições de ensinar a cadeira de livre docencia, a congregação, impellida talvez de 

pelas considerações sentimentaes de ser uma jovem, a primeira que se apresentava 

candidata ao titulo da livre docencia áquelle estabelecimento, approvou-a com grão 

excessivamente baixo.  

Dia após, já D. Maria Rita dizia á douta e complacente congregação a que vinha.  

Ella punha simplesmente o intuito na gratificação pecuniaria, sem outras 

considerações que impõem naturalmente o respeito e o sentimento especial da sua 

condição de moça educada.[...] 

E’ essa a historia contada por um observador imparcial dos factos, provocados pela 

desenvoltura duma pobre moça, em quem só avulta o titulo de bacharela em 

sciencias juridicas e sociaes e cujos modos afenosos, irrequietos, impertinentes, já 

despertaram no senso critico do povo a ridicula autonomasia de Ritta Cacête (UM 

LEITOR, 20 de nov., de 1930, p. 1 e 8, grifos meus). 

 

A referida publicação tratava-se de uma resposta as ofensas de Maria Ritta. O autor 

desconhecido teceu argumentos sobre sua formação, falta de experiência docente e péssimo 

desempenho nas etapas do concursos a docência livre de Literatura Brasileira e das Línguas 

Latinas do Atheneu Sergipense, mesmo alcançado média 8,16. O autor a considerava uma 

                                                 

133 Ver a publicação deste artigo no Anexo B da tese.   
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jovem bacharel em Ciencias Jurídicas e Sociais, mal educada e interesseira, tais características 

podem ser justificavas por ela não receber aos mesmos vencimentos de um catedrático e o 

diretor não deu importância as suas reclamações. Em resposta, Maria Ritta publicou no dia 21 

de novembro de 1930, outro artigo denominado “Ainda a Autopsia na Direcção do Atheneu 

Pedro II - Covardia”134 para ressaltar a covardia do anônimato do escritor.  

 

Com surpreza minha, porem, deparo agora, com um gesto de suprema e revoltante 

covardia; um artigo, anonymo, onde, ao par das injustiças que me são asssacadas, 

outras tantas e ainda mais graves, são atiradas á congregação do Atheneu Pedro II. 

Não costumo responder a anonymos; si se tratasse so de mim, diria, apenas ao 

inognito leitor da ‘A Ordem’: Covarde, tire a mascara e venha provar quaes os actos 

indecentes e de falta de compostura eu já pratiquei, repto que ora lhe faço. [...] 

Como tratando do mau concurso, assaca as mais graves offensas á Congregação do 

Atheneu, vou provar o quanto esse anonymono é indecentemente mentiroso. Na 

these que se diz sem nenhuma valia a Congreação me deu 9,06; na oral, 

descripta com tao feias cores obtive 8,16, quando podiam os mestres escolherem 

de zero a dez [...] Agora mais um apello ao covarde que fere anonymo: não 

procure desviar a verdadeira identidade o injuriante: quem escreveu aquella 

série de mentiras e injurias não foi nenhuma das pessoas que assistiram  ao 

meu concurso; só assistiram - Dr. Passos Cabral, a oral, os Srs. Manoelito 

Campos e Pires Wynne, ambas as provas, e, nenhum delles, seria capaz de 

semelhante covardia. [...]  

Contra factos públicos e notorios, documentados e documentaveis a qualquer 

momento, não ha argumentos. Si ha quem se revolte contra o que eu digo do 

Director do Atheneu Pedro II, si ha quem julgue injustas as minhas acusações, que 

prove que ellas são inveridicas, que os factos que eu aponto não si passaram. 

Para isto, porem, seria necessario destruir o archivo e protocollo do Atheneu e da 

Secretaria do Estado, do Departamento Nacional do Ensino e da Secção de 

Fiscalização da Bahia, além do muitos em meu poder (ANDRADE, 21 de nov., 

1930b. p. 3 e 6, grifos meus). 

 

No dia 22 de novembro de 1930, Maria Ritta publicou outro artigo “Ainda a Autopsia 

na direcção do Atheneu Pedro II- A solidariedade dos professores”, esclarecendo que 

compreendia a solidariedade de alguns professores do Atheneu Sergipense quando assinaram 

um manisfesto em defesa do diretor. Considerava a Congregação honesta e elevada, pois 

estava ciente de que em relação ao concurso a livre docente de Literatura Brasileira e das 

Línguas Latinas, nem um deles se manifestou contra os seus direitos. Explicou também que, 

as acusações proferidas eram dirigidas à Leandro Diniz por ser contrário as suas pretensões. 

Desse modo, achava prudente tornar público os procedimentos ilegais que ocorriam na 

instituição, principalmente na direção (ANDRADE, 1930c). 

                                                 

134 Ver a publicação deste artigo no Anexo C da tese.  
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No artigo “O professor Franco Freire escreve á nossa direcção”135, escrito no dia 22 de 

novembro de 1930, o professor Franco Freire solicitava aos responsáveis pelo Jornal “A 

Ordem” retificações quanto às acusações publicadas nos textos de Maria Ritta. Na ocasião 

também resgistrou que, jamais influenciou os professores para assinar nenhum documento em 

prol da administração do diretor do Atheneu Sergipense, pois cada um deles possuía distinção 

e “poder” de decisão dentro da Congregação.  

 

Factos como o que motivou o protesto de solidariedade dos professores despertam 

tão naturalmente no seio das classes sociaes movimentos tão espontaneos, como os 

frutos nascem das flores.  

Com maioria da razão na nobre classe a que me ufano, sinceramente, de pertencer.  

A nem um dos illustres collegas teria eu forças para cathechisar, como se arrisca no 

dito artigo [...] 

Não carecem elles de minha defesa por essa imponderada increpação. 

Nem mesmo, asseguro a V. S., a magia feminina nas palavras de uma jovem 

advogada, actuando no rico filão do sentimento que lastreia o espirito de todos os 

homens, seria capaz de tão prodigioso milagre (FREIRE, 22 de nov. 1930a, p. 7). 

 

Insatisfeita com as colocações do professor Franco Freire, Maria Ritta publicou no dia 

24 de novembro, o artigo “Ainda a Autopsia na direcção do Atheneu Pedro II- A carta do 

Prof. Franco Freire”136 para confrontar as críticas atribuídas por esse professor, além de 

ratificar seus julgamentos nos textos anteriores. Essa matéria instigou o professor Franco 

Freire a escrever no dia seguinte, nas páginas do periódico “A Ordem”, as últimas palavras a 

respeito deste caso, em um artigo intitulado “A mulher do piolho”.   

 

Em D. Maria Ritta a volupia feminina da porfia é mais forte que a intelligencia. A 

coragem é o que mais assombra nas suas atitudes. Não é santa coragem feminina, de 

morrer por uma affeição, nos grandes lances das abnegações humanas. [...] 

Lembre-se, D. Maria Ritta, que à mulher não assentam as diabrites, a torva literatura 

de escandalo, nem um estylo agressivo, todo empolado de urtigas. A mulher é a 

caracia, a doçura e o amor. Não aspire nunca mudar de sexo ou assumir, um 

dia, as feias atitudes de certos exemplares pouco elogiaveis do sexo barbado.  

Convença-se, de que a mulher foi feita para perdoar, e não para offender, para 

amar, e nunca para os arrancos grotescos do ódio. Amanse seu estylo e potro 

chucro e fará, na certa, as delicias das intelligencias superiores. [...] 

Reflicta nas suas palavras uma alma profundamente feminina, que seu physico, 

desajudado pela natureza, há de illuminar-se de uma graça ineffavel, que ficara 

indifferente às injurias do tempo e da idade. [...] 

Não offenda as conveniências, desconhecendo aos homens, pela palavra e pelo 

actos as virtudes que lhes pertecem. Não diga as cousas com atrevimento 

injurioso. [...]  

                                                 

135 Ver a publicação deste artigo no Anexo D da tese. 
136 Ver a publicação deste artigo no Anexo E da tese. 
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Seja menos feliz do que temido até aqui; mas raciocine, esforce-se por chegar a mais 

absoluta comprehensão, em que tem demonstrado laborar, do meio a que se serve 

sua profisão, a qual para ser victoriosa exige uma discreção sem contraste, uma 

actividade de arroio que não pára, com todas as virtudes das águas que não 

estagnam. [...] 

Descomplique a sua vida. Só são felizes aquellas que desconhece a maldade. Seja 

simples, apaixonada das cousas bellas, e a vida lhe valerá muito mais [...](FREIRE, 

25 de nov., 1930b, p. 6, grifos meus). 

 

Neste artigo o professor Franco Freire teceu comentários aos estereótipos femininos, 

traçando o perfil esperado no início dos anos de 1930. Nas palavras de Freitas (2003), não era 

comum as outras mulheres daquela época possuir tais comportamentos, embora viessem 

conquistando a cada dia mais autonomia, cujas barreiras rompidas através de gerações eram 

instransponíveis. A autora afirma que, “[...] ser professora catedrática no Atheneu, ainda que 

interinamente, era um avanço considerável, tendo em vista que era o único reduto do 

magistério masculino de Sergipe” (FREITAS, 2003, p. 160). Naqueles tempos, boa parte das 

escolas, públicas e privadas, sergipanas tinham um corpo docente, predominantemente, 

constituído por professores. Quanto às publicações, a autora explicava que tais procedimentos 

eram comuns, principalmente quando defendiam os seus direitos, entre outros temas.  

 

Impedir que as mulheres se manisfestassem publicamente, e defedessem seus 

direitos, lutando pela ampliação de sua atuação em relação aos problemas sociais, 

construindo seu processo de profissionalização, em favor de um discurso de 

valorização das virtudes e atitudes femininas com a reclusão, a caridade, a 

tolerância,  a passividade, a dedicação ao outro, a complacência, o amor, o respeito, 

o silencio, a humildade, a compreensão, a beleza, o medo, a ingenuidade, era 

anacrônico além de preconceituoso. 

Afinal,  desde o final do século XIX, as mulheres publicavam libelos nos jornais em 

defesa da abolição da escravatura, da sua escolarização, do direito à cidadania, entre 

outros temas. Mulheres ocupando espaço na impresa, na década de 30, era um 

caminho sem volta, uma vez que além de escreverem em jornais diários, a imprensa 

feminina, nessa década, possuía publicações de circulação nacional e tinha um 

público leitor invejável (FREITAS, 2003, p. 160-161). 

 

Diante dos fatos, Maria Ritta continuou em defesa dos seus direitos e publicando 

frequentemente artigos no Jornal “A Ordem” entre os meses de novembro e dezembro de 

1930, além de requerer judicialmente uma audiência para apresentar o texto de autoria 

anômina. Também solicitou no dia 26 de novembro de mesmo ano, uma representação na 1ª 

Vara da Comarca de Aracaju contra Manuel Franco Freire, anexando entre os documentos os 

artigos publicados no referido jornal. A audiência ocorreu no dia 2 dezembro de 1930, 

estando presentes a recorrente, o professor acusado, o diretor do Atheneu Sergipense e José 

Maria Fontes, diretor do Jornal “A Ordem”. O ponto relevante dos autos foram as polêmicas 
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travadas em torno da matéria sem autoria, cuja escrita discorria injúrias e difamações à  Maria 

Ritta.  

Nesta audiência o professor Manoel Franco Freire confessou autoria do artigo sem 

assinatura, o diretor do Jornal declarou ter induzido a publicação do texto anônimo em contra-

ataque a Maria Ritta e Leandro Diniz foi acusado por ser defendido. Cada um deles assumiu a 

responsabilidade dos seus atos perante a justiça. No entanto, a representação da recorrente foi 

arquivada, conforme os dados do despacho do dia 30 dezembro de 1930, cujo parecer do 

Promotor Enock Santiago atendeu a disposição do Art. 148, item VII, do Código do processo 

Criminal do Estado, que não admitia-se denúncias ou representações quanto à inimizades. 

Cabe destacar que no mesmo dia em que Maria Ritta entrou com a representação na 

justiça, o diretor Leandro Diniz enviou ao Promotor Público Enock Santiago um ofício 

manuscrito, anexando ao documento os artigos publicados no jornal “A Ordem”, datados em 

19, 20, 21 e 24 de novembro de 1930 para comprovar as acusações à sua imagem e solicitar a 

abertura de um inquérito judicial contra Maria Ritta. Adicionou-se a esta petição uma análise 

dos textos produzidos pela acusada, reforçando o crime de injúria e difamação pela imprensa, 

enquadrando-a nos Arts. 315, 316 e 317, letras a e b, do Código Penal da República, 

combinado com o Art. 1º, nº. 3 do Decreto nº. 4.743, de 31 de outubro de 1923. Todo os 

transmites deste processo criminal também foram divulgados nos jornais diários e nas páginas 

da “Revista Renovação”137, sendo encerrado no dia 12 de junho de 1931. 

Na ocasião da primeira audiência, dia 17 de dezembro de 1930, no papel de advogada, 

Maria Ritta, solicitou vista dos autos para se defender. Para tanto, notificou ao juiz que por 

meio do exceptio-veritatis138 arguiria todos os atos criminosos do diretor do Atheneu Pedro II, 

apresentando as provas denunciadas e divulgadas na imprensa. As declarações de Maria Rita 

também constituíram peças no processo e atuaram em seu favor, conforme garantia a 

legislação vigente.  

A defesa de Maria Ritta iniciou no dia 20 de dezembro de 1930, com a escrita de um 

ofício, que registrava detalhadamente as dificuldades de acesso à documentação no Atheneu 

Sergipense, os exageros na cobrança dos selos, as irregularidades do diretor Leandro Diniz 

durante os concursos, nomeações de professores e prestação de exames dos alunos, entre 

outras denúncias. Declarou que a lei enquadrada pelo Promotor Enock Santiago era inválida, 

                                                 

137 Renovação era uma publicação cultural-literaria que circulou em Aracaju entre os anos de 1931 e 1934,  

dirigida e mantida por Maria Rita Soares de Andrade. Para saber mais, consultar Freitas (2003).  
138 Tradução livre: exceção da verdade. 
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pois entre muitas determinações provindas da Revolução de 1930, garantia-se a liberdade de 

pensamento na imprensa. Aproveitou a ocasião para solicitar a suspensão dos autos do 

processo em curso até a entrega das declarações requeridas no Atheneu Sergipense, sendo 

atendida.  

O processo não ficou suspenso por muito tempo, pois no ofício do dia 27 de dezembro 

de 1930, o diretor do Atheneu Sergipense declarou que estava surpreso com a interrupção dos 

autos, já que documentação requerida por Maria Ritta estava disponível na secretaria da 

instituição, aguardando o pagamento dos referidos selos para liberá-la. No dia 30 de dezembro 

de 1930, a recorrente comunicou ao juiz ter em mãos os documentos que faltavam e solicitou 

ajustamento do prazo legal, a partir da referida data, tanto para vista dos autos e apresentação 

da defesa prévia. Assim, no dia 10 de janeiro de 1931, Maria Rita entregou a exposição dos 

fatos em vinte e duas páginas datilografadas, analisando minuciosamente as definições dos 

termos aplicados nos artigos publicados no jornal “A Ordem”.  

Nesta defesa Maria Ritta citou e anexou o Relatório de Inspenção Extraordinária de 

Bernadino José de Souza, Delegado Especial do Departamento Nacional do Ensino, 

produzido após fiscalização ocorrida no Atheneu Sergipense no ano de 1926. Apresentou 

algumas arbitrariedades do diretor Leandro Diniz comprovadas por meio de cópias das atas da 

Congregação, a saber: suspensão do professor Clodomir Souza e Silva, perseguição à 

docentes e alunos, falta de sinceridade nos exames, entre outros. Também juntou ao processo 

os documentos referente à representação arquivada que foi interposta à direção da instituição, 

além das cópias das páginas do Diário Oficial do Estado de Sergipe e dos Jornais “A Ordem” 

e “O Norte”. No entanto, o Promotor Enock Santiago, no dia 19 de janeiro de 1931,  advertia 

que “A defesa escripta e a documentação que a denunciada vem juntar não lhe” excluia “a 

responsabilidade de seus crimes capitulados na denuncia. Somos pela pronuncia nos termos e 

nos artigos em que está ella denunciada” (SANTIAGO, 19 de jan., 1931a, p. 111v). 

Maria Ritta foi absolvida no dia 29 de janeiro de 1931, após apreciação e julgamento 

do Juiz Olympio de Mendonça, presentes nas dezessete laudas de um documento manuscrito. 

Contido, desqualificou alguns aspectos prejudiciais ao processo a sua defesa, a saber: A 

incompetência do juízo, por ser o crime de natureza funcional e da competência exclusiva do 

Tribunal Especial; Ausência de vigor do Decreto nº. 4.743, de 13 de outubro de 1923 em que 

foi baseada a representação e a denúncia; Insuficiência de qualidade do diretor do Atheneu 

Pedro II para o privilégio da ação pública, prerrogativa só conferida aos chefes de Governo e 

Magistrados. 



214 

Entre permanências e mudanças 

 

Acontece, porem, que a denunciada, narrando taes factos contra Dr. Leandro Diniz, 

em artigos por ella assignados, o fez em forma de denuncia ao Governo, dizendo 

mesmo que se até aquella data o Governo ignorava que o Atheneu Pedro II não tinha 

direcção nem disciplina, isto porque ninguem até aquella data havia dennunciado o 

seu Director assumindo a responsabilidade da denuncia, ella o fazia agora, passando 

a narrar uma serie de factos e concluindo o seu primeiro artigo com as seguintes 

palavras: ‘Só agora saberá o Governo da anarchia na direcção do nosso 

estabelecimento de instrucção secundaria, e saberá como a minha 

responsabilidade, que me comprometto a provar todas as accusações, e desafio 

o director do Atheneu a apresentar provas em contrario de cada uma dellas e a 

proceder contra mim, como de direito, si eu as não provar. E’ assim que todo 

revolucionario consciente deve proceder: mostrar ao Governo os máos 

elementos, demonstrando porque elles são máos. E só assim contribuimos para 

a obra de reconstrucção nacional que ora se inicia’.  

A dra. Maria Ritta podia assim proceder? 

Certamente. Na declaração de direitos de que trata o art. 72, § 9º da Carta 

Constitucional da antiga Republica, mantida neste particular pelo art. 4º do decreto 

n. 19.398 de 11 de novembro de 1930, que instituiu o Governo Provisorio, é 

expresso o direito de qualquer cidadão de representar aos poderes publicos, 

denunciar abusos das autoridades e promover a responsabilidade dos culpados. 

[...] 

Que o governo tem poderes para receber directamente as representações ou 

dennuncias e que essas podem também ser feitas  pela imprensa, é coisa que se não 

pode contestar. [...] 

Convem lembrar, entretanto, que a denuncia da dra. Maria Ritta foi 

competentemente assignada, compromettendo-se ella de provar todos os factos que 

allegou e incitando a que se procedesse contra ella no caso de ser a sua denunciação 

calumniosa. 

E’ bem de ver que a dra. Maria Ritta, tendo publicado o seu ultimo artigo no jornal 

“A Ordem”, de 24 do mez de novembro do anno findo, aguardava a solução do seu 

pedido ao Governo, quando, logo depois, a 26 do referido mez, foi surprehendida 

com a representação do dr. Leandro Diniz ao promotor da Comarca, pra proceder 

contra ella pelos crimes de calumnia e injuria.  

E’ claro que o Governo na sua alta funcção tem competencia para receber ou repellir 

as denuncias que lhe são dirigidas, directamente ou indirectamente, sem mais 

satisfações [...], mas não se pode negar que, no caso houve preciptação por parte do 

dr. Director do Atheneu do modo a ficar sem tempo o Governo para deliberar sobre 

a denuncia. [...]  

Pelo exposto: Julga improcedente a denuncia de  fls. 2 para absolver, como 

abolvo, a denunciada Dra. Maria Ritta Soares de Andrade da accusação que 

lhe foi intentada. Publique-se, registre-se e intime-se (MENDONÇA, 29 de jan., 

1931, p. 114v-120, grifos meus). 

 

 O Juiz Olympio de Mendonça declarou que Leandro Diniz agiu corretamente ao 

processar Maria Ritta, pois as denúncias publicadas na imprensa versavam sobre crimes 

funcionais. Nas suas considerações, afirmou que a acusada foi motivada pela necessidade de 

delatar tais irregularidades ao Governo, assumindo publicamente a responsabilidade dos seus 

atos, conforme a lei vigente. Continuou a dizer que, o diretor do Atheneu Sergipense agiu 

precipitamente ao solicitar instauração do processo, pois devia aguardar a manifestação da 

autoridade competente.  

Mesmo com a decisão do juiz, Maria Ritta oficialmente não estava absolvida. Quando 

o Promotor Enock Santiago, no dia 5 de fevereiro de 1931, ficou ciente do parecer da 
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sentença de Olympio Mendonça lavrou, no dia 18 de mesmo mês e ano, um ofício 

manuscrito, com quatorze páginas, apelando da decisão para desqualicar os desígnios da 

acusada, julgar suas atitudes preconceituosas e compará-la irônicamente a Joanna d’Arc: 

 

A argumentação que de inicio fizemos em nossa denuncia, como era de comprovada 

evidencia e acentuada demonstração, o intuito da jovem e irriquieta denunciada em 

calumniar e injuriar o engenheiro Leandro Diniz de Faro Dantas, no correndo 

processo que lhe instauramos pela requisição da autoridade ofendida, no seu caracter 

de Director do Atheneu Pedro II, desta capital, mais e mais se acentuou, com a 

linguagem da defesa prévia, onde a par de uma incontida verbosidade, mais se busca 

deprimir o conceito do antigo funccionario. [...] 

Se na denuncia referida, o engenheiro Leandro Diniz do Faro Dantas é um relapso 

no exercicio das suas funcções; politiqueiro opportunista; um algoz; um desposta; 

um injusto, etc, na defesa das doze folhas maiores injurias são atiradas sobre elle 

pela denunciada. 

Ora, se ella tentasse dizer que o seu intuito e o seu animo não fôra jamais 

injuriar o engenheiro Leandro não se poderia no entretanto dar credito a elle, 

taes as expressões novas e intencionalmete procuradas para offendel-o. [...] 

Basta emprehender a sua leitura para que se chegue á evidencia desse facto, pela 

continuidade de expressões injuriosas com que a denunciada se atira contra 

administração e a pessôa do seu antagonista. 

Não havemos de acreditar que ella tenha perdido a serena comprehensão dos 

factos, e que, com um desatino improprio de sua posição social, lustre de sua 

classe de mulher inteligente e elevada sobre o nível das demais, pelo 

pergaminho que lhe realça o nome e attesta o invejavel talento, ao mesmo passo 

que a ennobrece no seio dos advogados patrício, se atenha ao mister de 

porfiadamente, atacar ao seu mestre de outr’ora, attencioso e delicadissimo 

para a mocidade, nome hoje tradicional no ensino publico. 

 Por que a porfia?  

Não queremos faser à jovem doutora a injustiça de acreditar que ella esquecesse que 

o mais certo caminho para o seu desgosto em não ter visto compensado o esforço do 

seu concurso para a livre docência da cadeira de Literatura seria uma acção intentada 

contra a Fazenda para compelir o Estado ao dever, se elle o tivesse, de lavrar sua 

nomeação.  

Nunca, jamais, essa attitude de Joanna d’Arc libertadora do Atheneu, com ella 

se faz crer, pois que, com a liberdade de sua linguagem apenas patenteia a 

intenção directa de uma vingadora, que pondo de lado o que o seu direito tem 

de defensavel entra pela verêda do que elle tem de indefesavel.[...] 

Expostas dessa breve maneira de pensamentos deste Ministerio, estamos certos que 

elle nada significam ante o elevado descortino desse augusto tribunal, que fará, 

como sempre a sua indefectível justiça (SANTIAGO, 18 de fev., 1931b, p. 124-127, 

grifos meus). 

 

Mais uma vez, Maria Ritta  se defendeu através de um texto manuscrito, com nove 

páginas manuscritas, apresentado Egrégio Tribunal no dia 24 de fevereiro de 1931. Este 

documento iniciava com uma epígrafe do jurista Viveiros de Castro, declarando que “[...] um 

dos serviços mais relevantes que a imprensa” podia prestar era, “[...] justamente, o de 

denunciar as malversações, afrouxidão ou subserviência, dos funccionarios publicos, 

submettendo-os ao julgamento da opinião publica, cuja censura” tratava-se da “[...] única 

pena de que podem ter receio os que se sabem amparados pelo próceres da politicalha” 
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(ANDRADE, 24 de fev., 1931, p. 128). Ao longo de sua escrita, a acusada retomou as 

denúncias pronunciadas, citou o recurso interposto pelo Promotor Enock Santiago e nos 

parágrafos finais apelou ao Interventor Federal para tomar as necessárias providências diante 

o caso, pois tratava-se de uma mulher contra os poderes do diretor de uma escola pública 

conhecida e reconhecida em todo estado de Sergipe. 

 

Collendo Tribunal: o Dr. Promotor Publico diz que nos arvoramos em Joanna 

d’Arc, libertadora do Atheneu, acceitamos a ironia da Justiça Publica, como 

acceitariamos a nossa punição si a denuncia dada contra o Director do Atheneu 

não estivesse exhaustivamente provada. Quizemos, ou melhor, queremos libertar 

o Atheneu Pedro II de um director negligente, prevaricador, hypochrita, que vem 

desmoralisando esse instituto de Ensino; para tanto não medimos esforços 

arriscamo-nos, até, [...], às iras dos potentados, de uma camarilha intira que se 

aproveita dos crimes desse director; não recuamos, não recuamos, nem recuaremos. 

Appellamos para o Interventor Federal nesse Estado, de cujo espirito de justiça 

esperemos as necessarias providencias; appellamos para V. V. Exc., a quem 

exhibimos as provas dos crimes do Director do Atheneu; appellariamos ainda 

para o Tribunal Especial si aqui todas as portas fossem fechadas o que não 

podemos acreditar. E, nobres juizes, deante das provas destes autos, ainda que 

deportada ou nas grades de uma prisão, continuariamos affirmar que o Dr. 

Leandro Diniz de Faro Dantas, nas funcções do Atheneu Pedro II, é um injusto, 

um arbitrario, um desigual, um desposta, um politiqueiro opportunista, um 

subserviente, um accomodado às situações, um ladrão dos direitos alheios, o 

ladrão do nosso direito, dos nossos vencimentos, o homem cuja permanência na 

direcção deste Instituto de Ensino será uma vergonha para a Administração. 

Cremos que dizer a verdade não é crime eos adjectivos que empregamos ainda não 

se ajustam bem á personalidade equivoca e insvestida do diretor do Atheneu. 

Somos, com a Promotoria, pela reforma da sentença de fls., para que seja, 

reconhecida exceptio veritatis e promovida, pelo meios legaes, a responsabilidade 

funccional do Director prevaricador relapso do Atheneu Pedro II, por ser de inteira 

justiça (ANDRADE,  24 de fev., 1931, p. 131v-132, grifos meus). 

 

Diante os fatos,  o Juiz Olympio Mendonça confirmou  a absolvição de Maria Ritta no 

dia 26 de fevereiro de 1931, em poucas linhas, sem nenhuma justificativa, encaminhando os 

autos ao Egrégio Tribunal da Relação. Mesmo assim, no dia 12 de março de 1931, o 

Procurador Geral Edison Oliveira Ribeiro, contrário ao parecer deste juiz, requereu uma 

análise da exceptio veritatis defendida por Maria Ritta. Desse modo, no dia 5 de junho de 

1931 investigou-se mais uma vez os autos, o animus diffamandi139 e o sentido da calúnia nos 

textos publicados. No relatório final do processo, assinado pelos Procuradores Lupicinio 

Barros, Loureiro Tavares, Octavio Cardoso, Gervasio Prata e Edison de Oliveira Ribeiro, 

afirmou-se a ausência dos elementos supracitados, pois a finalidade da acusada era invocar a 

atenção do “poder competente” para a abertura de um inquérito sobre os fatos aludidos. Ao 

finalizar as conclusões, os Procuradores declararam que não cabia a Maria Ritta pena de 

                                                 

139 Tradução livre: intenção de difamar.  
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compensação, já que no artigo “Lamentável Atittude” estava comprovado a reciprocidade de 

injurir entre o suposto ofendido e a quarelada, não sendo passível da pena pedida. Assim, no 

dia 12 de junho de 1931 notificou-se a decisão, conforme as deliberações dos autos 

(APELAÇÃO CRIME, 1931). 

Diante dos fatos, nota-se o quanto foi tortuoso o concurso de livre docente de 

Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense, desde o recrutamento até a 

nomeação da única candidata inscrita. Quando os rituais desse processo seletivo foi posto aos 

cuidados do Judiciário tanto “o deslocamento do espaço da análise quanto do nível em que 

esta se efetua” (FOUCAULT, 2015, p. 14) trouxe a cena uma “microfísica do poder”, cujas 

investigações foram encaminhadas por meio de “técnicas de poder” destinadas a realizar um 

“controle detalhado e minucioso” das trocas de acusações.  

Ao dialogar com Foucault (2015), percebe-se que as  falas travadas entre Maria Ritta e 

as outras partes produziram discursos controlados, selecionados, organizados e redestribuidos 

por certo número de procedimentos que tinham por função conjurar seus poderes e perigos, 

dominando seus acontecimentos aleatórios, esquivando sua “pesada e terrível materialidade”. 

Assim, tais preleções estavam longe de ser um elemento neutro, mas uma manifestação do  

desejo de “apoderar-se” daquilo que se lutava.  

 

Por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que o 

atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto 

não há nada de espantoso, visto que o discurso [...] não é simplesmente aquilo que se 

manisfesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; e visto 

que [...] o discurso não é simplesmente aquilo que traduz as lutas ou os sistemas de 

dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o poder do qual queremos apoderar 

(FOUCAULT, 2014b, p. 10). 

 

Para tanto, a disciplina era o princípio de controle de tais discursos, pois fixava “[...] 

os limites pelo jogo de uma identidade que tem a forma de uma reatualização permanente das 

regras” (FOUCAULT, 2015, p. 34). Neste sentido, as acusações e as recorrências desse 

processo foram reavaliados e postos as novas análises, a fim de entender as entrelinhas de 

cada discurso. 

 

O discurso nada mais é do que a reverberação de uma verdade nascendo diante de 

seus próprios olhos; e quando tudo pode, enfim, tomar a forma do discurso, quando 

tudo pode ser dito e o discurso pode ser dito a propósito de tudo, isso se dá porque 

todas as coisas, tendo manifestado e intercambiado seu sentido, podem voltar a 

interioridade silenciosa da consciência de si (FOUCAULT, 2015, p. 46). 
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Nessa perspectiva, o parecer Juiz Olympio Mendonça sobre a absolvição de Maria 

Ritta e as análises dos elementos supracitados concluiu que a recorrente estava no seu direito 

a reciprocidade. Para ele, o sentido das suas injúrias e calúnias nada mais eram do que relatos 

sobre a realidade da adminstração do Atheneu Sergipense, na qual pretendia torná-las 

públicas.  Óbvio que o posicionamento do diretor Leandro Diniz representava uma estratégia 

de manutenção do campo, uma vez que a sua posição dentro da instituições cabia defender a 

sua reputação perante os professores, alunos e  sociedade. 

 

Os agentes sociais estão inseridos na estrutura e em posições que dependem, elas 

próprias, em grande parte, dessas posições, nos limites de suas disposições. Essas 

estratégias orientam-se seja para a conservação da estrutura, seja para a sua 

transformação, e pode-se genericamente verificar que quanto mais as pessoas 

ocupam uma posição favorecida nas estruturas, mais elas tendem a conservar ao 

mesmo tempo a estrutura e sua posição, nos limites, no entanto, de suas disposições 

(isto é, de sua trajetória social, de sua origem social) que são mais ou menos 

apropriadas à sua posição (BOURDIEU, 2004b, p. 29). 

 

Os discursos proferidos por Leandro Diniz e Maria Ritta também revelavam as suas 

posições dentro do Atheneu Sergipense: de um lado um diretor e do outro uma mulher recém 

nomeada a cadeira vaga de Literatura Brasileira e das Línguas Latinas. Para tanto, a 

desinteligência do diretor neste concurso serviu de vitrine para entender as relações existentes 

no interior de um determinado campo, como um espaço de disputa. Nota-se que não estava 

apenas em jogo o aparato legal da candidata, mas também a reputação de uma escola 

renomada e reconhecida socialmente, cuja administração creditava-se a um intelectual 

detentor de capital cultural e capital científico institucionalizado. Assim, este processo 

seletivo pôs em cena a importância desses dois agentes no interior da referida instituição. 

 O trabalho de Freitas (2003),  traz dados sobre a escrita de uma carta emocionada 

remetida coletivamente a Bertha Lutz, Carmen Portinho e Maria Luiza Bittencourt, no dia 18 

de maio de 1931, dias depois da sua absolvição e nomeação ao cargo de livre docente de 

Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense. Os relatos íntegros desta 

correspondência estão localizados no Arquivo Nacional, no Rio de Janeiro, no Fundo da 

Federação pelo Progresso Feminino (FBPF), embora não fosse possível o acesso a esta fonte 

devido as reformas estruturais do referido acervo. 
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Carmen, Bertha e Maria Luiza140: 

Viva a Revolução! Viva Sergipe! Viva Maynard! Estou arrebetando de 

contentamento! Quero um abraço grande, forte, de Vocês três ao mesmo tempo. 

Venci a minha causa, a minha grande causa! Sou hoje a professora de Literatura do 

Atheneu Pedro II. Isto dito assim, não parece nada. Mas, só eu sei o que me custou. 

Com um concurso feito desde outubro de 1929, eu tinha contra mim, o Director 

do Atheneu, o Fiscal, o Prof. Franco Freire um genro de um sogro que o deixou 

rico, o Dr. Augusto Leite, o melhor cirurgião da família mais poderosa daqui, 

que estava regendo a minha cadeira, o Dr. Aristides Fontes, outro ricaço e 

sobre estes o Dr. Carvalho Netto, presidente do Instituto dos Advogados e da 

Academia de Letras para quem o Dr. Augusto guardava a cadeira. Veêm? Era 

uma troupe forte dinheirosa de homens contra mim, sozinha, pobre e mulher. 

Empenhei-me numa lucta tremenda! Fiz uma terrível campanha pela Impresa 

contra o Atheneu. Mantive ferrenha polemica com Franco Freire. Só não o 

chamei, e ao Director do Atheneu de santo e de bonito dentro da denuncia bem 

entendido. Fui processada por calumnia e injuria. Processei ao Franco Freire. 

Defendi-me pela exceptio veritatis. Fui absolvida. E, agora, o Interventor, que é 

um bravo e justo deu uma lição de civismo a todos. (...) Si vocês soubessem o 

quanto me custou! Offereceram-me todas as vantagens para eu ceder, mas não cedi 

um ponto. Reclamei o meu direito à cadeira de Literatura e fiz pé firme: ou ella ou 

nada. Os meus advesarios usaram de todos os ardis: calumnias, injurias, 

perversidades de todos os quilates. E eu, sozinha, com o meu direito venci-os. O 

Maynard é, inegavelmente um grande homem: um herói sobre todos os pontos de 

vista; um novo patriota. Estou num enthusiasmo louco. (...) Para a cadeira de Canto 

Orpheônico elle nomeou uma moça (...) Waldete de Mello, diplomada pelo 

Conservatorio d’ahi.(...) Muitos abraços e todos os louvores para o Interventor 

de Sergipe, que meu deu ganho de causa contra mais de meia duzia de homens 

ricos, poderosos e (...). Vocês estão notando que não estou muito certa? O 

contentamento me entontece. Sempre a Maria Ritta (ANDRADE apud FREITAS, 

2003, p. 167, grifos meus). 

 

Os registros desta carta demonstravam as relações de poder travadas durante o 

concurso e a nomeação de Maria Ritta Soares de Andrade a livre docente de Literatura 

Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense, no ano de 1929. A candidata 

afirmava para suas amigas que por traz do processo movido contra ela estava presente um 

jogo de poder, destinado a manter a cadeira vaga até o momento oportuno para nomear um 

professor indicado e protegido pelo diretor, inspetor fiscal e dois professores da instituição, 

além de outras pessoas de destaque social e econômico na sociedade sergipana.  

Em outras palavras, o professor Aristides da Silveira Fontes regia e reservava as aulas 

da disciplina Literatura Brasileira e das Línguas Latinas do Atheneu Sergipense para o 

advogado Antonio Manoel de Carvalho Netto141. Entretanto, o Interventor do Estado, Augusto 

                                                 

140 “[...] As destinatárias desta carta eram Carmen Portinho, engenheira civil e presidente da União Universitária 

Feminina, Bertha Lutz, presidente da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino e Maria Luiza Bittencourt, 

advogada baiana, que se encotrava no Rio de Janeiro” (FREITAS, 2003, p. 167).  
141 Filho de Joviniano Joaquim de Carvalho e Josefa Freire de Carvalho, nasceu a 14 de fevereiro de 1889 em 

Simão Dias, onde cursou primário e o de preparatórios em Aracaju. Matriculou-se na “Faculdade Livre de 

Direito do Rio de Janeiro em 1906, bacharelou-se em 1910, tendo recebido o grau a 6 de janeiro de 1911. [...] No 
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Maynard Gomes142, antes do processo ter sido encerrado, atendeu os apelos da recorrente e 

com seus poderes de políticos lhe deu ganho de causa, nomeando-a para exercer 

interinamente, o cargo de professora catedrática Atheneu Sergipense, no dia 11 de maio. No 

dia 9 de junho de 1931, Maria Ritta foi designada por ele para representar Sergipe no II 

Congresso Internacional Feminista no Rio de Janeiro143. Afastou-se das atividades docentes, 

sendo substituída pelo professor Manuel José dos Santos Mello.  

O concurso para cadeira de Literatura Brasileira e Literatura das Línguas Latinas do 

Atheneu Sergipense cumpriu as determinações da Reforma Rocha Vaz e habilitou a livre 

docente Maria Ritta Soares de Almeida, uma ex aluna que depois de formada pela Faculdade 

de Direito da Bahia retornou a Sergipe com o desejo de compor o quadro docente da 

instituição. Desde os momentos iniciais do processo seletivo ocorreram adversidades 

destinadas a cessar seu provimento, mas as “relações de poder” resolveram os ritos do 

certame sob uma maquinaria de poder, sendo a disciplina responsável pela “anatomia do 

detalhe” (FOUCAULT, 2014a, p. 137). Tal poder disciplinador atuava com o intuito de 

controlar, incitar, organizar, estimular, inibir, ou seja, buscam enquadrar a única candidata 

num modelo considerado ideal. O cumprimento dessas exigências garantiam a economia do 

tempo, do espaço e dos gestos, produzindo “uma técnica de poder e um processo de saber” 

(FOUCAULT, 2014a, p. 145), contribuindo na resolução dos conflitos gerados com a sua 

habilitação na cadeira vaga. 

A candidata Maria Ritta Soares por causa da defesa do seu direito de receber seus 

proventos como professora catedrática, assegurado por concurso, travou uma batalha 

permeada por relações de poder em função de gênero, linguagem, classe social, cultura 

letrada, cultura jurídica. O próprio Foulcault (2015) afirma que “o poder domina e se faz 

obedecer”.  

                                                                                                                                                         

período acadêmico fundou em Simão Dias o “Grêmio Literário Simãodiense” e no Rio o “Grêmio Teixeira de 

Freitas”[...]” (GUARANÁ, 1925, p. 48). Para saber mais, consultar Lima (2013). 
142Mantive-se no poder de 1930 a 1935, quando fora substituído por Eronides Ferreira de Carvalho, que 

permaneceu à frente da interventoria até 1941. Afastou-se do cargo e retornou ao poder  em 1942 com a patente 

de Coronel. Ao assumir o poder montou seu governo a predominância do estrato médio da sociedade, nos quais 

estavam seus aliados oriundos do movimento tenentista, intelectuais e/ou burocratas civis. Para agradar a classe 

de comerciantes, fazendeiros e industriais aceitou e indicou alguns representantes desta classe para ocupar cargo 

no Conselho Consultivo. No cenário educacional, promoveu transformações significativas embaladas pelos 

ideários da Escola Nova. Assumindo um discurso de aversão à política partidária e aos políticos tradicionais, 

buscou se fortalecer criando órgãos e agremiações formados por grupos simpatizantes da Revolução de 1930 

(DANTAS, 2004). 
143 Para saber mais sobre o Movimento Feminista, consultar Freitas (2003).  
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No caso de Maria Ritta houve uma luta de poder hegemônico contra o poder da 

linguagem, o poder das intancias judiciais e da cultura. A candidata foi acusada de “espírito 

de potro chucro, físico desajudado pela natureza, atrevimento injurioso, a volúpia da porfia é 

mais forte que a inteligência, não aspire mudar de sexo, assumir atitudes feias do sexo 

barbado, mal educacda, interesseira, sem compostura, medíocre, Rita cacete”. Por outro lado, 

Maria Ritta acusou o diretor do Atheneu srgipense de “negligente, prevacirador, hypochrita, 

injusto, arbitrário, desigual, despota, politiqueiro, opportunista, subserviente, ladrão dos 

direitos alheios”. 

A citação da carta de Maria Ritta “[...] E eu sozinha, com meu direito venci-os” 

confirma a afirmação de que os poderes não estão localizados em nenhum ponto especifico da 

estrutura social. Para Foucault, o fato de ter sido necessário desenvolver mecanismos de 

controle e de vigilância contínuos demonstram que os sujeitos lutam. Em outras palavras, esta  

“luta deriva, como consequência, o fato de que nenhum poder é absoluto ou permanente, ele 

é, pelo contrário, transitório e circular, o que permite a aparição das fissuras onde é possível a 

substituição da docilidade pela meta contínua e infindável de libertação dos corpos” 

(GREGOLIN, 2006, p. 136)  

  

3.3.4  Os processos seletivos para professor das cadeiras de Aritmética e Cosmografia do 

Atheneu Sergipense  

 

No dia 20 de dezembro de 1926, a Congregação144 do Atheneu Sergipense se reuniu 

para deliberar sob as exigências do Decreto nº. 16732-A, de 13 de janeiro de 1925, ou seja,  

dar encaminhamentos aos concursos de Aritmética e Comosgrafia, após seus desdobramentos 

na instituição, por força da referida lei, respectivamente das antigas cadeiras de Aritmética e 

Algébra e Geografia, Corografia do Brasil e Noções de Cosmografia. Assim, antes deste 

processo seletivo, as aulas de Aritmética e Cosmografia do Atheneu Sergipense eram regidas 

pelos professores Abdias Bezerra e José Magalhães Carneiro desde 25 de março e 15 abril de 

1926, com a implementação do decreto de 6 de março do mesmo ano. 

                                                 

144 Neste dia estavam presentes os professores Leandro Diniz do Faro Dantas, Jucundino de Souza Andrade, 

Clodomir de Souza e Silva, José Andrade de Carvalho, Florentino Telles de Menezes, Alberto Bragança de 

Azevedo, Antonio Garcia Rosa, Alberto Sobral, Luiz de Figueiredo Martins, Arthur Fortes, Virginio Santana, 

Manoel José dos Santos Mello, Aristides Silveira Fontes, Manoel Franco Freire, Abdias Bezerra e o inspetor 

fiscal Nogueira Passos. 
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Na ocasião desta reunião, o diretor em exercício, Leandro Diniz do Faro Dantas, 

providenciou a publicação de editais chamando concorrentes ao provimento das referidas 

cadeiras e ao mesmo tempo solicitou aos membros da Congregação a elaboração de duas 

listas com trinta pontos, de Aritmética e de Cosmografia. Nota-se que esse quantitativo de 

tópicos possuía vinte temas a mais do que aqueles exigidos nos concursos anteriores a esta 

data, número que não prejudicava as deliberações normativas do certame, mas ampliava as 

possibilidades de conteúdos para os inscritos. Em seguida, sorteava-se um assunto de cada 

matéria para produção e apresentação de uma das teses exigidas aos candidatos as vagas, 

conforme as exigências dos concursos (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1926, 496FASS01). 

Para organizar a lista para tese de ponto sorteado do concurso de Aritmética elegeram 

os professores Abdias Bezerra (Álgebra) e Manoel Franco Freire (Geometria e 

Trigonometria), enquanto que o professor Luiz Figueiredo Martins (Geografia Geral e 

Corografia do Brasil) ficou responsável pela de Cosmografia. Os assuntos para as duas 

cadeiras  foram sorteados pela Congregação do Atheneu Sergipense, versando sobre o “nº 8. 

Theoria dos números primos” e o “nº 12. Coordenadas esphericas”, respectivamente (ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1926, 496FASS01). 
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Quadro 19 - Listas de pontos da teses de ponto sorteado dos concursos de Aritmética e 

Cosmografia (1926) 

Números 
Pontos 

Aritmética Cosmografia 

1º A Arithmologia e o calculo dos valores Hypotheses cosmogonicas 

2º Systemas de numeração Systema solar e outros systhemas  

3º Operações fundamentaes A Terra. Seus movimentos 

4º Theoria da somma e da subtracçao Planetas. Sua forma e seus movimentos 

5º Theoria da multiplicação e da divisão Gravitação universal. Principios de Newton 

6º Divisibilidade dos numeros Leis de Kleper. Leis de Boole 

7º Theoria dos restos O Sol. Constituição elementar. Manchas 

8º Theoria dos numeros primos Movimentos, forma e phases da Lua 

9º Theoria do maximo múltiplo commum Mares 

10º 
Theoria do mínimo múltiplo commum Phenomenos principaes, devidos ao movimento 

da Terra 

11º 
Fracções ordinárias Determinação das latitudes, da hora, a longitude e 

da posição de um astro 

12º Fracções decimaes Coordenadas esphericas 

13º 
Conversão das fracções. Dizimas periodicas Dimensões e formas da Terra. Raio da Terra e sua 

medição 

14º 
Potenciação. Quadrado dos numeros Coordenadas geographicas em seus diversos 

processos. Orientação: Bussula 

15º Potenciação. Cubo dos numeros Movimentos do Sol 

16º 
Raiz quadrada dos numeros Formação da Terra. Sua posição no espaço. 

Dimensões 

17º Raiz cubica dos numeros Meteoros cosmicos 

18º Systemas de pesos e medidas Medida do tempo. Calendarios 

19º 
Systemas metrico decimal Globos terrestres e cartas geographicas. Cartas 

celestes, projecções 

20º 
Calculo arithmetico dos radicaes Distancia angular. Diametro apparente. 

Determinação de um ponto na esphera celeste 

21º 
Numeros incommensuraveis. Calculo com 

approximação 

Descripção e qualificação dos principaes 

apparelhos de Astronomia 

22º 
Numeros complexos Refracção atmosphericas. Correcção das 

observações. Paraldoxe 

23º Razões e proporções Cometas: Descripção geral 

24º 
Grandezas proporcionaes. Regra de três Estrellascadentes. Aerolithos. Bolides. Hypothese 

scientifica a respeito do crescimento da Terra  

25º Juros Medição do arco do meridiano 

26º Desconto Orbita da Terra. Obliquidade do eixo 

27º Divisão proporcional Nebulosas 

28º Misturas e ligas Astronomia e Comosgraphia. Objectos 

29º Cambio O céu. Os astros. Movimento celeste 

30º Applicações praticas da Arithmetica Relações geraes entre todos os corpos celestes 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 

 

Os pontos das listas dos concursos do Atheneu Sergipense seguiam à risca os 

programas de ensino oficial para as duas disciplinas, aplicados no Colégio Pedro II. Para a 

cadeira de Aritmética, os assuntos faziam parte daqueles ministrados nos 1º e 2º Anos, 

durante 3 horas, presentes nos estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 250-252). Os tópicos de 

Cosmografia também compreendiam aos conteúdos lecionados no 5º Ano, por 3 horas 

semanais, segundo as análises de Vechia e Lorenz (1998, p. 256). Desse modo, as aulas das 
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respectivas cadeiras eram regidas no Atheneu Sergipense sob os ditames da Reforma Rocha 

Vaz. 

Mesmo com as publicações dos editais e escolhas dos assuntos para teses de ponto 

sorteado, os concursos das cadeiras de Aritmética e Comosgrafia do Atheneu Sergipense não 

prosseguiram. No dia 1º de abril de 1927, o presidente da Congregação, Leandro Diniz do 

Faro Dantas, em sessão ordinária, declarou “que o Presidente do Estado mandou sustar o 

concurso, das cadeiras de Arithmetica e Cosmographia, pelo que ficou sem effeito tudo que se 

deliberou a respeito” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1º de 

abr., 1927, p. 89v, Ref. 496FASS01). 

As duas cadeiras foram postas em concurso devido as disponibilidades dos respectivos 

catedráticos, mas com o retorno dos seus professores ao serviço foram suspensas as 

concorrências. Os registros do relatório do diretor do Atheneu Sergipense, elaborado no 

período de julho 1926 a julho de 1927, declarou que o professor Abdias Bezerra esteve na 

regência da cadeira de Aritmética de 25 de setembro de 1926 até 9 de janeiro de 1927. 

Também revelou que o professor Luiz de Figueiredo Martins ministrou aulas de Cosmografia 

durante a disponibilidade de José de Magalhães Carneiro, mas em virtude do decreto 3 de 

janeiro de 1927 voltou às atividades de catedrático desta cadeira. Pode-se dizer que este 

processo representou uma “fidelidade aos objetivos” (CHERVEL, 1990) da Reforma Rocha 

Vaz. 

Diante dos fatos, não considero o impedimento destes processos seletivos uma 

imposição de poder advindo das amarras do Governo, mas acredito que durante os referidos 

certames  houveram relações de poder destinadas a cumprir as normas regulamentares para os 

concursados, sendo elas apreendidas e compreendidas pelos membros da Congregação do 

Atheneu Sergipense, visto que existiam na instituição professores capacitados para reger as 

aulas de Aritmética e Cosmografia. Coaduno com as interpretações de Foucault (2015) para 

afirmar que o poder se exerceu mutuamente entre os partícipes dos concursos por meio de 

uma correlação de forças mediadas pela disciplina. Desse modo, as exclusões dos editais para 

provimento dessas cadeiras procederam de forma harmônica e sem prejuízos as funções 

administrativas e educacionais da instituição.  
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3.3.5 O concurso de Geometria e Trigonometria do Atheneu Sergipense: uma cadeira 

“ipso facto vaga”, mas que não houve candidatos inscritos 

 

 Com a vaga de professor catedrático de Geometria e Trigonometria do Atheneu  

Sergipense, a Congregação se reuniu no dia 22 de novembro de 1927 para providenciar o 

concurso  da referida cadeira, de acordo com o Decreto nº. 16.782-A, de 13 de janeiro de 

1925. Para tanto, publicou-se um edital chamando concorrentes e convidou seus membros 

para  escolherem trinta pontos para dentre eles, ser sorteado aquele que servia de assunto a 

uma das teses produzidas e defendidas pelos candidatos.  

Nessa perspectiva, os professores Leandro de Diniz de Faro Dantas, Jucundino de 

Souza Andrade, Luiz de Figueiredo Martins, Abdias Bezerra, Luiz Jose da Costa Filho, 

Tancredo de Souza Campos, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, Manoel José dos Santos 

Mello, Aristides Silveira Fontes, Arthur Fortes, Antonio Garcia Rosa, José de Magalhães 

Carneiro, Florentino Telles de Menezes, Odilon de Oliveira Cardoso e o inspetor fiscal, 

Octaviano Vieira de Mello, em obediência ao Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926, que 

também regeu as determinações dos concursos docentes do Atheneu Sergipense, aprovaram 

uma lista constante de 30 pontos de Geometria e Trigonometria (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1927, Ref. 496FASS01). 
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Quadro 2 - Lista de pontos da tese de ponto sorteado do concurso de Geometria e 

Trigonometria (1927) 
Números Pontos 

1º Concepção da geometria 

2º Theoria do triangulo 

3º Relação da circunferencia ao diametro 

4º Lei angular de Thales 

5º Homologia geometrica  

6º Theorema de Pythagoras e sua consequencias 

7º Area do circulo 

8º Os solidos de revolução 

9º Theoria dos polygonos 

10º Unidades de avaliações superficiaes volumetricas 

11º Trigonometria; sua concepção. Linhas trigonometricas 

12º Areas dos polygonos 

13º Equivalencia 

14º Prismas: area e volume 

15º Reducção ao primeiro quadrante 

16º Angulos polyedros 

17º Combinações da circunferencia com a linha recta 

18º Pyramide 

19º Relações entre as linhas trigonometricas 

20º Medida dos angulos 

21º Relações numericas das linhas nos plygonos regulares 

22º Formulas logarithmas 

23º Logares geometricos 

24º Tangentes as curvas usuaes 

25º Perpendicularismo das rectas e planos 

26º Symetria 

27º Uso das taboas trigonometricas 

28º Divisão harmonica 

29º As tres secções conicas 

30º Resolução trigonometrica dos triangulos rectilineos 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1927. 

 

A lista de pontos também possuía vinte assuntos a mais em relação aos concursos 

providos no Atheneu Sergipense durante o ano de 1926. Esse aumento não provocou 

nenhuma alteração normativa, mas possibilitou ao candidato uma ampla variedade de 

conteúdos a ser escolhido. Para tanto, eles foram organizados pelos professores Abdias 

Bezerra (Álgebra), Luiz Figueiredo Martins (Geografia Geral e Corografia do Brasil)  e 

Odilon de Oliveira Cardoso (Aritmética), que juntamente com a Congregação sortearam o 

tema para uma das teses, sendo ele o de “nº 8. Os solidos de revolução” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1927, Ref. 496FASS01). 

 Os pontos dessa lista seguiam os programas de ensino oficial para a cadeira de 

Geometria e Trigonometria, cujos os assuntos faziam parte daqueles ministrados no 4º Ano, 

durante 3 horas, no Colégio Pedro II, conforme os estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 252-

253). Os tópicos elencados para o concurso do Atheneu Sergipense não estavam divididos nas 
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áreas da Geometria Plana, Geometria no Espaço e Trigonometria foram escritos 

sequencialmente e compreendiam um conjunto, mas atendiam aos ditames da Reforma Rocha 

Vaz, tendo um “objetivo a alcançar” e uma “população” de “adolescentes a instruir” 

(CHERVEL, 1990, p. 198). 

Com término do prazo para as inscrições dos concorrentes ao preenchimento da 

cadeira de Geometria e Trigonometria no dia 29 de maio de 1928, nenhum candidato se 

inscreveu. O Presidente da Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu neste dia para 

relembrar que a legislação destinada a organizar o provimento das cadeiras dos 

estabelecimentos ginasiais, prescrevia “[...] que se nenhum candidato for approvado no 

concurso, pode ser nomeada para reger interinamente a cadeira vaga, pessoa idonea, do paiz 

ou de extrangeiro e que no fim de dous annos publique-se edital para novo concurso”(ATA 

DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 29 de mai., 1928, p. 92v, Ref. 

496FASS01). Ainda declarou  que o certame em questão não se tratava de candidato 

reprovado, mas de falta de candidatos, o que dava no mesmo, embora o regulamento não 

tivesse cogitado sobre esse caso. 

Na ocasião, o professor Clodomir de Souza e Silva pediu a palavra para dizer que 

estando a cadeira de Geometria e Trigonometria provida interinamente, ela devia ser posta 

novamente em edital para concurso. Contudo, o professor Arthur Fortes, sugeriu que se 

consultasse  o Departamento de Ensino  e poder demandar nos casos como este.  Na 

oportunidade, o professor Leonardo Gomes de Carvalho Leite também declarou que embora a 

lei não tivesse cogitado sobre a ausência de candidatos inscritos nos concursos, por analogia, 

os mesmos preceitos quanto a reprovação dos concorrentes deviam ser válidos nestas 

situações (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 

496FASS01). 

Nesta mesma ata, o  professor Clodomir de Souza e Silva relatou que tinha dúvidas 

sobre a vacância da cadeira de Geometria e Trigonometria, pois diante da lei que regulava as 

transferências, este  processo ocorria de uma cadeira para outra, da mesma secção. O 

Regulamento do Colégio Pedro II dizia que as cadeiras da mesma secção eram aquelas que se 

ocupavam da mesma matéria e não de disciplinas diferentes. Para sanar as incertezas 

submeteu o assunto entre seus pares, assim como achava conveniente consultar o 

Departamento do Ensino (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1928, Ref. 496FASS01). 
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O assunto também foi discutido por alguns professores, cujos manifestos divergiam 

das colocações de Clodomir Silva “quanto a extensão do significado legal da palavra “secção” 

aplicada pelos regulamentos do ensino a divisão e classificação das disciplinas. Na concepção 

de Leonardo Gomes de Carvalho Leite, a referida discussão era extemporânea “por versar 

sobre uma transferencia, cuja validade esta Congregação reconheceu, desde que”, mandou 

“abrir concorrencia para preenchimento da cadeira de Geometria e Trigonometria considerou-

a ipso facto145 vaga” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 29 de 

mai., 1928, p. 93, Ref. 496FASS01, grifos do autor146). Assim, propos que a consulta 

aconselhada por Clodomir Silva não fosse feita, sendo a sugestão aprovada por todos os 

membros da Congregação. 

Também foi posta a votos a proposta de professor Arthur Fortes, quanto à consulta ao 

Diretor do Departamento do Ensino para saber o que devia fazer a Congregação com relação 

ao provimento da cadeira de Geometria e Trigonometria, uma vez que o concurso abriu vaga 

e ninguém se inscreveu. Na reunião de 31 de maio de 1928 o professor Clodomir Silva 

justificou que “[...] quando se referiu a ‘secção’ não fez com relação a grupos de disciplinas, 

mas á divisão adoptada pelo regimento interno do Colégio Pedro II”, que considerava 

“secções o Internato e o Externato”, permitindo apenas “transferencias de cadeira igual de 

uma para outra e apontando o concurso como meio” de preenchimento (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 31 de mai., 1928, p. 94, Ref. 

496FASS01). 

Não foram localizados registros sobre os encaminhamentos finais deste concurso, 

tampouco quanto às devidas orientações do Departamento de Ensino. Neste certame as 

relações de poder estavam presentes, pois com a ausência de candidatos não havia a 

necessidade de formar uma banca examinadora para julgá-lo e automaticamente as atribuições 

normativas para os concursos de professores anulavam a concorrência. Assim, compactuo das 

ideias de Foucault (2014a) para afirmar que, neste processo, o poder se exerceu nas diferentes 

dimensões e não se centralizou apenas nos ditames da legislação. 

 

 

 

                                                 

145 Tradução livre: pelo próprio fato.  
146 Secretario do Atheneu Sergipense, Clinio Bastos  
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3.3.6 Recrutamentos das cadeiras de Desenho no Atheneu Sergipense: três concursos e 

dois professores habilitados 

 

Com o Decreto nº. 16.782-A, a cadeira de Desenho se consolidou nos currículos 

secundários e seus professores fizeram parte das discussões destinadas a organização escolar, 

apesar de não serem obrigados a participar das reuniões da  Congregação, exceto quando o 

assunto fosse relacionado a disciplina. Para tanto, suas aulas eram lecionadas no Colégio 

Pedro II do 1º ao 5º Anos, sem nenhum desdobramento, por dois professores (internato e 

externato). Desde o Decreto nº. 11.530, de 18 de março de 1915, também conhecido como 

Reforma Carlos Maximiliano, que o Desenho “[...] perdeu um significativo espaço nos 

programas, bem como teve sua importância reduzida ao ser excluída dos exames de 

promoção” (GUIMARÃES, 2012, p. 51). Não interferia na aprovação anual, deixou de 

constituir os programa oficial e passou ser lida nos quatro primeiros anos por meio de lições. 

O ensino de Desenho durante a Reforma Rocha Vaz retornou a ser obrigatório nos 

exames de promoção por meio de provas gráficas até o 4º Ano, junto às provas escritas das 

demais disciplinas. No 5º Ano, o aluno não era obrigado a prestar exame para obter 

promoção, bastava atestar sua frequência nas aulas, já que a finalidade da disciplina 

destinava-se aos cursos superiores. Ela também se fez presente nos exames de admissão para 

qualquer instituição secundária oficial do país através de uma prova gráfica, cujo assunto a 

Congregação do estabelecimento decidia. Para se tornar um professor de Desenho o candidato 

prestava concurso, submetendo-se as provas prática e didática oral, elaboradas de acordo com 

um programa anteriormente estabelecido pelos membros da Congregação. 

No Atheneu Sergipense estas determinações se estabeleceram com os Decretos nº. 

912, de 12 de dezembro de 1925 e nº. 940, de 2 de julho de 1926, que juntos constituíam as 

disposições do decreto nacional de 1925. Em um dos seus parágrafos determinava que  o 

Desenho devia ser ensinado nas condições de maior eficiência, verrsando sobre “problemas de 

Geometria prática, devendo o professor, sempre que for oportuno, compará-lo com o desenho 

de arquitetura” (§5º, DECRETO N°. 912, 12 de dez., 1925). Com o decreto de 1926 a 

disciplina surgiu como matéria obrigatória nas cinco primeiras séries, com uma carga horária 

de 3 horas semanais. O seu programa de ensino seguia as deliberações do Colégio Pedro II,  

como os exames que eram prestados por meio de prova gráfica nas promoções do 1ª ao 4ª 

Ano, sendo o 5º Ano destinado aqueles interessados pelos cursos superiores, cujos assuntos 

fossem exigidos como requisito de ingresso. 
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Na Reforma Rocha Vaz o professor de Desenho do Atheneu Sergipense frequentava as 

reuniões da Congregação, apresentava o seu programa e participava das solenidades, não 

apenas como ouvinte mas também como membro. Concordo com Guimarães (2012) quando 

afirma que, as mudanças no status deste professor “[...] no interior das instituições 

secundárias, bem como as alterações na obrigatoriedade dessa disciplina” determinaram “[...] 

os principais ingredientes para a oscilação na importância da presença do Desenho no ensino 

secundário nacional” (GUIMARÃES, 2012, p. 58). 

Para reger a cadeira de Desenho pelo Decreto nº. 940, de 2 de julho de 1926, o 

Atheneu Sergipense proveu três concursos nos anos de 1926, 1928 e 1929. O primeiro não 

ocorreu por falta de candidatos. O segundo abriu inscrição no dia 22 de novembro de 1927, 

tendo como concorrente Octávio Espirito Santo. Com a jubilação do professor Quintino 

Marques, a instituição abriu edital no dia 3 de novembro de 1928, cujo aspirante a vaga foi 

José de Britto Carmello. Assim, cada certame foi organizado conforme as deliberações 

normativas da Reforma Rocha Vaz, mas se desenvolveram por meio de suas singularidades, 

estratégias e relações de poder. 

 

3.3.6.1  O concurso de Desenho do Atheneu Sergipense nos anos de 1926 e 1927 

 

O concurso de Desenho do Atheneu Sergipense para o ano de 1926 abriu edital no dia 

13 de janeiro de mesmo ano, quando a Congregação da instituição se reuniu para escolher e 

aprovar uma lista com dez assuntos para a tese de ponto sorteado e ser escolhido um deles. O 

tópico selecionado foi o nº 8 “Que relação existe entre o desenho a mão livre e o desenho 

geometrico?”. 

 

Quadro 21 - Lista de pontos da tese de ponto sorteado do concurso de Desenho (1926) 

Números 
Pontos 

Desenho Geométrico 

1º Que é desenho geometrico? 

2º Em que desenho geometrico auxilia o desenho a mão livre? 

3º Que parte tem o desenho geométrico na representação dos phenomenos? 

4º Quais os phenomenos que assentam necessariamente nas formas e formulas geometricas? 

5º Que utilidade há no estudo do desenho geometrico? 

 Desenho a mão livre 

6º Que dizer do desenho a mão livre primitivo e de suas origens? 

7º Qual o desenvolvimento do desenho a mão livre no tempo e no espaço? 

8º Que relação existe entre o desenho a mão livre e o desenho geometrico? 

9º Qual o método applicavel o ensino o desenho a mão livre? 

10º Que valor te avocação no estudo do desenho a mão livre? 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1926. 
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O edital ficou aberto até o dia 1º de junho de 1926, quando o presidente da 

Congregação do Atheneu Sergipense, Alcebíades Paes, convocou neste mesmo dia uma 

reunião147 para comunicar “que devido a não ter havido a vacância que se esperava na cadeira 

de Desenho, o Presidente do Estado resolveu retirar o edital que chamava candidatos ao 

provimento da referida cadeira” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1º de jun., 1926, p. 72, Ref. 496FASS01).  O referido concurso foi cancelado 

e  Quintino Marques assumiu a disciplina para lecionar o Desenho à Mão Livre. 

Neste concurso dois fatos me despertaram a atenção: a lista de ponto para tese e a 

produção desta dissertação  de ponto sorteado escrita por Octávio Espirito Santo. Durante a 

análises do Regulamento do Atheneu Sergipense vigente, não há nenhum registro que obrigue 

os professores de Desenho elaborarem um trabalho escrito, conforme o Art. 151, do Decreto 

nº. 940, de 2 de julho de 1926, eles eram nomeados por concurso e prestavam exames nas 

provas práticas e didática oral. Provavelmente, a organização desta listagem tenha sido um 

engano. 

Quanto à tese produzida por Octávio Espirito Santo, datava em 1926, mesmo ano do 

referido processo seletivo. Se não houve candidatos inscritos e o concurso foi cancelado, por 

que este cidadão elaborou a dissertação? Com a anulação deste certame o diretor do Instituto 

Profissional Coelho e Campos, Octávio Espirito Santo, ocupou interinamente a vaga de 

Desenho deixada por Rubens de Figueiredo Martins no dia 1º de abril de 1927, passando a 

catedrático quando prestou concorrência no ano de 1928. Este fato, provavelmente, assinalava 

uma estratégia de tornar-se professor do Atheneu Sergipense sem submeter-se a seleção 

docente, já que com a vacância da cadeira podia-se nomear pessoa capacitada para regê-la. 

A tese de ponto sorteado versava sobre o ponto nº. 8 “Que relação existe entre o 

desenho a mão livre e o desenho geometrico?”. O trabalho possuí quinze laudas, cuja capa 

traz alguns dados como título da obra, nome do autor, local  e ano de publicação. Não 

apresentava registro de onde foi impressa, tampouco um  espaço destinado a justificativa de 

elaboração. Também não havia um resumo dos trabalhos publicados e nem o índice 

remissivo, mas estrutura-ve em três partes: Desenho a mão livre, Desenho Geometrico e 

Relação. Inicialmente, o único “vestígio” que corroborava a sua existência era denominação 

                                                 

147  Neste dia estavam presentes os professores Jucundino de Souza Andrade, Leandro Diniz de Faro Dantas, 

Alberto Bragança de Azevedo, Abdias Bezerra, Manoel Franco Freire, Luiz de Figueiredo Martins, Arthur 

Fortes, Luiz José da Costa Filho, Tancredo de Souza Campos, Virginio de Santanna, Quintino Marques, Rubens 

Figueiredo Martins Aristides da Silveira Fontes e José Andrade Carvalho.  
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“These”, presente na sua folha de rosto, localizado entre o título e uma breve biografia, 

embora  não eliminasse minhas dúvidas.  

 

Figura 7 - Folha de rosto da tese produzida por Octávio Espirito Santo na ocasião do 

concurso de Desenho (1926) 

 
                    Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   
 

Este exemplar divulgava que o autor foi “premiado pelo Governo Federal com viagem 

ao estrangeiro e formado depois de haver cursado com elogio a Universidade de Syracuse, nos 

Estados Unidos da América” (SANTO, 1926, p. I). Este dado apontava que mesmo com a 

implantação de alguns estabelecimentos de ensino superior148 no Brasil, ainda era comum 

entre os jovens a prática de estudar fora do país, seja por condições financeiras ou privilégios 

políticos.  

                                                 

148 Os cursos superiores brasileiros foram criados no ano de 1827, com a implantaçao dos cursos juridicos nas 

cidades de Olinda e Sao Paulo. As Faculdades de Medicina surgiram no ano de 1832,  nos estados do Rio de 

Janeiro e da Bahia para formar profissionais aptos aos quadros administrativos da nação.   
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Quando terminavam o curso superior fora do Brasil, muito deles retornavam ao país e 

para seu estado. Entre esses intelectuais formados no exterior estavam os sergipanos que 

compuseram “a intelligentsia sergipana, juntamente com outros que, mesmo sem formação 

acadêmica superior, atuaram e foram reconhecidos como intelectuais” (SILVA, 2004, p. 18). 

Assim, em Sergipe também era comum que os “filhos da elite econômica”, buscassem escolas 

superiores no país ou na Europa para se legitimar no campo intelectual brasileiro, ao ocupar 

cargos públicos e publicavam obras de caráter científico, político, literário, religioso e social. 

Os registros desta tese não apresentava a formação de ensino superior do autor, mas 

uma das atas sobre o Termo de Inscrição para Concursos localizada no CEMAS revelara que 

Octávio Espírito Santo era engenheiro mecânico. Na página seguinte da tese havia uma 

dedicatória, destinada “Ao illustre corpo docente do ‘Atheneu Pedro II’, [...]”(SANTO, 1926, 

p. III), o segundo “sinal” que justificava a finalidade de sua produção: prestar o concurso para 

cadeira de Desenho. 

Ao iniciar o texto desta tese, o autor esclareceu que o seu objetivo era responder o 

questionamento “Que relação existe entre o desenho a mão livre e o desenho geometrico?”, 

também título da obra. O primeiro capítulo discorria sobre o manuseio, conceitos, origem e 

contribuição do desenho a mão livre. Narrou as primeiras habilidades dos traçados de uma 

criança, afirmando que o cotínuo treino fazia a “mão que outro’ra mal podia riscar, 

inconstante e tremula, hoje pode fazer encantar, pela firmeza” (SANTO, 1926, p. 6). 

Dissertou que este tipo de arte se apresentava de forma livre e natural, a qualquer tempo, pelo 

seu valor e necessidade para os vários ramos da atividade humana.  

 

Nos primeiros manuscriptos, elle apparece mostrando a sua utilidade e, em seguida, 

continua a sua marcha gloriosa , marcha que continuará in secula seculorum, pois a 

sua necessidade se faz sentir em todos os ramos da actividade humana. 

Na escola, pela criança; na officina, pelo operário; no lar pela dona de casa estudiosa 

e intelligente; nas sciencias e nas letras; em tudo, afinal, o desenho a mão livre se faz 

mister. 

Estamos na idade de educação techina, por excellencia e, olhando para os tempos 

idos, para antiguidade, podemos ver que a sciencia e arte têm avançado juntamente, 

lado a lado (SANTO, 1926, p. 8).  

 

Apresentou as contribuições do Desenho a mão livre iniciadas no Egito, na Grande 

Escola da Arte, Letras e Filosofia, cujos conhecimentos e cultura se propagraram para Grécia 

e Itália através de autores como Leonardo da Vinci, Della Torre, Miguel Angelo e Colombo e 

outros. Para ele, qualquer individuo precisava do desenho a mão livre, ou seja, da arte que 
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tratava “da representação prática, por meio de linhas, ou de côres, dos contornos das formas 

que compõem o todo” (SANTO, 1926, p. 10). 

No segundo capítulo da obra, Octávio Espírito Santo definiu o desenho geométrico  

por meio da Geometria, ciência que tratava “das propriedades do espaço em vivemos, do 

ponto, da linha da superfície, do solido e sua posição, formato e dimensões” (SANTO, 1926, 

p. 10). A palavra Geometria foi muito usada pelos gregos e era composta por outras duas: 

medição de terra e agrimensura. O seu conhecimento contribuiu para o grau de civilização de 

um povo dependente e para Engenharia. Entre as aplicações, também combinou de ângulos, 

polígonos, círculos e de outras figuras geométricas do desenho ornamental (SANTO, 1926).  

O autor declarou que o filosófo grego Platão não admitia em sua escola quem não 

soubesse Geometria. Revelou também que Abraham Liconln (1809-1865)149 aprendia 

regularmente esta disciplina para exercitar a mente e desenvolver a sua lógica rigorosa, uma 

vez que o aumento da capacidade mental do estudante promovia o entendimento sobre 

qualquer assunto. Ainda diz que, entre os egípcios e os babilônios a Geometria prática era 

semelhante ao desenho a mão livre (SANTO, 1926).  

Os egípcios e, provavelmente, os babilônios estudavam e aplicavam a Geometria nas  

tarefas práticas. Os gregos a utilizava para o seu proprio proveito intellectual. Com o 

conhecimento dessa disciplina o desenho geométrico não podia deixar de ser usado 

cotidianamente, onde fosse necessário. Desse modo, as pirâmides, os obeliscos e muitos 

trabalhos antigos baseados sobre este tema se tornaram reconhecidos na atualidade (SANTO, 

1926). 

Ao fazer a relação entre desenho a mão livre e o desenho geométrico, Octávio Espírito 

Santo definiu o primeiro como prático e de fácil execução, pois traduzia a ideia inspirada ou 

representava um corpo, dando um ligeiro esboço do que se achava impresso na mente. O 

segundo prendia-se mais a teoria, representando os corpos ou os pensamentos,com precisão, 

certeza e em proporções exatas. Na sua concepção, um era “complemento do outro e, 

portanto, ambos são igualmente necessários” (SANTO, 1926, p. 14). 

Na interpretação do autor, esta relação era “intima, correlata e perfeita. Sem um o 

outro não se explicaria. O desenho a mão livre trata do conjunto, os passo que o geometrico 

trata das partes combinada, ou separadamente (SANTO, 1926, p. 14-15). Estando ligados, 

eles prestavam relevantes serviços para sociedade, unindo o utile dulce. Sem dúvida, os 

                                                 

149 Presidente dos Estados Unidos no ano de 1860. 
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registros dessa tese traziam dados importantes sobre o questionamento do tema, embora não 

possuísse validade devido o cancelamento do concurso.  

Como dito, o concurso para Desenho do Atheneu Sergipense foi cancelado por não 

haver candidatos inscritos. Contudo, a presença da tese de ponto sorteado elaborada por 

Octávio Espirito Santo apontou que ele, provavelmente, tinha a intenção de concorrer a vaga, 

embora fossem desconhecidos motivos  dessa ausência. O estudo da anulação deste certame 

apresentou as relações de poder existentes entre os partícipes da seleção docente, pois sem 

pretendentes não havia exames, tampouco avaliadores e consequentemente as exigências 

legais do certame eram nulas, embora nenhum artigo do Regimento Interno da instituição 

discorresse sobre este assunto. Ninguém ocupou a vacância da cadeira. 

No dia 22 de novembro de 1927, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu  

para providenciar o concurso para preenchimento da cadeira de Desenho, vaga com a 

exoneração do professor Rubens de Figueiredo Martins  no mesmo ano. Para tanto, a partir 

desta data foi publicado edital chamando os respectivos concorrentes, de acordo com o 

Decreto nº. 16.782-A, de 13 de janeiro de 1925. Assim, no dia 28 de abril de 1928 

compareceu a Secretaria da instituição, o engenheiro mecânico Octávio Espirito Santo com os 

seus documentos comprobatórios para se inscrever como candidato, o qual deteve despacho 

favorável na forma da lei. 

Os documentos de Octávio Espirito Santo exigidos por lei e comprobatórios de suas 

habilitações para o concurso de Desenho foram analisados pela Congregação150 no dia 29 de 

maio de 1928. Ao examiná-los Clodomir de Souza e Silva alegou que o documento exibido 

para comprovar a idade do candidato era uma certidão de batismo fornecida por uma 

autoridade eclesiástica e não constituía idoneidade, pois a documentação devia ser fornecida 

por uma autoridade competente, ou seja, um registro civil. Na sua concepção essa certidão 

não passava de um mero documento informativo e, portanto, nulo ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 496FASS01). 

O professor Leonardo Gomes de Carvalho Leite também pediu vista aos documentos 

de inscrição de Octávio Espirito Santo e depois de examiná-los diz que a irregularidade 

apontada pelo o seu colega não cabia anulação, pois a lei não exigia para os concursos de 

                                                 

150 Estiveram presentes nesta reunião Leandro de Diniz de Faro Dantas, Jucundino de Souza Andrade, Alberto 

Bragança de Azevedo, Arthur Fortes, Florentino Telles de Menezes, Manoel José dos Santos Mello, José de 

Andrade Carvalho, Tancredo de Souza Campos, José de Magalhães Carneiro, Odilon de Oliveira Cardoso, 

Manoel Candido dos Santos Pereira, Clodomir de Souza e Silva, Aristides Silveira Fontes, Leonardo Gomes de 

Carvalho Leite, Virginio de de Santana e o inspetor fiscal Octaviano Vieira de Mello. 
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professores comprovação de idade exata, mas que o candidato fosse maior de 21 e menor de 

40 anos, condição que estava comprovada por outros documentos apresentados pelo 

concorrente, a exemplo, de sua certidão de alistamento militar, dando a Congregação do 

Atheneu Sergipense plena certeza de que a lei  não foi “burlada”. A inscrição do único 

concorrente para o concurso de Desenho foi aprovada contra o visto do professor Clodomir 

Silva (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 496FASS01). 

Na oportunidade desta reunião também nomeou-se para comissão de examinadora os 

professores Abdias Bezerra (Álgebra), Luiz de Figueiredo Martins (Geografia Geral e 

Corografia do Brasil), Quintino Marques (Desenho) e José Brito Carmelo (Desenho), sob a 

presidência do diretor do Atheneu Sergipense, Leandro de Diniz de Faro Dantas, para 

organizar a lista de pontos para a arguição das provas práticas. Mesmo exonerado de suas 

funções, o docente Luiz de Figueiredo Martins participou como examinador de concursos, 

além de ser anualmente escalado para julgar os exames finais e de promoção do Atheneu 

Sergipense. A presença do professor da disciplina era importante nestes rituais, já que 

posteriormente este processo se transformaria em “ato pedagógico” (CHERVEL, 1990, p. 

192). 

As discussões sobre a comprovação de idade de Octávio Espirito Santo pernameceram 

na pauta da reunião do dia 31 de maio de 1928. O professor Leonardo Gomes de Carvalho 

Leite explicou que só validou a inscrição do candidato ao concurso de Desenho porque no 

documento da Escola de Artífices havia o registro da data de seu natalício, apesar de não 

haver  reconhecimento de firma e selo. Contudo,  Jucundino de Souza Andrade, secretario da 

Congregação do Atheneu Sergipense, diz que talvez tenha ouvido o referido docente fazer 

menção da certidão de alistamento militar do concorrente, que como outro documento 

também comprova sê-lo maior de 21 e menor de 40 anos (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 496FASS01). 

 Declarou que se não foi o professor Leonardo Gomes de Carvalho Leite quem 

mencionou aquele documento pode ter sido qualquer um dos professores, já que existiu 

variadas trocas de opiniões entre eles no momento em que se discutia aquele ponto. Na 

oportunidade, o professor José de Magalhães Carneiro pediu a palavra para reclamar que 

antes destas contendas  já tinha avaliado a documentação e emitiu  a sua opinião favorável a 

validade de certidão de batismo eclesiástica como prova de idade do pretendente a vaga, pois 

nos registros do regulamento “não é taxativo” tal idoneidade para este fim, bastava apenas que 
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ele merecesse fé (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 

496FASS01). 

O presidente da Congregação seguiu com os ritos do concurso de Desenho do Atheneu 

Sergipense, explicando que, de acordo com o Art. 333 do decreto federal de 1925, a comissão 

eleita para examinar o candidato tinha que organizar “uma lista de vinte pontos distribuídos 

em quatro secções de cinco pontos, cada, correspondentes aos quatro annos de curso” (ATA 

DA CONGREGAÇÃO, 31 de mai., 1928, p. 94v Ref. 496FASS01). Como Octávio Espirito 

Santo se propôs a fazer duas provas práticas em dois dias, nesta sessão foram elaborados e 

aprovados  os pontos  dos 1º e 2º Anos, ficando os assuntos dos 3º e 4º Anos para 1º de junho 

de 1928. 

 

Quadro 22 - Listas de pontos das provas práticas do 1º ao 4º Ano do concurso de Desenho 

(1927)  

Números 
Pontos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

 

1º 

Desenhar um 

mosaico estrellado de 

cinco pontas  

Desenhar um prisma 

truncado  

Desenhar um parquet, 

tendo como motivo o 

hexagono regular 

Representar um 

octaedro com o eixo 

perpendicular ao plano 

vertical  

2º 

Desenhar uma 

rosácea de quatro 

folhas 

Desenhar uma 

pyramide recta 

Desenhar um parquet, 

tendo como motivo 

octógono regular, 

podendo inscrever 

rosáceas 

Representar um prisma 

triangular com o eixo 

parallelo ao plano 

horizontal, e obliquo ao 

vertical  

3º 

Traçar uma grega 

entrelaçada 

Desenhar uma 

pyramide obliqua 

Desenhar um prisma 

hexagonal recto  

Representar uma 

pyramide com o eixo 

inclinado para ambos 

os planos 

4º 

Desenhar uma palma 

ornamental 

Desenhar um 

cylindro recto 

Inscrever n’uma 

circunferência um 

pentagono regular, 

dado o comprimento 

de lado 

Representar o cone 

recto perpendicular ao 

plano horizontal  

5º 

Desenhar um 

mosaico, tendo como 

motivo o hexaedro 

obliquo 

Desenhar um cone 

obliquo 

Traçar a espiral de 

Archimedes 

Representar o cone 

recto com o eixo 

inclinado para o plano 

horizontal 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1928. 

 

Os cincos pontos elencados e aprovados para os quatro anos do curso secundário do 

Atheneu Sergipense foram sorteados, sendo eles: o de nº. 4 “Desenhar uma palma 

ornamental” para o 1º Ano, o de nº. 5 “Desenhar um cone obliquo” destinado o 2º Ano, o de 

nº. 3 “Desenhar um prisma hexagonal recto” relativo ao 3º Ano e  o de nº. 4 “Representar o 

cone recto perpendicular ao plano horizontal” pra o 4º Ano. Estando ciente dos pontos 

escolhidos, o candidato realizou as provas práticas dos dois primeiros anos no dia 31 de maio 
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de 1928  e as outras duas em 1º de junho de mesmo ano, desenhando os trabalhos de cada 

etapa por 2 horas (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 

496FASS01). 

Esses assuntos faziam parte do programa de ensino ofiical da disciplina Desenho 

durante a Reforma Rocha Vaz, ministrados do 1º ao 4º Ano, no Colégio Pedro II, por 3 horas, 

estruturados em três partes: Desenho a mão livre para os 1º e 2º Anos, Estudo por cópia dos 

seguintes sólidos geométricos para os 2º Ano e Desenho com instrumento de precisão nos 3º e 

4º Anos, conforme os estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 276-279). A disciplina era 

ministrada a cada ano por 80 lições entrelaçadas entre a parte teórica e prática, solicitando em 

algumas delas a realização de exercícios, ou seja, uma “ginástica intelectual”.  

As provas práticas do candidato Octávio Espirito Santo foram julgadas pela 

Congregação do Atheneu Sergipense no dia 2 de junho de 1928, conforme os atributos do Art. 

337 do decreto federal de 1925, cujo parecer foi elaborado pela comissão examinadora e 

registrado em relatório. 

 

Foram quatro as provas practicas de Desenho realizadas perante a comissão pelo 

candidato Octávio do Espirito Santo, correspondentes aos quatros annos, do curso de 

materias. 

Do seu exame resultam descuidos de que não se apercebeu o candidato na execução 

dos trabalhos que, á sorte, lhe foram distribuidos. 

O desenho da segunda prova resente-se da falta de acabamento. Com relação á 

terceira, cujo desenho está absolutamente correcto, ha que ver a insufficiencia de 

valores technicos, entre os quaes devia haver mais harmonia. 

Na quarta prova, ha a figura construida na parte superior que é superflua. 

Quanto á primeira prova, esta é realmente bôa e excede o limite do exigido de um 

trabalho referente á primeira série. 

As apreciações feitas pela commissão, relativo às três ultimas provas, não diminuem 

a importância dos desenhos apresentados, os quaes, em sua generalidade, foram 

regularmente executados (ATA DA CONGREGAÇÂO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 2 de jun., 1928, p. 97, Ref. 496FASS01). 

 

Os escritos deste parecer revelavam o desempenho de Octávio Espirito Santo durante 

as provas práticas do concurso de Desenho, sob o olhar vigilante da comissão examinadora e 

membros da Congregação. Na concecpção dos avaliadores, o candidato descuidou-se em 

alguns quesitos, mas no geral seus trabalhos foram regularmente executados, apesar das 

últimas três provas terem apresentado algumas imperfeições. O resultado da apuração das 

notas conferiu 9,25 para a primeira, 7,0 para a segunda, 8,75 para a terceira e 6,0 para a 

quarta, sendo a média final desta etapa 7,75. Depois da leitura do relatório, as cédulas das 

notas atribuídas pelos catedráticos foram recolhidas pelo inspetor fiscal, encerradas em um 
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envelope, posteriormente fechado e lacrado (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1928, Ref. 496FASS01). 

Na sessão do 4 de junho de 1928, a Congregação do Atheneu Sergipense juntamente 

com a comissão examinadora do concurso de Desenho se reuniu para organizar a lista de vinte 

pontos, sendo sorteado um para o candidato prestar sua prova didática no dia seguinte. 

 

Quadro 23 - Lista de pontos da prova didática do concurso de Desenho (1927) 
Números Pontos 

1º Objecto, importancia e utilidade do desenho. Linhas: sua natureza posições e relações 

2º Redes derivadas de polygonos. Da luz convencional 

3º 
Vectores obtidos por traços parallelos nas três principaes posições. Impressão diversa produzida 

por um mesmo desenho 

4º Mosaicos  

5º Diagrammas. Dado um diagramma desenhar uma serie 

6º Esboços diversos com traços de força e indicação summaria das sombras 

7º Symetria. Curvas de sentimento. Disposição radiadas 

8º Prismas 

9º Pyramides  

10º Ornatos em releis 

11º Morphologia geometrica 

12º Escalas. Theoria e applicações  

13º Secções cônicas 

14º 
Linhas e pontos que servem de base, a todo traçado perspectivo. Llinha da terra, linha de 

horizonte, ponto principal e ponto de distancia  

15º Polygonos inscriptos e circunscriptos. Polygonos estrellados  

16º 

Objecto e importância do desenho projectivo. Isufficiencia do desenho perspectivo, quando se 

trata de representar os corpos segundo suas formas e proporções reais. Necessidade do desenho 

projectivo. Linhas Graphicas e notações convencionaes. Planos de projecção  

17º Estudo do ponto de projecção 

18º Projecção de polygonos  

19º Dar as projecções da pyramide e do cubo 

20º Dar as projecções de cylindro e da esphera 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1928. 

  

Os conteúdos elecandos pelos professores faziam parte do programa oficial da 

disciplina distribuídos entre os assuntos elaborados para “Desenho a mão livre”, “Estudo por 

cópia dos seguintes sólidos geométricos” e “Desenho com instrumento de precisão”. Para 

tanto, o ponto sorteado foi o de nº. 2 “Redes derivadas de polygonos. Da luz convencional”, 

presente nos tópicos do 1º Ano, nas lições 21ª a 24ª, proposta para o os alunos do Colégio 

Pedro II, conforme  os estudos Vechia e Lorenz (1998, p. 277). 

No dia 5 de junho de 1928, o candidato prestou a prova didática durante 50 minutos, 

iniciando às 11 horas e 3 minutos e terminando às 11 horas e 53 minutos. Ao final desta etapa, 

o presidente da Congregação suspendeu a sessão para proceder ao julgamento individual dos 

professores. Quando reaberta, cada avaliador entregou sua cédula ao presidente, sendo 
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encaminhadas ao inspetor fiscal para encerrá-las em um envelope fechado e lacrado. Em 

seguida,  a realização da apuração final das notas foi anunciada, convidando como auxiliares 

deste trabalho os professores Florentino Telles de Menezes e Abdias Bezerra (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 496FASS01). 

Os envelopes que encerravam as cédulas de todas as provas foram entregues pelo 

inspetor fiscal, as quais foram abertas e lidas pelo diretor e vice diretor  as notas conferidas 

pelos professores que assistiram as provas. Octávio Espirito Santo foi avaliado por 15 

examinadores, já que excluíram as notas dos professores Aristides Silveira Fontes e Luiz José 

da Costa Filho por não assistirem a um dos exames. Assim, as notas atribuídas as provas 

práticas deram uma média de 8,32 e para prova didática uma média de 7,94, resultando na 

média geral 8,13, sendo aprovado o candidato. Em tempo, o professor Clodomir Silva 

solicitou as certidões de todas as atas referentes ao concurso, pois na qualidade de membro da 

Congregação levaria ao conhecimento do Departamento Nacional de Ensino as deliberações 

que confirmavam a inscrição do único concorrente no certame (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1928, Ref. 496FASS01). 

Os estudos de Guimarães (2012) afirmavam que no dia “[...] 16 de janeiro de 1929, o 

Atheneu Sergipense foi notificado pelo Departamento Nacional do Ensino por ter dado posse 

ao candidato aprovado Octávio do Espírito Santo sem a presença da Congregação” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 96) antes da sua nomeação oficial  no dia 23 de outubro de 1928. O 

diretor Leandro Diniz justificou que este fato se deu porque o professor desde o ano 1927 era 

interino da cadeira de Desenho do Atheneu Sergipense. 

O concurso de Desenho do Atheneu Sergipense para o ano de 1927 cumpriu as 

determinações da Reforma Rocha Vaz e habilitou o candidato Octávio Espirito Santo, um 

engenheiro mecânico empenhado em fazer parte do corpo docente do Atheneu Sergipense.  

Neste processo seletivo não houve nenhum impedimento, apesar das discussões em torno da 

indoneidade do documento que comprovava a idade do único inscrito na seleção. Nota-se que 

as relações de poder estavam estabelecidas entre o candidato a vaga, comissão examinadora e 

as deliberações normativas durante a aplicação das provas prática e didática como um 

mecanismo disciplinar ritualizado, segundo Foucault (2014a). A eficiência deste certame foi 

alcançada por meio de um controle viligante, investido pelo emprego adequado do tempo a 

cada etapa dos exames.  
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3.3.6.2 - A habilitação do candidato José de Brito Carmelo no concurso de Desenho do 

Atheneu Sergipense 

 

 O concurso de Desenho do Atheneu Sergipense para o ano de 1928 abriu vaga por 

força da aposentadoria do professor Quintino Marques. Na reunião do dia 3 de junho de 

mesmo ano, publicou-se edital chamando candidatos para efetuar as inscrições. Nesta sessão 

estavam presentes os professores Leandro de Diniz de Faro Dantas, Jucundino de Souza 

Andrade, Manoel José dos Santos Mello, José de Andrade Carvalho, Florentino Telles de 

Menezes, Abdias Bezerra, Luiz Jose da Costa Filho, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, José 

de Magalhães Carneiro, Clodomir de Souza e Silva e Luiz Figueiredo Martins.  

As inscrições se encerraram no dia 2 de maio de 1929, mas no dia 30 de abril do 

mesmo ano o candidato José de Britto Carmello compareceu a secretaria do Atheneu 

Sergipense com os documentos exigidos pela lei de ensino para efetuar seu cadastro no 

concurso de Desenho. Na sessão do dia 4 de maio de 1929, a Congregação se reuniu para 

avaliar  os comprovantes do único do concorrente, sendo aprovada  unanimemente, como 

preceituava as determinações da Reforma Rocha Vaz.  

Neste dia o presidente da Congregação, Leandro Diniz de Faro Dantas, designou uma 

comissão de quatro professores para formular uma lista de vinte pontos abrangendo os 

diversos aspectos do ensino de Desenho, de acordo com os Arts. 336 e 365, parágrafo 3º do 

Regimento Interno do Colégio Pedro II, instituição paradigma para demais estabelecimentos 

secundários do país. Desse modo, os professores Abdias Bezerra (Álgebra), Quintino 

Marques (Desenho), Octaviano Espirito Santo (Desenho) e Manoel Franco Freire (Geometria 

e Trigonometria) foram escolhidos para compor a comissão examinadora, mas devido a 

ausência do professor Octávio do Espirito Santo na sessão de 11 de maio de 1929 a 

Congregação o substituiu pelo professor Aristides da Silveira Fontes (História Universal e 

Física) (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 

496FASS01). 

Eleita a comissão examinadora,  os ritos do concurso de Desenho prosseguiram no dia 

11 de maio de 1929 para realizar a primeira prova prática, cuja elaboração das listas de vinte 

pontos dos 1º ao 4º Anos do curso secundário foram iniciadas pelos examinadores na sessão 

do dia 4 do corrente mês e ano. Com a organização das listas sorteava-se um assunto de cada 

uma delas para o candidato José Britto Carmelo prestar os exames por duas, conforme o Art. 
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333 do decreto federal de 1925 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1928, Ref. 496FASS01). 

 

Quadro 24 - Listas de pontos das provas práticas do 1º ao 4º Ano do concurso de Desenho 

(1928) 

Números 
Pontos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

1º 

Traçar um hexagono 

regular e radial-o 

indefinidamente, 

juntando motivos 

rectolineos parallelos 

Cruz de pedra com 

sombra própria e 

projectada, luz de 45° 

Traçar um segmento 

de faixa de 30 cm x 

10 cm de 

comprimento e 

largura, dentro na 

qual uma grega 

clássica, de seis 

tempos, a traço duplo 

simples e de força 

com motivos 

parallelos 

convenientemente 

applicados 

a) Baixar uma 

perpendicular sobre o 

prolongamento de 

uma recta. b) 

Projecção da linha 

recta nas tres 

posições: horizontal, 

vertical e obliqua c) 

Dar a perspectiva de 

um triangulo 

equilatero  

2º 

Encontrar um 

quadrilatero regular, 

nos termos para tal 

estabelecidos 

Olhos de gato 

perspectiva, inscripto 

em um plano 

quadrangular 

Dado um angulo 

qualquer dividido em 

quatro partes, 

convertel-as em três 

outras equivalentes, 

geometrica e 

praticamente  

a) Traçar uma 

parallela a uma recta. 

b) Projectar sobre o 

plano vertical um 

rectangulo parallelo 

no plano horizontal. 

c) Dar a perspectiva 

de um trapezio 

rectangulo  

3º 

Traçar uma rede 

orthogonal 

Representação do 

cubo sobre qualquer 

dos diversos aspectos 

Dado um triangulo 

rectangulo, traçar as 

respectivas 

bissectrizes e 

mediana 

a) Concordancia de 

linha. b) Projectar um 

plano vertical em 

circulo perpendicular 

ao plano horizontal. 

c) Dar a perspectiva 

de um prisma recto 

quadrangular 

4º 

Construir uma faixa de 

determinadas 

dimensões e 

desenvolvel-a, 

apresentando para isto 

motivo rectilineos ou 

inscriptos 

Representação do 

prisma recto 

quadrangular sob um 

dos aspectos 

Circunscrever um 

triangulo equilatero a 

uma circunferencia 

dada e vice-versa  

a) Traçar um arco 

aviajado. b) Projectar 

um plano vertical em 

hexaedro regular, 

assente ao plano 

horizontal. c) Dar a 

perspectiva de circulo 

5º 

Traçar uma rede 

transversal 

Representação da 

pyramide recta, 

tomado para exemplo 

um companario 

limitado a cúpula 

Traçar uma rêde de 

malhas, baseada no 

triangulo equilatero e 

desenvolver um 

mosaico, tendo por 

motivo o losango 

a) Traçar uma asa de 

cesta de cinco 

centros. b) Dar as 

projecções do ponto. 

c) Dar a perspectiva 

de um tronco de cone 
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Continuação 

Números 
Pontos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

6º 

Traçar enxadregados 

orthogonaes e obliquos 

combinados, 

terminando por uma 

cercadura succinta 

Representação do 

cylindro recto sobre 

uma das bases, 

obliquamente 

 Traçar uma 

cercadura de forma 

rectangular, medindo 

30 cm x 20 cm nos 

eixos, e um quinto do 

menor para a 

respectiva largura, e 

dentro d’aquella uma 

grega interrompida, 

com applicação do 

traço de força 

 a) Construir um 

triangulo de 

perímetro igual a uma 

recta dada, sendo 

seus lados 

proporcionaes a tres 

linhas tambem dadas. 

b) Projecção de um 

cylindro recto 

parallelo ao plano 

horizontal e situado 

pela baze, o plano 

vertical. c) Dar a 

perspectiva de uma 

pyramide. 

7º 

Traçar a grega classica, 

numero um 

Representação do 

cone recto com uma 

secção obliqua de 45° 

Traçar uma rede de 

malhas hexagonaes, 

deduzida do losango, 

e sua applicação ao 

mosaico 

Inscrever um 

quadrado em uma 

circunferencia de raio 

dado. b) Projectar no 

plano vertical uma 

esphera situada no 

plano horizontal. c) 

Dar a perspectiva de 

um pentagono regular 

8º 

Aplicar o traço 

hachurado a uma fita 

dobrada, formando 

faixa decorativa 

 Representação do 

prisma triangular 

recto, ser uma das 

bases 

Traçar um mosaico 

baseado no octogono  

 a) Traçar uma oval 

de quatro centros. b) 

Projecção de um 

tronco de pyramide 

triangular assente no 

plano horizontal e de 

eixo parallelo ao 

plano vertical. c) Dar 

a perspectiva de uma 

pyramide 

quadrangular  

9º 

Traçar uma grega de 

resolto, interrompida, 

servindo-se para isto de 

traço de força 

Applicação das 

noções sobre luz e 

sombra a um 

parallelepipedo 

rectangular 

Traçar um mosaico 

representando cubos 

obliquos.  

 a) Traçar uma oval 

regular. b) Projectar 

no plano vertcal  um 

tetraedro regular 

obliquo ao plano 

horizontal, dados os 

grãos de inclinação. 

c) Dar a perspectiva 

de um prisma recto 

quadrangular 

10º 

Traçar uma 

circunferencia com os 

seus elementos, e uma 

recta indefinida que lhe 

seja tangente 

Applicação do relevo 

por meio do claro-

escuro a um cercoide 

comum 

Traçar um mosaico 

composto de 

entrellados de seis 

pontos, traços de 

força e motivos 

parallelos de maior e 

de menor intensidade  

a) Traçar uma ellipse. 

b) Projectar um 

triangulo obtusangulo 

assente pela base no 

plano horizontal e 

parallelo ao plano 

vertical. c) Dar a 

perspectiva de um 

quadrante 
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Continuação 

Números 
Pontos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

11º 

Traçar uma serie de 

sinuciosas, inclinadas 

num rectangulo 

Cópia ao natural de 

um castiçal 

Traçar um 

entreleçado 

hexagonal, baseado 

no triangulo 

equilatero 

 a) Traçar uma espiral 

de quatro centros. b) 

Dar as projecções de 

um triangulo assente 

pela base no plano 

horizontal, e obliquo 

ao plano vertical. c) 

Dar a perspectiva de 

um ponto 

12º 

Traçar um octógono, 

juntando lhe motivos 

rectilineos 

Copia a natural de 

uma tina emborcada 

Traçar uma faixa 

composta de 

circunferencia, 

simultaneamente 

tangente, 

concentricas e 

seccantes 

a) Inscrever um 

triangulo em uma 

circunferencia. b) 

Projectar uma recta 

obliqua aos dois 

planos. c) Dar a 

perspectiva cavalleira 

de um hexaedro com 

sombra propria e 

projectada sobre os 

dois planos  

13º 

Traçar uma rosacea de 

quatro folhas 

Copia ao natural de 

uma almotulia  

Traçar uma faixa 

composta de ellipses, 

simultaneamente 

tangente, 

concentricas e 

seccantes 

 a) Inscrever numa 

circunferencia um 

polygono regular 

qualquer. b) 

Projecção de um 

rectangulo 

perpendicular aos 

dois planos. c) Dar a 

perspectiva cavalleira 

de um losango 

14º 

Traçar um entrelaçado, 

tirado do hexagono 

com motivos 

rectilineos e parallelos 

Copia ao natural de 

uma garrafa de 

gargalo simples  

Traçar uma faixa 

representando fita 

dobrada em zig-zag, 

com motivos internos 

parallelos alternados 

a) Circunscrever 

numa circunferencia 

um triangulo 

equilatero. b) Dar as 

projecções de um 

triangulo isoceles 

situado pelo vertice 

opposto a base no 

plano horizontal, e 

parallelo ao plano 

vertical. c) Dar a 

perspectiva de um 

cylindro obliquo com 

inclinação de 45°  
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Continuação 

Números 
Pontos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

15º 

Traçar um polygono 

entrellado de cinco 

vertices, com motivos 

rectilineos e parallelos 

Representar uma 

esphera 

 Traçar um cadregado 

com applicação do 

traço hachuriado em 

sentido contrario 

a) Circunscrever um 

hexagono regular a 

uma circunferencia 

de raio dado. b) Dar 

as projecções de um 

corôa circular, 

perpendicular ao 

plano horizontal e 

obliquo ao plano 

vertical. c) Dar a 

perspectiva de um 

parallelipipedo 

rectangulo de 

dimensões dadas  

16º 

Traçar uma serie de 

curvas concentricas 

Representação de um 

grupo de solidos 

Traçar com segmento 

de padronagem 

escossêsa em um 

rectangulo de 0,60 

cm x 40 cm 

a) Traçar uma 

parallela. b) Projectar 

um circulo tangente 

aos dois planos de 

projecção. c) Dar a 

prspectiva de um 

cone recto de base 

circular 

17º 

Traçar um ornato 

curvilineo composto de 

denticulos e gregas 

Dar a forma plana de 

um objeto, conhecida 

a sua forma graphica 

Traçar uma 

circunferência 

compehendendo suas 

linhas e partes 

notaveis  

a) Traçar uma 

hyperbole. b) 

Projectar no plano 

vertical uma calotte 

espherica  assente 

pelo vértice no plano 

horizontal. c) Dar a 

perspectiva de um 

heptagono 

18º 

Traçar em um 

rectangulo tarjado 

disposições raiadas 

imitantes a estofos 

orientaes 

Copiar um capitel 

architectonico 

simples da collecção  

Traçar um mosaico 

formado de 

circunferencias 

tangentes, 

concentricas e 

seccantes 

a) Traçar as tangentes 

internas a duas 

circunferencias 

dadas. b) Projecções 

de um hexagono 

regular, perpendicular 

ao plano horizontal e 

obliquo ao vertical. c) 

Dar a perspectiva de 

uma zona espherica 

19º 

Traçar dentes de um 

rectangulo com 

cercadura a traço de 

força e simples numa 

padronagem do typo 

escosses 

Copia de um baixo 

relevo da colecção 

Synopse graphica da 

morphologia 

geometrica limitada 

aos angulos, 

triângulos e 

quadrilateros 

a) Traçar a espiral de 

Archimedes. b) 

Projecção cubica de 

uma zona espherica 

parallela ao plano 

horizontal. c) Dar a 

perspectiva de uma 

ellypse, cujo eixo 

maior seja 

perpendicular á linha 

da terra 
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Continuação 

Números 
Pontos 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 4º Ano 

20º 

Traçar o diagramma de 

um mosaico 

 Dispositivos praticos 

elementares de 

perspectiva conica e 

sua applicação a um 

quadrado 

Traçar flexões em 

mosaico com 

indicação de traço de 

força e de sentimento 

a) Traçar envolvente 

do circulo. b) Dar as 

projecções de um 

octógono regular, 

perpendicular ao 

plano horizontal e 

obliquo ao plano 

vertical. c) Dar a 

perspectiva de um 

circulo, cujo eixo seja 

parallelo á linha da 

terra  
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1929. 

 

Como dito, a primeira prova prática iniciou seus trabalhos no dia 11 de maio de 1929 e 

o ponto sorteado versou sobre o nº. 18 “Traçar em um rectangulo tarjado disposições raiadas 

imitantes a estofos orientaes”. Para o 2º Ano foi realizada no dia 14 de maio corrente, no 

ponto nº. 1º “Cruz de pedra com sombra própria e projectada, luz de 45º”. No dia seguinte 

ocorreu a do 3º Ano, no assunto nº. 6 “Traçar uma cercadura de forma rectangular, medindo 

30 cm x 20 cm nos eixos, e um quinto do menor para a respectiva largura, e dentro d’aquella 

uma grega interrompida, com applicação do traço de força”. Os exames finalizaram no dia 16 

de mesmo mês e ano com  realização do tópico nº 4 “a) Traçar um arco aviajado. b) Projectar 

um plano vertical em hexaedro regular, assente no plano horizontal. c) Dar a perspectiva de 

circulo” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 

496FASS01). 

Os pontos sorteados também faziam parte do programa de ensino ofiical da disciplina 

Desenho para a Reforma Rocha Vaz, ministrados do 1º ao 4º Ano, no Colégio Pedro II, por 3 

horas, nos conteúdos de Desenho a mão livre para os 1º e 2º Anos, Estudo por cópia dos 

seguintes sólidos geométricos para os 2º Ano e Desenho com instrumento de precisão nos 3º e 

4º Anos, de acordo com Vechia e Lorenz (1998, p. 276-279). O candidato José de Britto 

Carmelo realizou as quatro provas práticas no tempo prestabelecido pelo Regimento Interno 

do Atheneu Sergipense, conforme as deliberações do decreto federal de 1925. 

As provas práticas do candidato José de Britto Carmelo foram julgadas pela 

Congregação do Atheneu Sergipense no dia 20 de maio de 1929, conforme os atributos do 

Art. 337 do decreto federal de 1925, cujo parecer foi elaborado pela comissão examinadora e 

registrado em relatório. Cabe dizer que, desde o dia 15 do mesmo mês e ano, o professor 

Aristides da Silveira Fontes, alegando razões de ordem privada, solicitou a sua dispensa da 
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comissão examinadora. No entanto, o professor Manoel José dos Santos Mello propôs que ele 

fosse substituído pelo professor Leandro Diniz do Faro Dantas (Francês e Desenho) , sendo 

aprovado unanimemente (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, 

Ref. 496FASS01). Quanto ao parecer do examinadores dos exames práticos do concurso de 

Desenho submetido ao único candidato inscrito, concluiu-se o seguinte resultado:  

 

[...] A primeira prova - ponto nº 18 - Traçar em um rectangulo tarjado disposições 

raiadas imitantes a estofos orientaes - julgamos deficiente pela falta de qualidades 

techinas, além da omissão da tarja na figura, exigida no enunciado, logrando apenas 

a nota cinco e vinte e cinco centesimos (5,25). O segundo ponto - ponto nº 1 - Cruz 

de pedra com sombra própria e projectada, luz de 45º - achamos de defeituosa em 

virtude da desproporção da figura, sua falta de caracteristica essencial, má 

distribuição da luz, ausencia de sombra projectada e perspectiva irregular, 

conseguindo nota tres e cincoenta centesimo (3,50). A terceira - ponto nº 6 - Traçar 

uma cercadura de forma rectangular medindo 0,30 cm x 0,20 cm nos eixos, e um 

quinto do menor para a respectiva largura, e dentro d’aquella uma grega 

interrompida, com applicação do traço de força - a nosso juizo julgamos mal traçada 

a figura pela falta de concordância nos cantos, imperfeição do rectangulo e 

inacabado e irregularidade da grega, contando-se-lhe nota tres e cincoenta 

centésimos (3,50). A quarta - ponto nº 4 -  a) Traçar um arco aviajado. b) Projectar 

um plano vertical em hexaedro regular, assente no plano horizontal. c) Dar a 

perspectiva de circulo - Não fosse o incorrecto da projecção da figura, lograria esta 

prova nota maior que a que julgamos capaz de premiar o esforço empregado pelo 

candidato para preheencher o enunciado das questões formuladas. Achamos não 

obstante, de justiça, consignar-se-lhe nota sete (7). É esse o nosso parecer. Aracajú, 

20 de maio de 1929. A commissão - Quintino Marques, Abdias Bezerra, Leandro 

Diniz do Faro Dantas’ (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 20 de mai.,1929, p. 114v-115, Ref. 496FASS01).  

 

Nota-se neste parecer que José de Britto Carmelo não se saiu muito bem nas provas 

práticas do concurso de Desenho, sob o “olhar  hierárquico” da comissão examinadora e 

membros da Congregação. Na concecpção dos avaliadores, o candidato descuidou-se em 

alguns quesitos: no primeiro exame foi deficiente nas qualidades técnicas e omitiu a tarja na 

figura. No segundo, a figura estava desproporcional, faltando características essenciais, má 

distribuição da luz, ausência de sombra projetada e perspectiva irregular. No terceiro,  julgou-

se a figura mal traçada pela falta de concordância nos cantos, imperfeição do retângulo 

inacabado e irregularidade da grega. Na última a projeção da figura não era incorreta, mas  

por ter se esforçado no preenchimento dos enunciados das questões recebeu a nota maior. O 

seu pior desempenho foram nas provas do 2º e 3º Anos. Depois da leitura do relatório, as 

cédulas das notas dos catedráticos foram recolhidas  e encerradas pelo inspetor fiscal em um 

envelope, posteriormente fechado e lacrado (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01). 



248 

Entre permanências e mudanças 

 

Nesta mesma sessão, a Congregação do Atheneu Sergipense juntamente com a 

comissão examinadora do concurso de Desenho se reuniu para organizar a lista de vinte 

pontos, sendo sorteado um para o candidato prestar sua prova didática no dia seguinte. 

 

Quadro 25 - Lista de pontos da prova didática do concurso de Desenho (1928) 
Números Pontos 

1º 
Projecção orthogonal. Representação dos planos. Applicação da linha horizontal, da linha vertical 

e da obliqua, nas suas relações perspectivas 

2º Perspectiva parallela applicada aos quadriláteros e o circulo  

3º 
Distincção entre perspectiva cavalleira e perspectiva obliqua. Representação dos respectivos 

planos. Applicações praticas  

4º 
Perspectiva cônica: sua theoria. Perspectivas elementares. Applicações a linha recta nas 

transposições 

5º Representação perspectiva do triangulo. Desenvolvimento em parquet e cercadura 

6º  Representação perspectiva de uma serie de cubos dispostos no sentido da linha da terra 

7º Representação perspectiva de uma serie de cubos dispostos em sentido contrario a linha 

8º Luz convencional e sombra propria e projectada, applicados a esphera 

9º Applicação do arco viajado a um portico romano em perspectiva obliqua  

10º Secção axial perspectiva de um cone recto, de referencia aos dois planos 

11º Secção reentrante do cubo na perspectiva cavalleira 

12º Secção reentrante da esphera no espaço sob differentes aspectos 

13º Perspectiva de uma pyramide triangular recta, obliqua aos dois planos 

14º 
Perspectiva de um cone recto perpendicular ao plano horizontal, luz e sombra propria e 

projectada, sendo que recta até o plano vertical 

15º 
Perspectiva do anel de chat, estudado em plano superior, com rebordo de resalto, luz e sombras, 

propria e projectada 

16º 
Estudo e desenvolvimento das relações existentes entre o desenho graphico e geometrico. 

Exemplos 

17º Forma plana e forma graphica de objectos usuaes a voldóixau 

18º Eixos diagonais, eixos, centros, concentricidade, estudados referencia a qualquer execução 

19º Secção axial perspectiva do cylindro recto parallelo ao plano horizontal e obliquo ao vertical 

20º Copia de um grupo de sólidos, dos da colleção do Atheneu Pedro II 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1929. 

 

Os assuntos escolhidos contemplavam  os conteúdos do programa oficial da disciplina 

presentes nas seções para Desenho a mão livre, Estudo por cópia dos seguintes sólidos 

geométricos e Desenho com instrumento de precisão.  Desse modo, o ponto sorteado foi o de 

nº. 4 “Perspectiva cônica: sua theoria. Perspectivas elementares. Applicações a linha recta nas 

transposições”, provavelmente, fazia parte dos tópicos do 4º Ano, nas lições 70ª a 72ª, do 

Colégio Pedro II, conforme os estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 279). 

No dia 21 de maio de 1929, o candidato prestou a prova didática durante 50 minutos, 

começando às 15 horas e 41 minutos e encerrando às 16 horas e 35 minutos. Ao final desta 

etapa, o presidente da Congregação suspendeu a sessão para proceder ao julgamento 

individual dos professores. Na reabertura da reunião, os avaliadores entregaram suas cédulas 

ao presidente, que as encaminhou ao inspetor fiscal para encerrá-las em um envelope fechado 
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e lacrado. Em seguida, anunciou-se a realização da apuração final das notas e convidou-se 

como auxiliares deste trabalho os professores Florentino Telles de Menezes e Abdias Bezerra 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).. 

O inspetor fiscal, Octaviano Vieira de Mello, entregou os envelopes de todas as provas 

para serem abertas e lidas pelo diretor e vice diretor,  as notas atribuídas pelos professores que 

assistiram aos exames. José de Britto Carmelo foi avaliado por 15 examinadores, mas 

excluíram as notas do professor Luiz José da Costa Filho por não marcar presença em uma 

das etapas. Assim, as notas conferidas as provas práticas deram uma média de 5,51 e para 

prova didática uma média de 9,50, cujo resultado final gerou um média de 7,50 e o candidato 

atingiu a aprovação (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 

496FASS01). 

Os estudos de Guimarães (2012) afirmam que o candidato José de Britto Carmelo 

acumulou um capital científico institucional, segundo as concepções de Bourdieu (2004b). 

Fato que pode ser explicado quando, em outras ocasiões, o concorrente assumiu interinamente 

a cadeira de Desenho devido as licenças de saúde do professor Quintino Marques. Contudo, 

sua habilitação como docente do Atheneu Sergipense via concurso também foi bastante 

decisivo, apesar do seu baixo desempenho nas provas práticas recebeu nomeação para reger 

vitaliciamente a disciplina  a partir do dia 15 de janeiro de 1930. Para tanto, sua qualidade 

intelectual foi reconhecida em diversos setores da vida social, perdurando “[...] graças às 

estratégias adotadas pelos próprios professores para a manutenção dessa imagem” 

(GUIMARÃES, 2012, p. 98).   

O concurso da cadeira de Desenho do Atheneu Sergipense para o ano de 1928 cumpriu 

as determinações da Reforma Rocha Vaz e habilitou o candidato José de Britto Carmelo, um 

concorrente “defeituoso” que assumiu a vaga para o corpo docente do Atheneu Sergipense por 

intermédio dos seus conhecimentos. O processo seletivo transcorreu normalmente, embora as 

notas baixas do único inscrito na seleção fossem compensadas pelo seu bom desempenho na 

prova didática. Nota-se que o aspirante a vaga possuía um “poder” determinado pelo seu 

“saber”, conforme as concepções de Foucault (2008), bem diferente das habilidades gráficas 

desenvolvidas neste certame. Convém também dizer que, no referido pleito as “relações de 

poder” estavam estabelecidas durante a aplicação das provas prática e didática como um 

“mecanismo disciplinar” ritualizado, cuja a eficiência giravam em torno da vigilância, 

emprego do tempo e disciplina.  

 



250 

Entre permanências e mudanças 

 

3.3.7 - Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo Montes: habilitados a docentes livres 

no concurso de Matemática do Atheneu Sergipense 

 

O concurso de Matemática, provavelmente, abriu  concorrência com a inadaptação do 

professor Odilon de Oliveira Cardoso ao novo programa dessa cadeira, adotado no Colégio 

Pedro II a partir de 1929, cuja implementação no Atheneu Sergipense ocorreu no mesmo ano. 

Os registros do relatório elaborado pelo diretor da instituição ao Secretario Geral do Estado 

no período de 2 de julho de 1928 a 28 de junho de 1929 denunciaram que, após deixar o 

cargo, a cátedra foi regida pelo professor da Escola de Comércio, Misael Viana, que assumiu 

o seu exercício no dia 13 de abril de 1929. Antes dessa data designou-se interinamente o 

professor da Escola de Comércio Conselheiro Orlando, Manoel Xavier de Oliveira, para 

ministrá-la  nas 1ª e 2ª séries, até que tudo fosse resolvido. Com o Decreto de 1º de junho de 

1929, o professor Odilon de Oliveira Cardoso se aposentou “[...] da cadeira de Aritmética, que 

assim vagou” (CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA, 28 de jun.,1929, p. 299, Ref. 

193FASS05). 

A concorrência da 1ª cadeira de Matemática do Atheneu Sergipense abriu notificação 

no dia 23 de junho de 1929, com a publicação de edital convidando candidatos ao concurso 

para preenchimento da vaga. Neste dia a Congregação também  escolheu os trinta pontos para  

dentre eles sortear aquele que devia servir de assunto a uma das teses a ser defendida pelos 

concorrentes. Estavam presentes nesta reunião os professores Leandro Diniz Faro Dantas, 

Florentino Telles de Menezes, Luiz de Figueiredo Martins, Manuel José dos Santos Mello, 

Aristides da Silveira Fontes, José de Andrade Carvalho, Alberto Bragança de Azevedo, 

Arthur Fortes, Abdias Bezerra, Jucundino de Souza Andrade, Manoel Candido dos Santos 

Pereira, Manoel Franco Freire e o inspetor fiscal Octaviano Vieira de Mello (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01).. 
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Quadro 26 - Lista de pontos da tese de ponto sorteado do concurso de Matemática (1929) 
Números Pontos 

1º Angulos e suas leis. Analyse indeterminada do 1º grau. Systemas de numeração 

2º 
Perpendicularismo na geometria a duas dimensões. Ansalyse combinatória. Theoria das 

proporções 

3º Parallelas. Binomio de Newton. Regras de tres 

4º Triangulos, lei de Thales e suas consequencias. Potenciação algebrica. Juros 

5º Polygonos. Radiciação algebrica. Descontos 

6º Proporcionalidade das linhas. Trinomio do 2º grau. Ligas 

7º Semelhança das figuras. Maxima e mínima. Falsa posição 

8º Rectificação da circunferencia. Numeros imaginarios. Cambio  

9º Areas das figuras planas. Desigualdades. Systema decimal de numeração 

10º Relações metricas nos polygonos regulares. Equação do 2º grau. Operações fundamentaes  

11º 
Relações numericas aos triangulos. Denominadores irracionaes. Propriedades das operações 

fundamentaes 

12º Rectas e planos perpendiculares e parallelos. Equação trinomias biquadradas. Numeros primos 

13º Angulos diedros e polyedros. Equações irracionaes. Divisibilidade  

14º Prismas. Progressões. Maximo divisor e minimo multiplo commum 

15º Pyramides. Theoria dos logarithmos. Provas das quatro operações  

16º Cylindro. Uso das taboas dos logarithmos. Fracções ordinarias  

17º Cone. Juros compostos. Annuidades e amortizações. Fracções continuas  

18º 
Esphera. Representações graphica de funcções num sytema de coordenadas rectilinas. Fracções 

decimaes  

19º Elypses parabola e hyperbole. Variaves e funcções. Potencias do 2º grau  

20º Symetria. Equações exponenciaes. Raízes do 2º grau 

21º Sólidos truncados. Analyse determinda do 2º grau. Divisão em partes proporcionais 

22º 
Funcções circulares e suas variações. Numeros relativos e interpretação dos números negativos. 

Raízes com qualquer approximação 

23º 
Formulas trigonometricas fundamentaes e dada uma funcção circular, calcular as outras. 

Divisibilidade das funcções algebricas x + a, dx + e xp + ap . Misturas 

24º 
Equivalencia das linhas de certos arcos, e a redução ao 1º quadrante. Transformacções 

(operações) algebricas. Raiz cubica dos numeros 

25º 
Funcções trigonometricas da somma e da differença de dois arcos. Factoração algébrica. Calculo 

arithemetico dos radicaes 

26º Arcos multiplos e submultiplos. Fracções algebricas. Systema metrico decimal 

27º 
Formulas logarithmicas. Expressões indeterminadas, limites e symbolos correspondentes. 

Numeros complexos 

28º 
Logarithmos das funcções trigonometricas. Equações, classificação e propriedades. Applicação 

do calculo arithmetico na avaliação das areas e dos volumes de alguns sólidos geometricos 

29º 
Resolução dos triângulos rectangulos. Maximo divisor commum. Algebrico ordinario. 

Potenciação do 3º grau 

30º Resolução dos triangulos obliquangulos. Analyse determinada do 1º grau 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1929. 

  

Os tópicos escolhidos pela Congregação faziam parte do programa de ensino ofical 

dos ramos das Matemáticas, com as devidas modificações do Decreto nº. 18.564, de 15 de 

janeiro de 1929, baseados nos Arts. 22 e 195, letra g, do Decreto nº. 16.782-A, de 13 de 

janeiro de 1925, que alterou a seriação do curso secundário para seis anos, por 3 horas, 

distribuídos em Matemática para o 1º Ano, Aritmética para 2º Ano, Álgebra no 3º Ano, 

Geometria no 4º Ano, Trigonometria para o 5º Ano e Matemática Complementar para o 6º 

Ano, de acordo com os estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 293-298). Cada ponto do 
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concurso e Matemática do Atheneu Sergipense possuía uma combinação dos assuntos de 

todos os anos, levando em consideração “[...] os conceitos ensinados, a terminologia adotada, 

a coleção de rubricas e capítulos, a organização do corpus de conhecimentos” (CHERVEL, 

1990, p. 203). 

Antes desta alteração, no ano de 1925, o ensino da Matemática estava distribuídos nas 

quatro primeiras séries, do Colégio Pedro II, por 3 aulas semanais. Estudava-se Aritmética 

nos 1º e 2º Anos, Álgebra no 3º Ano, Geometria e Trigonometria no 4º Ano151. Em obediência 

ao concurso desta cadeira, o ponto sorteado foi o nº. 18 “Esphera. Representações graphica de 

funcções, num sytema de coordenadas rectilinas. Fracções decimais” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01). 

Com relação a implementação do Decreto nº. 18.564, de 15 de janeiro de 1929 em 

Sergipe, o Atheneu Sergipense não ficou a par dessas modificações. Para melhor esclarecer 

este fato, Tavares (2002) declarou no seu trabalho que a partir do ano de 1927 iniciaram-se 

discussões sobre as modificações do programa de ensino152 do Colégio Pedro II, embora no 

mês de julho de 1928 a sua “[...] Congregação propôs ao Conselho Nacional de Ensino 

mudanças no ensino de Matemática e na seriação do curso secundário para cinco anos, 

seguido de mais um ano que seria o curso complementar”153. 

 Nos idos de 1929, a procura pela escola secundária aumentava, já que para o acesso 

ao ensino superior o aluno, obrigatoriamente, depois do primário, devia ingressar na primeira 

série do curso secundário. Nesta época a educação era responsável pela aceleração da 

modernização, modificando toda a organização didático-pedagógica “[...] destinada a nova 

clientela e as novas condições de trabalho escolar”, inclusive para o ensino de Matemática 

(VALENTE, 2004b, p. 82). Essas alterações contemplavam a proposta de unificação da 

Aritmética, Álgebra e Geometria em uma só disciplina por meio das contribuições de 

Euclides de Medeiros Guimarães Roxo154, no Colégio Pedro II. 

 No dia 26 de julho de 1928, Euclides Roxo, impulsionado por movimentos 

internacionais de renovação do ensino de Matemática propôs uma modificação curricular e 

metodológica no curso seriado do ensino secundário no Colégio Pedro II, regulamentado pelo 

                                                 

151 Cf: VECHIA E LORENZ, 1998, p. 250-253. 
152 Para saber mais sobre o assunto, consultar Tavares (2002, p. 85-130). 
153 Cf: ALVAREZ, 2004, p. 5-6. 
154 Nasceu na cidade de Aracaju, Sergipe, no dia 10 de dezembro de 1890. Bacharelou-se em 1909, no Internato 

do Colégio Pedro II. Em 1915, iniciou sua carreira docente como professor substituto de Matemática nessa 

instituição. Tornou-se catedrático em 1919 e diretor do Externato do Colégio Pedro II em 1925. Para saber mais , 

consultar Miranda (2003, p. 67-69), Valente (2004a) e Souza (2016).  
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decreto de 15 de janeiro de 1929. Essas ideias estavam baseadas na reforma alemã de Felix 

Klein, veiculadas, principalmente, pelo Internationale Mathematische 

Unterrrichtskommission (IMUK) e pela Commission Internationale de l’Enseignement 

Mathématique (CIEM), cuja “[...] tarefa atribuída ao comitê era restrita em diversos 

aspectos”, entre elas “preparar relatórios a respeito do estado da instrução matemática nas 

escolas secundárias dos países mais desenvolvidos” (VALENTE, 2004a, p. 18). 

Esta proposta abordava a criação da disciplina Matemática por meio da fusão das 

Matemáticas em uma só matéria, de acordo com as características defendidas pelo Movimento 

Internacional para a modernização do seu ensino. A nova disciplina ocupava os quatro 

primeiros anos do curso secundário e o sexto ano como curso complementar155. Para tanto, o 

seu programa de estudos incluía, desde o primeiro ano, os conteúdos correlativos à 

Geometria, Álgebra e Aritmética. Na concepção de Souza (2011), o objetivo da reestruturação 

dos ensinamentos matemáticos nos secundários era implementar, gradualmente, os programas 

de Matemática, conforme o relato redigido por Roxo ao Departamento Nacional de Ensino. 

 

Na cadeira de Matemática fez-se completa renovação, de acordo com as atuais 

diretivas pedagógicas dominantes, quanto a essa disciplina, em quase todos os países 

civilizados. Adotados somente para o primeiro ano em 1929, será a nova orientação 

estendida , em 1930 , ao segundo ano, e assim sucessivamente, a todos os anos do 

curso. Em conseqüência dessa reforma, deverão os alunos, ao invés de um exame 

final de Aritmética, outro de Álgebra e um terceiro de Geometria, fazer, no quarto 

ano, um exame final único de Matemática, sendo os do 1º, 2º e 3º de simples 

promoção (ROXO apud ROCHA, 2001, p. 33). 

 

Estes dados apontavam que a reforma homologada pelo Decreto nº. 18.564 implantava 

gradativamente tais mudanças, ou seja, em 1929 o 1º Ano do curso sofreu alterações, o 2º 

Ano em 1930 e assim sucessivamente, para que todas as séries dos secundários seguissem as 

novas orientações. Contudo, “as grandes modificações do ensino de Matemática não estavam 

resumidas na disposição de seu conteúdo programático” e sim nas “novas orientações 

pedagógicas inscritas em instruções156, as quais objetivavam explicar como os conteúdos 

deveriam ser ensinados” (ALVAREZ, 2004, p. 6-7), tanto para o ano de 1929 como para o de 

1930. 

                                                 

155 O Curso Complementar preparava os alunos para o curso superior e estudando Matemática o aluno 

ingressava-se nas Escolas Militares e Politécnicas. 
156 Para saber mais sobre as Instruções Pedagógicas que acompanharam os programas de Matemática dos anos de 

1929 e 1930, consultar Rocha (2001), Tavares (2002) e Souza (2016).  
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A definitiva unificação das Matemáticas ocorreu no ano 1931, quando Francisco Luís 

da Silva Campos reformulou o ensino secundário, comercial e superior, além de acatar as 

ideias renovadoras de Euclides Roxo para o ensino de Matemática. Segundo Souza (2008), o 

ensino dessa disciplina  possuía uma estrutura curricular de acordo com a Reforma Francisco 

Campos157, apresentando em cada série uma ementa de conteúdos para cada matéria, 

instruções e finalidades inerentes às inovações pedagógicas. 

Retornando ao concurso de Matemática, os ritos continuaram no 26 de dezembro de 

1929, onde o presidente da Congregação do Atheneu Sergipense, Leandro Diniz Faro Dantas, 

declarou que o prazo das inscrições havia terminado no dia 23 de dezembro do mesmo ano, 

estando cadastrados dois candidatos: Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo Montes. Na 

ocasião, os concorrentes apresentaram os documentos exigidos no recrutamento do certame.  

O candidato Alfredo Guimarães Aranha se inscreveu no dia 21 de dezembro de 1929, 

entregando: os comprovantes do seu nascimento, datado no dia 21 de maio de 1893; folha 

corrida, passada pelo gabinete de identificação e de estatística da Polícia do Estado de 

Sergipe; certidão de alistamento militar, passada pelo major chefe interino da 12ª 

circunscrição de recrutamento, Raul Gastón Pereira de Andrade, com sede em Aracaju e 

diploma de Engenheiro Civil pela Escola Politécnica da Bahia conferido no curso de 1917 e 

concluído no dia 8 de agosto de 1923 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01). 

João Alfredo Montes apresentou, no dia 23 de dezembro de 1929, os seguintes 

documentos: certidão passada pela Escola Militar do Rio de Janeiro, no dia 16 de junho de 

1925, declarando que, por ocasião de se efetuar a matrícula naquela escola, no ano de 1923, o 

candidato apresentou os certificados de aprovação dos exames de Português, Francês, Inglês, 

História Natural, Geografia Geral, Física e Química do Brasil, Noções de Cosmografia, 

Aritmética e Álgebra, passados pelo Atheneu Sergipense nessa mesma data. Contudo, no ano 

de 1924, na referida Escola Militar, o mesmo foi aprovado simplesmente para grau quatro (4) 

em Aritmética e Desenho; simplesmente grau três (3) em Geometria e Trigonometria, em 

Álgebra com média 7,0 e ainda declarou dois certificados de exames de Latim e Filosofia, 

cursados no Atheneu Sergipense. Também comprovou certidão do registro civil do município 

de Aracaju, expedido em 18 de outubro de 1905, atestado de boa conduta analisado pelo 

escrivão de menores devido o impedimento do escrivão efetivo da justiça pública, e caderneta 

                                                 

157 Sobre a Matemática da Reforma Francisco Campos, consultar Rocha (2001), Tavares (2002), Valente (2004a; 

2004b), Miranda (2003), Alvarez (2004) e Souza (2016). 
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de reservista militar (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 

496FASS01). 

A banca examinadora responsável pela avaliações dos documentos eram composta 

pelos professores convidados João Tavares Filho e Manuel Xavier de Oliveira158 (Aritmética 

e Álgebra), juntamente com os catedráticos Abdias Bezerra (Álgebra), Manoel Franco Freire 

(Geometria e Trigonometria) e o presidente Leandro Diniz de Faro Dantas (Francês e 

Desenho). A escolha destes sujeitos provocaram em alguns membros da Congregação do 

Atheneu Sergipense críticas quanto à convocação dos professores estranhos à instituição 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01). 

O professor Manuel José dos Santos Mello ponderou que na Congregação aceitavam 

professores capazes de formar a comissão, sem haver nenhuma razão para convidar estranhos 

ao corpo docente do Atheneu Sergipense, apesar  de o Art. 310, §1º do Regimento do Colégio 

Pedro II prescrever que nos concursos fossem convidados os catedráticos do estabelecimento 

para fazer parte da banca examinadora. Em resposta, o presidente indagou que convidou as 

duas pessoas estranhas à instituição “[...] porque, havendo consultado os cathedraticos da 

casa, nenhum acceitou a incumbencia de examinar a excepção dos professores Abdias Bezerra 

e Franco Freire” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 26 de dez., 

1929, p. 128v, Ref. 496FASS01). E, ainda, aproveitando da palavra, disse que não era 

novidade “[...] nos estabelecimentos de ensino do paiz, até mesmo no Colégio Pedro II, a 

escolha de pessoa extranha ao menos para examinar os concursos, contanto que sejam 

competentes” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 26 de dez., 

1929, p. 128v, Ref. 496FASS01), como no caso desses dois senhores, que nas épocas dos 

exames serviam como avaliadores. 

O professor Clodomir Silva pediu a palavra para dizer que na Congregação do 

Atheneu Sergipense existiam professores capazes de examinar, devendo o diretor somente 

convidar estranhos depois de ouvir os seus membros e não usurpar atribuições do corpo deli-

berativo da casa, mesmo que nenhum professor aceitasse o cargo por haver pessoas 

convidadas. No entanto, o professor Leonardo Leite preocupado com a imagem da 

Congregação sugeriu aos seus colegas que aprovassem  a convocatória feita pelo presidente, 

de modo que os indicados não tivessem má impressão do ocorrido, uma vez que tais convites 

sempre eram feitos com carta de antecedência para que os examinadores possuíssem tempo de 

                                                 

158 Engenheiro Agrimensor, que substituiu o professor aposentado Odilon Oliveira Cardoso nas cadeiras de 

Artmética e Álgebra. Para saber mais, consultar Souza (2016). 
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se preparar (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, Ref. 

496FASS01). 

O professor Abdias Bezerra declarou que os professores de Desenho Octavio Espirito 

Santo e José de Britto Carmelo despertaram o desejo em participar da referida mesa, caso 

fossem consultados, mas comunicaram que naquele momento não aceitavam mais o convite. 

Essa alegação provocou trocas de comentários entre os professores sobre o que preceitua o 

Art. 310, § 1º, observando que  tanto os professores de Desenho como as pessoas estranhas à 

instituição eram consideradas “incompetentes” para figurarem nas bancas examinadoras de 

matérias catedráticas, exceto por convite, de preferência aos professores da casa, sendo bem 

diferente do que ocorreu (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1929, 

Ref. 496FASS01). 

Apesar das críticas, a comissão indicada pelo presidente Leandro Diniz Faro Dantas 

foi aprovada pela maioria dos membros da Congregação, mesmo havendo votos contra. Os 

professores Arthur Fortes e Clodomir Silva reprovaram a eleição, justificando que o trâmite 

legal não foi observado e que o diretor convidou examinadores por sua conta. Os docentes 

Aristides Fortes, Tancredo Campos, Santos Mello, Carvalho Andrade e Leonardo Leite 

aprovaram a decisão, explicando que alguns catedráticos foram consultados, mas nenhum 

deles aceitou o encargo de examinar (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1929, Ref. 496FASS01). 

Quanto à documentação dos candidatos, a Congregação do Atheneu Sergipense 

aprovou-se  as duas, embora ocorressem contradições nos registros da caderneta de reservista 

e no certificado de exame de Geometria do candidato João Alfredo Montes, ambos sobre os 

resultados da matéria em questão. O certificado confirmava a aprovação do candidato em 

Geometria, mas a caderneta o dava como inabilitado. Por esse motivo, as provas do dia 30 de 

dezembro de 1929 foram canceladas. Para sanar a dúvida, o inspetor fiscal enviou um 

telegrama ao comandante da Escola Militar de Realengo, de onde provieram os dois 

documentos, solicitando esclarecimentos a respeito. Até o dia 3 de janeiro de 1930 não havia 

chegado nenhuma resposta daquela instituição, sendo convocada uma reunião para resolver 

sobre este assunto (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 

496FASS01). 

As discussões se iniciaram com a interferência do professor Aristides Fortes, dizendo  

que “[...] uma vez que a inscripção foi encerrada e se os documentos foram achados validos”, 

não havia razão para que o candidato não fosse admitido ao concurso, já que “o certificado de 
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aprovação em Geometria” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 3 

de jan., 1930, p. 130v, Ref. 496FASS01) era o que merecia fé e a reservista apenas 

comprovava sua atuação no Exército. O professor Luis José da Costa Filho também opinou 

que a inscrição de João Alfredo Montes fosse considerada habilitada e se procedesse às 

provas do concurso. Para ele o certificado de aprovação em Geometria tinha mais valor do 

que aquele expedido pela Escola Militar, independente do resultado do telegrama enviado 

pelo  comandante da mesma escola. 

O inspetor fiscal, Octaviano Vieira de Mello, declarou que pela discrepância 

observada entre os dois documentos citados e por este incidente tornar-se público e notório, 

achou por direito não aprovar a entrada do candidato no concurso sem que antes recebesse 

uma resposta do comandante da Escola Militar do Realengo. Com a posição tomada, alguns 

professores aceitaram o adiamento do certame, exceto o professor Aristides Fontes, 

advertindo que o outro concorrente era o único prejudicado. Por fim, o pleito foi interrompido 

até que a dúvida sobre a aprovação ou não do candidatado em Geometria fosse esclarecida 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01). 

Embora não houvesse fontes que comprovassem o recebimento da resposta do 

comandante da Escola Militar do Realengo, as atividades do concurso de Matemática  

prosseguiram no dia 8 de janeiro de 1930, conforme os registros presentes na ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, cujos relatos apontavam a participação do candidato 

João Alfredo Montes, comprovando sua aprovação nos exames de Geometria. 

Neste mesmo dia o presidente da Congregação leu os Arts. 327 e 329 do regulamento 

do Colégio Pedro II, instruindo seus membros e examinadores estranhos sobre o modo de se 

proceder durante a arguição das teses. Na ocasião da inscrição os candidatos Alfredo 

Guimarães Aranha e João Alfredo Montes, além de participar do sorteio do ponto de uma das 

dissertações também escolhiam um assunto para elaborar outra obra. Para tanto, cada um 

deles apresentavam “(50) exemplares das duas theses em um só fasciculo, de accordo com o 

artigo 317, paragrapho segundo do do Regulamento Interno do Collegio Pedro II” (TERMO 

DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 21 de jun., 1930, p. 

10v, Ref. 417FASS06). 

Os dois fascículos apresentados pelos candidatos foram localizados na Biblioteca 

Pública Epfânio Dória. O assunto da tese de ponto sorteado era o mesmo para os dois, 

enquanto que a tese de livre escolha de Alfredo Guimarães Aranha versava sobre “Systema 

métrico decimal”  e a outra de João Alfredo Montes abordava “Potenciação e Radiação”. 
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Por ordem de inscrição, convidou-se Alfredo Guimarães Aranha para defender a tese 

de livre escolha “Potenciação e Radiação”, sendo posteriormente arguido e avaliado pelos 

quatro membros da comissão examinadora. O fascículo entregue pelo candidato possui um 

cento e trinta e cinco laudas, dividido em duas partes, iniciando com o prefácio, seguido de 

um texto dissertativo sobre o histórico, a classificação e a definição da ciência Matemática. 

Na folha de rosto deste exemplar traz dados sobre a finalidade, nome do autor, filiação, ano e 

local de impressão. Para tanto, a “These apresentada ao ATHENEU PEDRO II pelo 

concurrente ao lugar de cathedratico da SECÇÃO DE MATHEMATICA (1ª CADEIRA)” 

(ARANHA, 1929, p. I) foi produzida no ano de 1929, pela Livraria e Papelaria Catilina, 

localizada na Rua Portugal nº. 6, no  Estado da Bahia, cujo chefe editor era o Romualdo dos 

Santos.  

 

Figura 8 - Folha de rosto do fascículo do candidato Alfredo Guimarães Aranha no 

concurso de Matemática (1929) 

 
                    Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   
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No prefácio do fascículo o candidato escreveu as razões que o levaram a dissertar 

sobre os temas da duas teses, uma de livre escolha e outra de ponto sorteado. Nos seus 

registros Alfredo Guimarães Aranha declarava sua obediência às determinações prescritas nos 

regulamentos do Atheneu Sergipense e do Colégio Pedro II, reconhecendo que o tempo foi 

um dos fatores que influenciou na apresentação de um assunto “bem conhecido”, além dos 

poucos recursos de inteligência e conhecimento que possuía. 

 

[...] O assumpto que servio de thema a este humillimo escripto é por demais 

conhecido, como bem poderá constatar a illustrada Commissão examinadora, cujo 

preparo scientifico é bem conhecido. 

Sem o mais tênue vislumbre da vaidade, convencido, pelo contrario, dos poucos 

recursos da minha intelligencia e do minguado de conhecimentos, bem como da 

premência de tempo, para apresentar um assumpto novo em mathematica, ainda 

assim, venho apresentar ao juízo da illustrada e douta Congregação deste Atheneu, o 

presente trabalho, de cujo julgamento espero a necessaria clemencia (ARANHA, 

1929, p. I-II, grifos meus). 

 

Essas colocações também revelavam a estratégia do candidato Alfredo Guimarães 

Aranha, que embora possuísse diploma de engenheiro civil pela Escola Politécnica da Bahia, 

reconheceu que no momento do concurso se encontrava em carência intelectual. Acrescento, 

ainda, o pedido de desculpas que o autor apresentou na errata de sua obra, pelos “senões e 

falhas” que porventura fossem notificados durante a leitura. Nas palavras de Aranha (1929), 

não foi possível fazer uma revisão do trabalho, pois “o mesmo foi impresso na Bahia” devido 

à “falta de meios” que impossibilitaram de imprimi-lo em Aracaju (ARANHA, 1929, p. 135). 

Nas  páginas seguintes o autor fez considerações sobre o histórico, a classificação e a 

definição a Matemática. Nesta parte do trabalho afirmou que a ciência deve os seus primeiros 

ensaios e rudimentos a três grandes povos da antiguidade: Fenícios, Egípcios e Chaldeos. Os 

primeiros interessados pelos princípios dos cálculos deram origem a Aritmética. Os segundos, 

ao estudar uma forma de distribuir as vazões do rio Nilo dedicaram-se a Geometria. Os 

terceiros eram povos semitas, de procedência árabe, localizados na Mesopotamia Meridional  

e criaram a Astronomia.  Assim, declarou que essas civilizações receberam  contribuições de 

matemáticos como Tartaglia, Cardan, Viéte, Thales, Pitágoras, Hipocrátes, Arquimedes, 

Ptolomeu, Platão, Euclides, Copérnico, Kleper, entre outros (ARANHA, 1929).  

Quanto à classificação da Matemática, o autor a dividiu em abstrata e concreta. A 

primeira dedicava-se aos cálculos aritméticos e algébricos, enquanto a segunda estudava 

Geometria e Mecânica. Para tanto, a definiu como sendo “a sciencia que tem por objecto a 

medida indireta das grandezas”, pois “uma linha recta, por exemplo, não se pode medir 
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directamente, ora por não ser possivel percorrel-a de um lado a outro extremo, ora em  

consequencia da posição em que Ella se acha [...]”(ARANHA, 1929, p. IV).  

Ao dissertar sobre o tema da tese “Potenciação e Radiação”, Alfredo Aranha abordou 

os assuntos sobre Potenciação, Quadrado, Cubo, Radiciação, Prova, Potenciação e radiciação 

no domínio  da Álgebra, Propriedades, Análise do Binômio e Potenciação e Radiaciação na 

Geometria. Cada conteúdo foi definido, demonstrado e exemplicado, segundo as novas 

inovações matemáticas proposta para o ano de 1929.  

O candidato iniciou o processo de defesa às 10 horas e 30 minutos e terminou às 13 

horas. Finalizada a arguição, os examinadores procederam ao julgamento e entregaram suas  

cédulas em envelopes fechados ao professor mais antigo presente, por não ter comparecido o 

vice diretor. Em seguida, o inspetor fiscal  as recolheu, conforme as prescrições contidas no 

regulamento do Atheneu Sergipense (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01). 

A defesa da tese de livre escolha de João Alfredo Montes versava sobre “Systema 

métrico decimal”  e o seu rito seguiu os mesmos procedimentos. As  atividades atrasaram por 

1 hora e a preleção iniciou às 15 horas e 15 minutos, finalizando às 17 horas. O fascículo 

entregue pelo candidato, “Estudos de Arithmetica, Algebra e Geometria”, contém cento e oito 

laudas, dividido em duas partes, iniciando com um preâmbulo. A folha de rosto deste 

exemplar traz dados sobre o nome do autor, título da obra, finalidade, local de impressão e 

ano.  Para tanto, “These apresentada ao Atheneu Pedro II para concorrer ao lugar de 

cathedratico da cadeira de Mathematica” (MONTES, 1929, p. I) foi produzida no ano de 

1929, pela Casa Ávila, localizada na Rua de Japaratuba,  nº. 110, em Aracaju.   
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Figura 9 - Na folha de rosto do fascículo do candidato João Alfredo Montes no concurso 

de Matemática (1929) 

 
                    Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   
 

No preâmbulo do fascículo, o autor esclareceu que a escrita destes estudos de 

Matemática foi “produto de um grande esforço pelo poder da vontade, para, seguindo uma 

tradição de familia, ingressar na honrosa e nobilitante carreira do magistério” (MONTES, 

1929, p. I). Declarou sobre a dificuldade de adquirir livros para realizar um trabalho 

completo,  ato conhecido por aqueles que buscavam as conquistas e vitórias intelectuais. Para 

tanto, afirmou que para concorrer ao concurso de Matemática tomava como exemplo as 

atitudes dos abnegados, que cultivava suas faculdades e aspirações a cada dia, sem abandonar 

os misteres do labor. 

 

Na composição dessa These empreguei o melhor das minhas energias, toda  a minha 

capacidade de trabalho, afim de bem amparar a pretensão de um lugar nesta douta 

congregação. 
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Alem da explanação do pono sorteado, no que procurei, tanto quanto possivel, 

esgotar a matéria, luctando embora pelo material graphico, e por isso forçado a 

traçar á mão todas as figuras geometricas, com enorme dispendio de tempo,o que 

não permittiu a explanação sobre o VOLUME DA ESPHERA, desenvolvi os meus 

estudos sobre o SYSTEMA METRICO DECIMAL- assumpto de real importancia 

na vida pratica (MONTES, 1929, p. II). 

  

Nota-se o quanto João Alfredo Montes se empenhou e enfrentou dificuldades para 

elaborar as duas teses, chegando ao ponto de se dedicar mais a uma do que a outra. Desse 

modo, alegou que a atenção dispensada aos desenhos geométricos realizados a mão diminuiu 

suas ponderações sobre o tema Esfera. Quanto ao trabalho sobre assunto de livre escolha, 

Sistema Métrico Decimal, o autor afirmou que o considerava importante para a vida prática. 

Esta dissertação possuí vinte e três laudas, cujo texto inicia esclarecendo alguns pontos sobre 

a adoção de medidas na Europa e no Brasil por meio da origem, implementações, unidades, 

defensores, aplicações e  resitências.   

 

No Brasil elle torno-se legal pela lei nº. 1157de 26 de junho de 1862, cujo art. 1º diz: 

O actual systema de pesos e medidas será substituido em todo o Imperio, pelo 

Systema Metrico francez na parte concernente as medidas lineares, de supeficie , 

capacidade e peso. O systema francez compõe-se de seis unidades principaes; no 

entanto, no Brasil só quatro foram adoptadas, conforme termos exarados na lei supra 

citada (MONTES, 1929, p. 92-93). 

     

Diante essas considerações, desenvolveu sua tese em dois momentos: estudo das 

unidades do Sistema Métrico Decimal adotadas no Brasil e as duas medidas complementares 

do sistema Francês. No primeiro foram  tratados assuntos como Medidas lineares, Medidas de 

capacidade, Medidas de peso, Medidas de superfície e Medidas de volume. No segundo 

abordou o Stereo159 e Medidas monetárias160 pertencentes ao modelo franceses. O texto 

finalizava dissertanto sobre a importância, universalização e legalidade da temática em alguns 

países civilizados, tornando-se uma realidade.  

 

Assim, pois, o Systema Metrico Decimal pela sua uniformidade, estabilidade e 

simplicidade, vantagens incomparaveis sobre qualquer outro, já se pode denominar 

systema universal de pesos e medidas, por ser o unico legal em quasi todos os paizes 

do mundo civilisado. Mesmo na Inglaterra , na Russia e nos Estados Unidos, o seu 

uso jê é facultativo, embora não seja ainda legal e obrigatório . 

                                                 

159 Palavra grega que significa sólido. Medida francesa adotada nas medições de lenha e materiais de construção, 

onde um stereo valia um metro cúbico. Tinha como múltiplos o decastereo (10 stereos) e submúltiplos, 

decistereos (0,1 stereos) (MONTES, 1929).  
160 Esta medida não foi adotada no Brasil porque a unidade monetária naaquele momento era o réis, enquanto 

que na França a moeda pautava-se no franco (MONTES, 1929). 
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A todos os tempos, a todos os povos já se está se tornando, portanto, uma realidade 

(MONTES, 1929, p. 107-108). 

 

Depois de arguidas as teses de livre escolha, cabia aos candidatos do concurso de 

Matemática apresentar oralmente, da mesma forma que o processo anterior, suas versões 

escritas sobre as dissertações de ponto sorteado, cujo assunto contemplava os conteúdos de 

“Esphera. Representações graphica de funcções, num sytema de coordenadas rectilinas. 

Fracções decimais”.   

A defesa do professor Alfredo Guimarães Aranha começou às 10 horas e 30 minutos e 

terminou às 12 horas e 20 minutos, transcorrendo conforme as normas regulamentares. O 

mesmo devia ocorrer  ao candidato João Alfredo Montes, mas sua ausência durante a sessão 

de defesa, marcada para às 14 horas, fez com que os trabalhos do dia 9 de janeiro de 1930 

fossem encerrados. Contudo, antes do adiamento da prova, o presidente apresentou aos 

presentes um atestado médico, cujo laudo acometia espontânea moléstia do concorrente. 

Assim, a preleção do candidato João Alfredo Montes ficou para o dia seguinte, às 9 horas, 

iniciando às 10 horas e 30 minutos e permaneceu por 2 horas (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01). 

Nas teses de ponto sorteado, “Esphera. Representações graphica de funcções, num 

systema de coordenadas rectilinas. Fracções decimais”, os dois cadidatos abordaram os 

mesmos assuntos. Contudo, o concorrente João Alfredo Montes não tratou do conteúdo 

Volume da Esfera nas setenta e três laudas da sua dissertação, fato advertido por ele no 

prefácio do fascículo ao se dedicar mais aos desenhos geométricos manuscritos. A ausência 

deste tópico, provavelmente, ocasionou uma diferença entre o valor da nota em relação ao 

outro oponente. 

 A tese de Alfredo Guimarães Aranha possuí setenta e seis laudas, embora o autor 

tenha incluído nentre essas laudas uma parte do conteúdo da dissertação de livre escolha. O 

autor explicou que “por engano na distribuição desta matéria a continuação deste assumpto 

segue na página 131” (ARANHA, 1929, p. 59), o que não impediu no prosseguindo das 

temáticas estabelecidas. Independente da ordem de assuntos, os dois trabalhos abordaram os 

mesmos tópicos nas suas definições, demonstrações, explanações gráfica e observações, 

segundo o programa de ensino oficial da disciplina Matemática elaborado pela Congregação 

do Colégio Pedro II.   

No dia 10 de janeiro de 1930, depois da defesa, arguição e julgamento do candidato 

João Alfredo Montes, a Congregação do Atheneu Sergipense elaborou uma lista vinte de 
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pontos para a prova prática. Cada ponto elencado apresentava mais de um assunto, pois 

tratavam-se de resoluções de problemas matemáticos, constituídos por narrativas e/ou 

questionamentos contextualizados nos conteúdos das secções de Matemática, Aritmética, 

Álgebra, Geometria e Trigonometria161. 

 

Quadro 27 - Lista de pontos da prova prática do concurso de Matemática (1929) 
Números Pontos 

1º 

Uma sociedade de quatro pessoãs ganhou, em 6 annos, 25:000$000 sobre um capital de 

54:980$000. A entrada da primeira pessoã  está para a segunda, com 3:4 ,a segunda está para 

a terceira como 6:7, enfim a da terceira para a quarta como 5:6. Pede-se a entrada e o lucro de 

cada pessoa.- Determinar quantos Kg de vapor d’agua são precisos para elevar a temperatura 

de 246 kg de agua de 13° a 28°, sabendo-se que o calor latente do vapor é 540.- Achar, em 

funcção do raio, o volume obtido por um octogono regular girando em torno de um dos seus 

diametros.- Calcular este volume a menos de 0, 001 de seu valor, suppondo-se o raio igual a 

7m, 595. 

2º 

Calcular este volume a menos de 0, 001 de seu valor, suppondo-se o raio igual a 7m, 595. 2- 

Uma liga de ouro e cobre, cujo titulo é 0, 910, pesa quatro vezes mais que uma liga cujo titulo 

é 0, 860, alem disto o valor da primeira excede o da segunda de 2:866$458. Sabe-se que o kg 

do ouro puro vale 7:050$000 e que o valor de uma liga se reduz ´s porção de ouro puro que 

Ella contem. Achar o peso de cada uma das ligas e dizer qual será o titulo de uma terceira liga 

resultante da fusão das duas ligas dadas. - Qual é a 10° a perda do peso, no ar, de um corpo 

cujo volume a essa temperatura é de 5.182 m3, e qual será a 28° a perda do peso do mesmo 

corpo, sabendo-se que seu coefficiente de dilatação é 1/2400.- Construir um rectangulo, cuja 

superficie é de 5, cm276, e a somma dos lados 5, cm2   

3º 

Um barco de pescador segue rio a cima contra uma correntesa de 6 m por minuto quando o 

pescador rema, o barco se adianta de 60m em um quarto de hora. Quanto tempo remou se, 

depois de 2 horas, o barco se adiantou de 480 m? e quanto temporemou, se o barco recuou de 

84 m?- Quantas palavras podemos formar com vinte consoante e 6 vogaes, devendo cada 

palavra contar com 3 consoantes  e 2 vogaes, e esta não podendo   ocupar senão o segundo e o 

quarto logar?- Inscrever com uma esphera de raio 57m um cylindro circular cujo volume seja 

igual a um dos seguimmentos esphericos da mesma base que o cylindro e indicar as 

construcções geometricas que dão a solução do problema. 

4º 

Um negociante tem café a 1$500, 2$000, 2$500, 4$500, 5$000, 5$500 o kg, com estas seis 

especies quer encher quatro caixas de 300 kg de café cada uma, de modo que  a mistura se 

possa vender a 4$000 o kg sem perda nem lucro. Demais precisa empregar duas vezes mais 

café a 2$000 do que a 2$500, e tanto a 1$500 quanto a 2$000 e 2$500, tambem toma duas 

vezes mais café a 5$000 do que a 4$500, e tanto a 5$500 quanto a 4$000 e 5$000. Quantos kg 

de cada especie deve tomar?- Uma assembleia de accionistas composta de 40 negociantes, 20 

advogados, 30 industriais e 10 medicos quer organizar uma commissão de 4 negociantes, 3 

industriais, 1 medico e 2 advogados. De quantos modos pode ser constituida a commissão?- 

Um segmento de uma base, inscreveu o rectangulo de área máxima. 

  

                                                 

161 Os assuntos dessas secções podem ser analisadas no programa de ensino de Matemática, aplicados no Colégio 

Pedro II, no ano de 1929, conforme os estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 293-295). 
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Continuação 

Números Pontos 

5º 

Uma liga compõe-se de prata e cobre na proporção de 1 de cobre para 9 de prata torn-se 

835/165 da do cobre. Quer-se o peso da liga primitiva. - O numero total dos arranjos 1 a 1, 2 a 

2, ..., 8 a 8, de p. objetos está para o numero total dos arranjos 1 a1, 2 a 2, ..., 4 a 4 com 38417 

para 1. Achar p, notando-se que em um e outro caso ha repetição. - Uma das bases de um 

trapesio tem 15 m, a altura de 6 metros e a superficie de 72 m2. A uma distancia de 1m, 5 da 

base dada, traça-se uma parallela. Pede-se o comprimento da parte dessa recta comprehendida   

no interior do trapesio. 

6º 

23 m de panno custam tanto quanto 17Hl,04 de vinho, 15 Dl de vinho tinto quanto 2530g de 

cada mercadoria e 100 Dg desta mercadoria tanto quanto 5 dias de trabalho de um jornaleiro. 

Este recebe 58$500 por 13 dias, quantos metros de panno teriamos por 935$200?- Dentre 12 

Democratas e 16 Republicanos, quantas commissões differentes podem ser formadas, 

compondo-se cada commissão de 3 Democratas e 4 Republicanos?- Qual é a superficie e o 

volume de uma esphera circunscripta a um tetraedro regular, cuja aresta é igual a A?  

7º 

Conhecendo-se o dividendo 45760443, o divisor 48372 e o resto 531 de uma divisão, como se 

acham os algarismos do quociente da direita para a esquerda? Em que systema de numeração 

os números 10532, 13131 e 15430 estão em progressão arithmetica?- Achar o minimum do 

volume do tronco de cone recto de bases parallelas, circunscripto a um hemispherio. 

8º 

Um particular quer ter uma renda mensal de 4.009$320. Seu capital consiste em dinheiro, 

casas e terras; dinheiro está collhendo a 5%, as casas redem 4 2/3 por anno, as terras 

produzem 3% somente; a renda das casas é os 5/6 da renda das terras, a do dinheiro e os 3/2 

da renda das casas. Calcular a taxa media do conjuncto dos tres capitais e o valor de cada um. 

- A intensidade da luz solar na superficie do nosso globo sendo tomada para unidade, pode-se 

a intensidade da luz na superficie de Venus e a distancia de Neptuno ao Sol.  As distancias 

medias do Sol a Venus e á terra são 26.900000 e 37200000 leguas respectivamente. A 

intensidade da luz na superficie de Neptuno é de 0, 00111. - Demonstrar que sen a. sen (b-c).  

sen (b +c -  a) +  sen b. sen (c - a) . sen (a + b – c) = 2 sen (a – b). sen ( b – c) .sen (c – a). 

9º 

Transmittiu-se a um telegramma de Londres para São Francisco (California), às 4 horas e 12 

minutos, hora de Londres. Para ser expedido de Valencia (Espanha), soffreu uma demora de 

17 minutos. Recebido em Nova York, foi directamente transmmitido para São Francisco com 

um novo atrazo de 19 minutos. Determinar a hora em que foi recebido o telegramma em 

Nova York e em São Francisco, onde os relogios são acertados pelos seus proprios 

meridianos, sabendo-se que a longitude, todas tres accidentais, são de 2°26’, para Londres, 

para nova York de 76°20’, de 124° 45’, para São Francisco. - A somma dos termos de uma 

proporção geometrica é 56; a somma de seus cubos é de 13, e o producto dos extremos, 180. 

Quais são os termos da proporção? - Quer-se circunscrever numa praça publica, com uma 

corda de M metros de comprimento um espaço rectangular que tenha A metros quadrados de 

superficie. Quais serão os lados do rectangulos, dizer em que caso se tem um quadrado, e em 

que caso o problema é impossível.  

10º 

Um terreno de 1142 m produziu em grãos de trigo, 40 Hl por Ha. A palha representa, em 

peso, 72,5% da colheita e contem 1,2% de azoto. Com o guano do Perú, que contem 15% de 

azoto e custa 32$000 os 100 kg, quer-se  restituir á terra o azoto que a colheita consumiu. O 

trigo contem 2,08% de azoto, 72 kg por Hl e vende-se a 25$000. Pergunta-se qual será o 

lucro, e qual foi o valor do trabalho cuja terça parte foi paga pela palha vendida á razão de 

5$000 por 100 kg.- Si  de um numero de quatro algarismos subtrai-se outro que  se obtem 

escrevendo os algarismos em ordem inversa, acha-se 4725 para o resto. O producto dos ditos 

algarismos é 672, o producto dos algarismos médios é 28, e o excesso do algarismo dos 

milhares sobre o das unidades é 5. Qual é o numero?- verificar a identidade tg (a - b). tg (c - 

d) + tg (a - c). tg (d - b) + (a - d) . tg (b - c) = tg (a - b) . tg (a - c). tg (a - c). tg (a - d). tg( b- c). 

tg(c - d) tg (d - b). 
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Continuação 

Números Pontos 

11º 

Si 1020 é o denominador de uma fracção irreductivel, porque o numero dos algarismos de 

cada período enquadrados por esta fracção será um dos números 1, 2, 4, 8, 16, 32?- O maior 

de dois campos rectangulares tem 204 m2 mais do que o outro, e a somma de seus perímetros 

é de 136 metros. Si, sobre a largura e o comprimento de cada campo, fossem construidos 

quadrados, a superficie total destes quadrados seria 620 m2 mais do que os dois campos 

reunidos; mas se fossem construidos quadrados, tendo para os lados um quarto do perímetro 

de cada campo, a superficie reunida apenas excederia 8 metros quadrados sobre a dos dois 

campos. Achar as dimensões destes ultimos.- Si a altura de um prisma  triangular é igual a 

duas vezes o diametro da circunferencia á base, o prisma é equivalente a um parallepipedo 

cujas arestas teem de dimensão os tres lados da mesma base. 

12º 

Dois commerciantes associam-se e suas entradas estão na razão de 3 para o primeiro e 2 para 

o segundo. Um anno depois, o haver social é augmentado de 1/15 do seu valor primitivo. Um 

terceiro commerciante entra então na sociedade e sua quota é a metade do haver social a este 

momento dos dois primeiros associados. Dois annos depois, o novo haver social dos tres 

commmerciantes, tendo augmentado de ¼ de seu valor, acha-se elevado a 120.000$000. 

Quais são as entradas dos associados, e o lucro de cada um a quanto monta?- Uma peça de 

artilharia lança verticalmente e de baixo para cima uma bala que, ao subir leva uma 

velocidade de 406m,7 por segundo. No instante em que começa a descer lançar-se uma 

segunda bala com a mesma velocidade inicial. Pergunta-se: 1º Quantos segundos depois do 

ultimo tiro dar-se-á o encontro das balas; 2º a que altura se fará este encontro.- Demonstrar 

que cos a. sen (b- c) cos (b +c - a) + cos b. sen (c - a). cos (c + a – b) + cos c. sen (a – b). cos 

(a + b – c) = 2 sen (a – b). sen (b – c). sen (c – a). 

13º 

Há dois tipos de vinhos, o primeiro pode ser cedido ao preço de 1.278$400 o barril de 270 

litros, pagáveis em 65 dias, o segundo ao preço de 1.682$100 o barril da mesma capacidade 

pagáveis em 83 dias. Quanto se deve tomar de cada typo de vinho para obter-se uma mistura 

de 127 Hl, que possa ser cedida ao preço de 562$500 o hectolitros pagável em 3 annos, se a 

taxa for de 5%?- Em uma progressão geométrica de quatro termos, a somma dos antecedentes 

é 4100/4332 e a da dos dois consequentes: 165025/473271. Determinar esses termos sem o 

emprego da eliminação.- Em uma ellipse, qual é a distancia do centro da corda parellela ao 

eio maximo, e cujo comprimento é a metade deste eixo maximo?  

14º 

Dois vasos contendo o primeiro 3l e o segundo 5l estão cheios; o primeiro com 2/3 de agua e 

o segundo com 3/4 de vinho. Despeja-se no primeiro os 4/9 do contendo do segundo, depois 

despeja-se no segundo 3/8 do que o primeiro continha. Pergunta-se quanto contem cada vaso 

de agua e de vinho, depois da segunda operação.- Transformar a expressão a = √ a + √b + √c 

+ √d em um producto de dois factores da forma √x + √y, e dizer em que caso a transformação 

é vantajosa.- Inscrever um cylindro em um cone, de modo que a superficie lateral do cylindro 

seja igual á superficie lateral do cone que assenta sobre o cylindro. 

15º 

Duas torneiras a e b estão adptadas a um reservatorio. Abre-se a torneira a e deixa-se escapar 

1/4 do liquido, abre-se depois b, e o reservatorio acaba de esvasiar pelas duas torneiras 

juntamente em 1, 1/14h. Si se tivesse, desde o principio, deixado aberta a torneira b, durante 

meia hora e, em seguida, a torneira a, o reservatório teria ficado vasio em 1 1/7h pelas duas. 

Que tempo seria preciso a cada torneira, para sosinha esvasiar o reservatorio?- Tornando-se 

um grão de trigo para a primeira casa do taboleiro de xadrez, 2 para a 2ª, 4 para a 3ª, e assim 

por diante até a ultima (64ª). Quanto serão os grãos de trigo? Sabendo-se que 2100.000 graos 

correspondem a 1 hl, quanto caberia, si o trigo fosse vendido a 20$000 o Hl?- Qual seria 

aresta de cubo de ouro mássico que representasse esta mesma valendo o ouro puro 6.560$000 

kg, e o decímetro cúbico do ouro pesando 19kg,258.- De cada vertice de um cubo tomado para 

sempre, descrevem a espheras de raio igual á metade da aresta do cubo. Qual é o volume do 

solido comprehendido entre as espheras, e qual será o raio da esphera equivalente a este 

solido? 
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Continuação 

Números Pontos 

16º 

Em um primeiro vaso, há 15 l de vinho e 3 l de agua. Em um outro,  13 l de vinho e 2l de 

agua. Retiram-se 5 l do primeiro no segundo, e os 4 l do segundo no primeiro. Dizer a 

quantidade de agua e vinho existente anteriormente em cada vaso.- Uma escada, cujo pé fica 

eixo, attinge, de um lado de uma rua, exactamente uma janella a 12 m do solo. Si fizerme-la  

girar em torno do pé para aprecial-a contra uma casa do outro lado da rua, attingirá uma 

janella de 9 m do solo. As duas posições da escada, estando em angulo recto, pergunta-se qual 

deve ser o comprimento da escada e a largura do raio.- Um tetraedro tem para a base um 

triangulo cujos lados a, b e c são desiguais, as tres outras arestas são iguaes entre si, seu 

comprimento d é conhecido. Expressar o volume do tetraedro em funcção das arestas. 

17º 

Duas pessoas collocaram seus capitães. Uma á taxa de 4,5% e a outra a 3 3/4%. A primeira 

recebe 3564$000 de renda mais que a segunda, porem se as taixas fossem trocadas a pessoa 

receberia 1:386$000 de menos. Quais foram os capitais collocados? – Verificar a igualdade 

√2/√1 + 4√2 + √5 - √- 1+ √4√2 + √5    = 8√1 + 2 √ -2 + √5.  

                    4                           4                                                                                                                                                                                                               

- A que distancia do vertice, devemos cortar uma pyranmide parallelamente á base, para que 

as duas partes sejam equivalentes? 

18º 

Um relogio adianta-se de 4 minutos em 12 horas, e outro se atraza de 4 minutos em 24 horas, 

si tiverem sido acertados na segunda feira ao meio dia, determinar a hora indicada em cada 

relogio quando esse tiver adiantado de 16 1/2 minutos sobre o crilão, em que dia dar-se-á isto. 

- Determinar a máxima e mínima da funcção f(x) = x2 – 3x + 4/ x2 – 5x + 4. - O volume de 

um prisma triangular é igual ao producto da distancia desta face á aresta apposta? 

19º 

Treis proprietarios ribeirinhos constituiram uma canal-tunel que lhes permittirá reger suas 

respectivas terra. A despesa total foi de 37:362$500. As terras do 2º proprietario são os 5/8 

das do 1º, as do 3º igualam as 4/9 das do 2º. Quanto cada um pagou e que superficie possue, 

sabendo-se que a despesa foi feita á razão de 200$000 por hectaro? - Suppondo-se que B não 

é um quadrado perfeito, pede-se que se dê á expressão xy = 4√A + √B a forma Z = √x +  √y. - 

Dá-se uma circunferencia, um diametro fixo ab e uma recta xy, tirar uma da parallela a xy de 

accordo que sua projecção sobre o diametro fixo tenha de comprimento l.  

20º 

Vende-se 3:000$000 de renda 3%  ao curso de 76k,500, e compram-se como producto desta 

venda 5% do curso de 106$250 e obrigações  a 490$010, que vendem 20$000 de juros 

annual, de modo a ter-se igual resultado em renda 5% e obrigações. A corregção sobre toda 

compra foi de 1/8% do capital. Pergunta-se se hove augmento ou diminuição de lucro 

effectuando as operações citadas, e de quanto.- O numero de arranjos, com repetição de n 

objectos 8 a 8 está para o numero dos arranjos, com repetição dos mesmos objectos  3 a 3 

assim como 537824 está para 1. Achar n.- Em funcção dos quatro lados de um trapesio, 

exprimir o comprimento da recta que junta os meios das bases. 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1930. 

 

O ponto sorteado foi o nº. 10 “Um terreno de 1142 m produziu em grãos de trigo, 40 

Hl por Ha. A palha representa, em peso, 72,5% da colheita e contem 1,2% de azoto. Com o 

guano do Perú, que contem 15% de azoto e custa 32$000 os 100 kg, quer-se  restituir á terra o 

azoto que a colheita consumiu. O trigo contem 2,08% de azoto, 72 kg por Hl e vende-se a 

25$000. Pergunta-se qual será o lucro, e qual foi o valor do trabalho cuja terça parte foi paga 

pela palha vendida á razão de 5$000 por 100 kg.- Si  de um numero de quatro algarismos 

subtrai-se outro que  se obtem escrevendo os algarismos em ordem inversa, acha-se 4725 para 

o resto. O producto dos ditos algarismos é 672, o producto dos algarismos médios é 28, e o 

excesso do algarismo dos milhares sobre o das unidades é 5. Qual é o numero?- verificar a 

identidade tg (a - b). tg (c - d) + tg (a - c). tg (d - b) + (a - d) . tg (b - c) = tg (a - b) . tg (a - c). 
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tg (a - c). tg (a - d). tg( b- c). tg(c - d) tg (d - b)” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01). Nota-se que os assuntos elencados 

estavam divididos em três questões, pautadas em resoluções de problemas envolvendo 

porcentagens, medidas de peso, propocionalidade e operações trigonométrias. Os dois 

candidatos realizaram a prova sob a assistência da comissão examinadora no tempo previsto. 

No dia 11 de janeiro de 1930, a Congregação se reuniu para ler o relatório de 

julgamento da prova prática realizada na última sessão pelos candidatos Alfredo Guimarães 

Aranha e João Alfredo Montes, como também organização da lista de pontos e sorteio de um 

deles para a prova oral. A comissão examinadora divulgou que os dois candidatos trataram 

apenas da primeira questão, tendo o concorrente Alfredo Guimarães Aranha dado mais 

desenvolvimento a referida questão, mas o seu raciocínio não entrou em “harmonia” com o 

enunciado do problema. Quanto à João Alfredo Montes, tentou somente os primeiros 

cálculos, deixando de tratar do objeto principal. Para tanto, ambos não encontraram a solução 

exata do problema, alcançando a seguinte pontuação: Alfredo Guimarães Aranha, a nota 2,8 e 

João Alfredo Montes, a nota 1,0 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01). 

Terminada a leitura do relatório, a sessão prosseguiu na forma regulamentar com a 

entrega das notas de julgamento em envelopes fechados ao presidente da Congregação, que 

por sua vez, os entregou sob a guarda do inspetor fiscal. Em seguida, foi organizada e 

aprovada a lista de pontos para a prova oral, cuja questão sorteada correspondia à de nº. 7, 

“Theoria das parallelas” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, 

Ref. 496FASS01). 
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Quadro 28 - Lista de pontos da prova oral do concurso de Matemática (1929) 
Números Pontos 

1º 
Os numeros qualificados ou relativos. A serie numerica; representação graphica. Operação 

com os numeros positivos e negativos; reducção de termos semelhantes  

2º Divisão por x + a. Determinação do quociente e do resto 

3º Triangulos. Theorema de Thales e consequencias 

4º Objecto da Trigonometria, traçado das linhas trigonometricas 

5º Raiz quadrada dos numeros. 

6º Preparar, resolver e verificar qualquer equação do 1º grau a uma incognita. 

7º Theoria das parallelas 

8º Reducção ao 1º quadrante 

9º Fracções ordinarias. 

10º Relações métricas, digo 10º. Methodos de eliminação  

11º Relações metricas no circulo.  

12º Dada uma linha trigonometrica, determinar as outras 

13º Theoria das proporções.  

14º Resolução da equação ax2 + bx + c = 0 

15º Area lateral total e volume da pyramide conica.  

16º Uso das taboas trigonometricas 

17º Regra de tres 

18º Progressões 

19º Ellipse 

20º Resolução do triangulos rectangulos  
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1930. 

 

Os dois candidatos recusaram o prazo de 24 horas de intervalo, exigidos pelo 

regulamento, solicitando que a prova oral fosse realizada no mesmo dia. Assim, o concorrente 

Alfredo Guimarães Aranha iniciou a sua prova às 16 horas e terminou às 16 horas e 50 

minutos, sendo julgado logo em seguida, da mesma maneira que nas provas anteriores. O 

mesmo aconteceu com a prelação de João Alfredo Montes, que começou às 17 horas e 10 

minutos e encerrou às 18 horas. O ponto sorteado fazia parte do programa de Geometria, 

elaborados para o 4º Ano, cujos assuntos podem ser visualizados nos estudos de Vechia e 

Lorenz (1998, p. 295). 

A sessão foi encerrada com a apuração final do julgamento de todas as provas. O 

presidente da Congregação, auxiliado pelo professor mais antigo presente, Abdias Bezerra, 

abriu os envelopes que continham as cédulas de julgamento, conferiu o seu número e leu as 

notas atribuídas pelos examinadores. Em seguida tiraram as médias de cada exame para 

apurar a média final. As médias do candidato Alfredo Guimarães Aranha nos exames foram: 

no primeiro  8,5; no segundo 7,0; no terceiro 3,46 e no quarto 7,76, apresentando uma média 

final de 6,68. O concorrente João Alfredo Montes apresentou as seguintes médias: no 

primeiro 7,69; no segundo 6,38; no terceiro 1,69 e no quarto 5,0, com média final de 5,19 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1930, Ref. 496FASS01). 
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Ao comparar as notas dos dois candidatos, percebe-se que o desempenho de Alfredo 

Guimarães Aranha em todos os exames foi melhor do que seu oponente, embora ambos não 

atingiram a média 7,0 e foram declarados “inhabilitados” no concurso de Matemática do 

Atheneu Sergipense, sendo a cadeira posta a contrato. Alfredo Guimarães Aranha e João 

Alfredo Montes alcançaram  resultados superiores a 5,0, sendo nomeados docentes livres da 

disciplina no dia 16 de janeiro de 1930, por meio de portaria expedida pela diretoria do 

Atheneu Sergipense prestando, os dois concorrentes, compromissos nos dias 20 e 23 do mês e 

ano, respectivamente. 

Em decorrência dos fatos, o presidente do Estado aprovou os termos do contrato para a 

regência da 1ª cadeira de Matemática, acordado entre a diretoria do Atheneu Sergipense e o 

professor Manoel Franco Freire no dia 15 de fevereiro de 1930, já que o mesmo vinha lendo a 

dita disciplina desde 1º de agosto de 1929. Os dois assinaram o documento no dia 21 de 

mesmo mês e ano, no qual o professor Manoel Franco Freire se comprometeu a ler a cátedra 

vaga de Matemática. 

O concurso de Matemática do Atheneu Sergipense cumpriu as determinações da 

Reforma Rocha Vaz e as inovações matemáticas iniciadas no ano de 1929, mas não aprovou 

nenhum candidato à cátedra. Os concorrentes Alfredo Guimarães Aranha e João Alfredo 

Montes, atingiram uma média geral inferior a 7,0 e superior a 5,0 e foram habilitados a 

docentes livres. Nesta seleção nota-se que mesmo possuindo formações em Engenharia Civil 

e Militar, os oponentes não possuiam capital cultural suficiente para lograr a vaga aberta. 

Provavelmente, este fato possa ser esclarecido pela complexidade excessiva de conteúdos 

matemáticos cobrados nos pontos de cada exame. O programa de ensino da disciplina passava 

por mudanças curriculares, que de alguma forma, influenciaram no desempenho dos 

opositores.  

Outro ponto relevante deste concurso diz respeito as discussões em torno da 

indoneidade da caderneta de reservista e no certificado de exame de Geometria do candidato 

João Alfredo Montes, quanto a aprovação na referida matéria. O certificado confirmava a 

aprovação do candidato em Geometria, mas a caderneta o dava como inabilitado. Estar 

aprovado na disciplina era importante, mas para concorrer a vaga de professor catedrático do 

Atheneu Sergipense o candidato devia atender os ditames do Art. 124, do decreto de 2 de 

julho de 1926, sendo insdispensável comprovar no ato do recrutamento os documentos que 

atestavam o curso completo de Humanidades ou diploma de escola superior. Sendo assim, a 

caderneta de reservista já validava a sua inscrição. 
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Nota-se que todas as discussões e decisões do concurso de Matemática foram tomadas 

relativamente em conjunto, sendo a superposição das “relações de poder” e de saber 

estabelecidas entre os candidatos a vaga, comissão examinadora e normas regulamentares a 

cada etapa dos exames. O referido certame apresentou uma “cerimônia de poder”, cujos 

procedimentos permitiram analisar cada etapa dos exames por meio de seus personagens, 

rituais, métodos, resultados de notas e de classificação, comprometendo todo um campo de 

saber, todo um tipo de poder. 
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4 CONCURSOS E REGISTROS PARA PROFESSORES DO ATHENEU 

SERGIPENSE: AS REFORMAS EDUCACIONAIS FRANCISCO CAMPOS E 

GUSTAVO CAPANEMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os professores catedráticos deste Ateneu, sem favor, honram o magistério nacional. 

Cultos e eficientes, zelosos no cumprimento de suas obrigações, não são simples 

vomitadores das disciplinas que ministram, mas mestres abnegados, cônscios de 

suas responsabilidades, que se preocupam com o rendimento de suas cadeiras, que 

acompanham o envolver da pedagogia moderna, que fomentam entre os alunos o 

gosto pelos estudos e pela cultura geral (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SERGIPE, 21 de fev., 1942, p. 3). 
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As palavras supracitadas no relatório inscrito pelo diretor Felte Bezerra sobre as 

ocorrências do Atheneu Sergipense durante o segundo semestre de 1941 têm a pretensão de 

revelar o compromisso e de todo cabedal intelectual dos professores da instituição nos 

exercícios de suas funções, sobretudo por instigar nos alunos o gosto pelos estudos e pela 

cultural geral em um momento de efervência educacional, iniciadas nos anos de 1930. Diante 

este panorama, também compreendi a importância das “relações de poder” entre a instituição 

e o seu corpo docente por meio das ideias defendidas por Chervel (1990) sobre a História das 

Disciplinas Escolares. 

 

[...] expõe à plena luz a liberdade de manobra que tem a escola na escolha de sua 

pedagogia. Ela depõe contra a longa tradição que, não querendo vê nas disciplinas 

ensinadas senão as finalidades que são efetivamente a regra imposta, faz da escola o 

santuário não somente da rotina mas da sujeição, e do mestre, o agente imponente de 

uma didática que é imposta pelo exterior (CHERVEL, 1990, p. 193). 

 

Os debates sobre a educação no Brasil durante o século XX permitiram que a escola 

fosse questionada por dentro, principalmente a partir de 1930, quando o Estado passa a 

interferir diretamente na educação por meio de leis que fortaleceram a unidade nacional e 

deram organicidade ao ensino primário, secundário e superior. Promoveu-se uma “[...] 

concepção de um Estado para todos, a educação e a saúde passaram a ser encaradas como 

elementos prioritários da reconstrução da identidade nacional” (ANDRADE, 1999. p. 82). 

Frente ao regime, o Governo Provisório instalou órgãos administrativos, dentre eles o 

Ministério da Educação e Saúde Pública, criado pelo decreto de 14 de novembro de 1930. 

 Ao novo Ministério incumbia-se o estudo e o encaminhamento de todos os assuntos 

referentes ao ensino, bem como aqueles atrelados à saúde pública e à assistência hospitalar. 

Este decreto também estabelecia que as instituições, departamentos e repartições públicas 

ligados, de algum modo, à área educacional ficariam a ele vinculados. Seu comando estava 

nas mãos de Francisco Luís da Silva Campos162, possuidor de poderes amplos e controladores 

do setor educacional, que ao assumir o cargo realizou como uma de suas primeiras atribuições 

a Reforma Francisco Campos, modificando nacionalmente a educação por um conjunto de 

                                                 

162 Nascido em  Dores do Indaiá, Minas Gerais, no dia 18 de novembro de 1891. Cursou Direito entre os anos de 

1910 e 1914. No ano de 1918 tornou-se professor substituto na cadeira de Direito Público Constitucional. 

Ingressou na carreira política entre os anos de 1926 a 1947 nos seguintes cargos: Deputado Federal por Minas 

Gerais (1926-1930), Ministro da Educação e Cultura (1930-1932), Consultor Geral da República (1933-1937) e, 

finalmente, Ministro da Justiça (1937-1941). Mais informações, ver Moraes (2002, p. 195-200). 
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seis decretos163. Entre eles, destaco a atuação do Decreto nº. 19.890, de 18 de abril de 1931, 

posteriormente ajustado e consolidado por meio do Decreto nº. 21.241, em 4 de abril de 1932. 

A Reforma Francisco Campos conferiu, “[...] em nível legal, organicidade à cultura 

escolar do ensino secundário, percebida pelas suas prescrições que visavam superar o regime 

de cursos preparatórios e de exames parcelados” (DALLABRIDA, 2009, p. 186). Nesta 

época, o ensino secundário brasileiro possuía uma função educativa por meio de um curso 

regular. Contudo, a implementação da Reforma Francisco Campos no ano de 1931, reafirmou 

essa particularidade como uma finalidade formativa, conforme sua exposição de motivos:  

 

A finalidade exclusiva do ensino secundário não há de ser a matrícula nos cursos 

superiores; o seu fim, pelo contrário, deve ser formação do homem para todos os 

grandes setores da atividade nacional, constituindo no seu espírito todo o sistema de 

hábitos, atitudes e comportamento que o habilitem a viver por si mesmo e a tomar, 

em qualquer situação, as decisões mais convenientes e mais seguras (BRASIL, 

1931). 
 

A Reforma Francisco Campos foi implementada em todas as escolas públicas e privadas 

do Brasil. Seu curso seriado era ministrado em sete anos, sendo os cinco primeiros destinados 

ao curso Fundamental e os dois anos últimos para preparação ao ensino superior, também o 

chamado curso Complementar.  

 

Em primeiro lugar, deve-se mencionar o aumento da duração do ensino secundário, 

pois ele passou de cinco para sete anos de duração e foi dividido em dois ciclos. O 

primeiro ciclo, chamado “fundamental”, com um período de cinco anos, era um 

curso comum a todos os estudantes secundaristas e conferia formação geral. A 

segunda fase do ensino secundário, o “ciclo complementar”, formado por dois anos, 

era propedêutico para o curso superior e apresentava um leque de três opções: “para 

os candidatos à matrícula no curso jurídico”, “para os candidatos nos cursos de 

medicina, farmácia e odontologia” e “para os  candidatos nos cursos de engenharia 

ou de arquitetura” (DALLABRIDA; SOUZA, 2014, p. 13).   

 

O ciclo Fundamental possuía caráter obrigatório, de formação básica, seriado em 5 

anos, para o ingresso nas escolas superiores, cujo currículo apresentava equilíbrio entre os 

                                                 

163 Os estudos de  Saviani et al (2004), declaram  o conjunto dos seis decretos, a saber: 

1. Decreto n.º19.850 – de 11 de abril de 1931: Cria o Conselho Nacional de Educação.  

2. Decreto n.º 19.851 – de 11 de abril de 1931: Dispõe sobre a organização do ensino superiior no Brasil e adota 

o regime universitário.  

3. Decreto n.º19.852 – de 11 de abril de 1931: Dispõe sobre a organização da Universidade do Rio de Janeiro.  

4. Decreto n.º 19.890 – de 18 de abril de 1931: Dispõe sobre a organização do ensino secundário.  

5. Decreto n.º 20.158 – de 30 de junho de 1931: Organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão de 

contador e dá outras providências.  

6. Decreto n.º 21.241 – de 14 de abril de 1932: Consolida as disposições sobre a organização do Ensino 

Secundário (SAVIANI et al, 2004, p. 32). 
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estudos literários e científicos com suas disciplinas distribuídas, conforme o Art. 3º do decreto 

de 1932164. Tal estrutura me faz concordar com Silva (1969),  quando afirmou que a Reforma 

Francisco Campos retomava “[...] o sonho de Benjamim Constant de fazer do curso 

secundário a oportunidade de dar ao jovem uma súmula de todo o acervo do saber humano” 

(SILVA, 1969, p. 288). 

O ciclo Complementar, de caráter propedêutico, ou seja, um curso preparatório 

conforme grau de especialização para ingresso nas faculdades de Direito, Ciências Médicas e 

Engenharia, durava 2 anos, cujas disciplinas estavam distribuídas  nos Arts. 5º, 6º e 7º do 

decreto de 1932165. Diante os programas de ensino propostos pela Reforma Francisco 

Campos, percebe-se “[...] o tom científico e nacionalista, portanto, estava transversalizado 

nesse currículo, sendo seriado em várias ‘disciplinas-saber’” (DALLABRIDA; SOUZA, 

2014, p. 14).  

Nesta lei os programas de ensino eram organizados e ministrados de acordo com a 

carga horária do ano letivo e instruções metodológicas166, expedidos pelo Ministério da 

Educação e Saúde Pública, e revistos de três em três anos por uma comissão designada pelo 

ministro, conforme as determinações do Art. 10.  

 

Os programas do ensino secundário, bem como as instruções sobre os métodos de 

ensino serão expedidos pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e revistos, de 

                                                 

164 Art. 3º Constituirão o curso Fundamental as matérias abaixo indicadas, distribuídas em cinco anos, de acordo 

com a seguinte seriação:  

1ª série: Português - Francês - História da Civilização - Geografia - Matemática - Ciências Físicas e Naturais - 

Desenho - Música (Canto Orfeônico).  

2ª série: Português - Francês - Inglês - História da Civilização - Geografia - Matemática - Ciências Físicas e 

Naturais - Desenho - Música (Canto Orfeônico).  

3ª série: Português - Francês - Inglês - História da Civilização - Geografia - Matemática - Física - Química - 

História Natural - Desenho - Música (Canto Orfeônico).  

4ª série: Português - Francês - Inglês - Latim -Alemão (facultativo) - História da Civilização - Geografia - 

Matemática - Física - Química - História Natural - Desenho.  

5ª série: Português - Latim - Alemão (facultativo) -História da Civilização - Geografia -Matemática - Física - 

Química - História Natural - Desenho (BRASIL, 1931, grifos meus). 
165 Art. 5º Para os candidatos à matrícula no curso Jurídico são disciplinas obrigatórias:  

1ª série: Latim - Literatura - História da Civilização - Noções de Economia e Estatística - Biologia Geral - 

Psicologia e Lógica.  

2ª série: Latim - Literatura - Geografia - Higiene - Sociologia - História da Filosofia.  

Art. 6º Para os candidatos à matrícula nos cursos de Medicina, Farmácia e Odontologia são disciplinas 

obrigatórias:  

1ª série: Alemão ou Inglês - Matemática - Física - Química - História Natural - Psicologia e Lógica.  

2ª série: Alemão ou Inglês - Física - Química - História Natural - Sociologia.  

Art. 7º Para os candidatos à matrícula nos cursos de Engenharia ou de Arquitetura são disciplinas obrigatórias:  

1ª série: Matemática - Física - Química - História Natural - Geofísica e Cosmografia - Psicologia e Lógica.  

2ª série: Matemática - Física - Química - História Natural – Sociologia - Desenho (BRASIL, 1932, grifos meus). 
166 As  Instruções Pedagógicas acompanhavam os programas de ensino de cada disciplina e  foram deliberadas 

pela Portaria Ministerial de 30 de junho de 1931. 
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três em três anos, por uma comissão designada pelo ministro e à qual serão 

submetidas às propostas elaboradas pela Congregação do Colégio Pedro II (ART. 

10, BRASIL, 1931). 
 

A Reforma Francisco Campos também permitiu que seu processo de 

institucionalização fosse reafirmado por meio da padronização das escolas secundárias, 

mediante “manutenção do sistema de equiparação e de inspeção federal167” (SOUZA, 2008, p. 

150).  O ensino secundário estava estruturado em dois ciclos, a partir de um currículo seriado, 

com frequência obrigatória, ministrado por professores diplomados mediante concurso 

promovido pelo Ministério da Educação e Saúde Pública e inspecionado oficialmente quando 

o estabelecimento fosse equiparado ao Colégio Pedro II. 

Os estabelecimentos secundários mantidos pelo governo estadual, municipalidade, 

associação ou particulares, sob as condições exigidas, podiam ser oficialmente equiparados 

para o efeito de expedir certificados de habilitação, válidos para os fins legais, aos alunos nele 

regularmente matriculados. Tal concessão era requerida ao Ministro da Educação e Saúde 

Pública, mediante prévia verificação do Departamento Nacional de Ensino dos requisitos 

essenciais que satisfaziam o Art. 51. 

 

I. Dispor de edifício, instalações e material, didático em acordo com as normas 

estabelecidas pelo Departamento Nacional do Ensino e aprovadas pelo Ministro da 

Educação e Saude Pública. 

 II. Ter corpo docente inscrito no registro de professores. 

III. Manter na sua direção, em exercício efetivo, pessoa de notória competência e 

irrepreensivel conduta moral. 

IV. Oferecer garantias financeiras bastantes para o funcionamento durante o período 

mínimo de dois anos. 

V. Obedecer à organização didática e ao regime escolar estabelecidos neste decreto 

(ART. 51, BRASIL, 1932). 

 

Como requisito da seleção exigia-se dos candidatos a formação na Faculdade de 

Educação, Ciências e Letras, sendo o recrutamento do cargo realizado por meio de concurso 

de título e provas. Cabe ressaltar que Prado (2003) afirma que, a origem da Faculdade de 

Filosofia no Brasil remonta o ano de 1931, onde a lei de reorganização da Universidade do 

Rio de Janeiro previa a criação da referida Faculdade de Educação, Ciências e Letras, mas 

                                                 

167 O serviço de inspeção do ensino secundário foi criado pelo Departamento Nacional do Ensino, constituído 

pelos inspetores de estabelecimento, inspetores regionais e quatro inspetores assistentes. Nomeados por 

concursos, eles eram escolhidos facultativamente pela inspetoria ou pelo estabelecimento de ensino para exercer 

suas respectivas funções. Suas atribuições tornavam o sistema de inspeção rígido e muitas vezes provocavam nos 

professores e alunos uma determinada pressão psicológica. Para saber mais, consultar Souza (2016) e Dias 

(2008).  
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apenas no ano de 1939 foi possível criar “[...] uma unidade universitária correspondente 

àquela prevista por Francisco Campos, com objetivos de desenvolvimento cultural 

desinteressado, fora dos moldes tradicionais das Faculdades de Medicina, Direito e 

Engenharia”, a fim de “atender as necessidades de preparo dos professores para o ensino 

secundário” (PRADO, 2003, p. 102). 

Este estabelecimento de ensino trata-se da Faculdade Nacional de Filosofia, vinculada 

à Universidade do Brasil, no Rio de Janeiro, criada em 1939 e iniciando suas atividades como 

Faculdade de Filosofia da USP no “[...] processo de formação dos profissionais ligados ao 

magistério e a pesquisa científica no país e no estado” (PRADO, 2003, p. 103). As Faculdades 

de Filosofia dos demais estados passariam a ministrar seus cursos com a adoção do currículo e 

seriação prescritos pela Faculdade Nacional. 

Como ainda não haviam professores formados pela Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras exigia-se dos concorrentes no ato do concurso o Registro de Professores. Cabia ao 

Departamento Nacional do Ensino instituí-lo e realizar a inscrição dos candidatos ao exercício 

do magistério em estabelecimentos de ensino secundário oficiais, equiparados ou sob 

inspeção preliminar.  Aqueles que solicitassem provisoriamente o seu cadastro, enquanto não 

existisse docentes habilitados por tal estabelecimento de ensino deviam apresentar alguns 

documentos, na conformidade do Art. 89.  

 

a) prova de identidade;  

b) prova de idoneidade moral;  

c) certidão de idade;  

d) certidão de aprovação em instituto oficial de ensino secundário ou superior, do 

país ou estrangeiro, nas disciplinas em que pretendam inscrição;  

e) quaisquer títulos ou diplomas científicos que possuíssem, bem como exemplares 

de trabalhos publicados;  

f) prova de exercício regular no magistério, pelo menos durante dois anos (ART. 89, 

BRASIL, 1932).  
 

Dentre a referida documentação, a certidão exigida pela alínea “d” podia ser 

substituída por qualquer título idôneo, a juízo de uma comissão nomeada pelo ministro da 

Educação e Saúde Pública e constituída por três professores do magistério secundário oficial e 

dois do equiparado. Os requisitos para se registrar eram mínimos e estavam ao alcance de 

qualquer pessoa. Cabe dizer que, na Reforma Francisco Campos o corpo docente do ensino 
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secundário era constituído por professores catedráticos, professores contratados168 e auxiliares 

de ensino169, prestando inscrições para os concursos apenas os dois primeiros. 

Aos professores e docentes livres170 de institutos superiores de ensino, oficiais ou 

equiparados, assim como os do Colégio Pedro II e dos estabelecimentos equiparados eram 

facultados a inscrição no Registro de Professores, nas disciplinas afins àquelas em que se 

habilitaram para ensinar. Tais determinações permaneceram com o advento da reforma 

idealizada por Gustavo Capanema171. 

Promulgada no ano de 1942 durante o Estado Novo (1937-1945)172, o conjunto de leis 

da Reforma Gustavo Capanema173 pretendiam construir um sistema centralizado e articulado 

intrapartes para atingir tanto ao ensino público como o particular por meio de um processo de 

equiparação, embora as escolas privadas fossem submetidas à fiscalização (SOUZA, 2008).  

Dentre elas, destaco a Lei Orgânica do Ensino Secundário, que acentuou o tradicionalismo 

acadêmico, “propedêutico” e “aristocrático” da Reforma Francisco Campos, mas também 

interferiu no ensino superior. Esta legislação foi homologada no dia 4 de abril de 1942, por 

meio do Decreto nº. 4.244, cujas finalidades estavam presentes nos ditames do seu Art. 1º. 

                                                 

168 Professores admitidos nas instituições de ensino secundário, nas turmas suplementares ou excedentes,  sem 

regência, pelo Decreto n°. 1.555, no dia 7 de abril de 1937. 
169 Os auxiliares de ensino eram representados pelos docentes livres ou por professores  subemtidos à prova de 

habilitação (DIAS, 2008).  
170 Embora estivesse prevista na Reforma Campos a extinção da docência livre, o fato dos professores dessa 

categoria terem permanecido com seus direitos preservados pode ter contribuído para que a categoria 

continuasse figurando em alguns documentos investigados que são posteriores cronologicamente à referida 

reforma do ensino”(SOARES, 2014, p. 117).    
171 Gustavo Capanema (1900-1985) nasceu no município mineiro de Pitangui, onde teve início a sua vida 

pública, com a vereança. Em 1924 forma-se em Direito na Faculdade de Direito da Universidade de Minas 

Gerais, regressando à sua cidade natal onde exerce a advocacia e o magistério na Escola Normal, como professor 

de Psicologia Infantil e Ciências Naturais, período em que também é eleito vereador.  Com o retorno para a 

capital mineira, em 1930, ocupa cargos no governo de Minas de Gerais. Criado em 1930, o Ministério da 

Educação e Saúde Pública, foi ocupado inicialmente por Francisco Campos, que dá lugar, em julho de 1934, a 

Capanema, que permanecerá no cargo até 1945, apadrinhado por Alceu Amoroso Lima, liderança intelectual 

representativa do pensamento católico. Já no Ministério irá se cercar de modernistas e intelectuais como Carlos 

Drummond de Andrade (chefe de gabinete), Mário de Andrade (autor do anteprojeto de criação do Serviço do 

Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) e Rodrigo Melo Franco de Andrade (responsável pela implantação do 

SPHAN e seu diretor por trinta anos). Em 1937 encaminha ao Congresso o Plano Nacional de Educação. Em 

1942, sob os auspícios do estado novo e por iniciativa de Capanema, iniciam-se as reformas de ensino, de níveis 

(primário e secundário) e modalidades (ensino técnico profissional: industrial, comercial, normal e agrícola), 

traduzidas nas chamadas “leis orgânicas do ensino”, que se estendem até 1946 (SCHWARTZMAN et 

al, 2000).      
172 Para saber mais, consultar Barbosa (1998), Carone (1976), Moraes (2001), Schwaertzman el al (2000). 
173 Lei Orgânica do Ensino Industrial (Decreto-lei n. 4.073, de 30/01/1942); criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial-SENAI (Decreto-lei n. 4.048, de 22/01/1942); Lei Orgânica do Ensino Secundário 

(Decreto-lei n. 4.244, de 9/4/1942); Lei Orgânica do Ensino Comercial (Decreto-lei n. 6.141, de 28/12/1943); 

Lei Orgânica do Ensino Normal (Decreto-lei n. 8.530, de 2/01/1946); criação do Serviço Nacional de 

Aprendizagem Comercial-SENAC (Decreto-lei n. 8.621 e 8.622, de 10/01/1946) e Lei Orgânica do Ensino 

Agrícola (Decreto-lei n. 9.613, de 20/08/1946) (SOUZA, 2008, p. 171). 
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1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 

personalidade integral dos adolescentes. 

2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a consciência 

patriótica e a consciência humanística. 

3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos mais elevados 

de formação especial (ART 1º, BRASIL, 1942). 

 

Esta nova reforma educacional dava prosseguimento ao trabalho de renovação e 

elevação do ensino secundário do país, formando os homens que deviam assumir 

responsabilidades maiores dentro da sociedade e da nação, além de serem portadores das 

concepções e atitudes “espirituais” necessárias para infundir e torná-las habituais entre o 

povo. Os estudos de Dias (2008) afirmam que, “[...] a função social e política atribuída pelas 

reformas [...] nos anos de 1930 e 1940, aproximamo-nos das expectativas que alimentaram 

concepções sobre o magistério [...], pois, caberia” aos “professores educar os futuros 

dirigentes do país” (DIAS, 2008, p. 88). 

A Reforma Gustavo Capanema organizou o ensino secundário em dois ciclos. O 

primeiro compreendeu um só curso, denominado curso Ginasial com 4 anos de duração, 

destinado a promover nos adolescentes os elementos fundamentais do ensino secundário. O 

segundo constituiu dois cursos paralelos, Clássico e Científico, com as seguintes atribuições: 

 

Art. 4º O curso clássico e o curso científico, cada qual com a duração de três anos, 

terão por objetivo consolidar a educação ministrada no curso ginasial e bem assim 

desenvolvê-la e aprofundá-la. No curso clássico, concorrerá para a formação 

intelectual, além de um maior conhecimento de Filosofia, um acentuado estudo das 

letras antigas; no curso científico, essa formação será marcada por um estudo maior 

de ciências (BRASIL, 1942). 

 

O ensino secundário também manteve ligação com as outras modalidades de ensino. O 

curso Ginasial se articulava com o ensino primário, “[...] de tal modo que deste para aquele o 

aluno transite em termos de metódica progressão” (BRASIL, 1942). Ademais, vinculava-se 

“aos cursos de segundo ciclo dos ramos especiais do ensino de segundo grau, para a 

realização dos quais” devia “constituir base preparatória suficiente” (BRASIL, 1942). Quando 

os alunos concluíam um dos cursos do Colegial e posteriormente prestavam os exames de 

licença, garantia-se “o direito de ingresso em qualquer curso do ensino superior, ressalvadas, 

em cada caso, as exigências peculiares à matrícula” (BRASIL, 1942). 

O curso Ginasial estava estruturado em três áreas e seu programa de ensino 

compreendia as disciplinas de: Línguas (Português, Latim, Francês e Inglês); Ciências 

(Matemática, Ciências Naturais, História Geral, História da Brasil, Geografia Geral e 
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Geografia do Brasil) e Artes (Trabalhos manuais, Desenho e Canto Orfeônico). Nas palavras 

de Souza (2008), esta distribuição por área defendia  a inclusão do pensamento curricular de 

matriz norte-americana no discurso pedagógico tendo por base a noção de concentração, 

assim como a interação de conteúdos. 

Os cursos Clássico e Científico estava estruturado em três áreas, a saber: Línguas 

(Português, Latim, Grego, Francês, Inglês e Espanhol); Ciências e Filosofia (Matemática, 

Física, Química, Biologia, História Geral, História do Brasil, Geografia Geral, Geografia do 

Brasil e Filosofia) e Artes (Desenho). Essas disciplinas eram comuns aos dois cursos, salvo o 

estudo do Latim e do Grego ministrados no Clássico, e o Desenho ensinado no Científico. 

Nestes dois cursos as disciplinas eram ensinadas segundo um mesmo programa, exceto para 

Matemática, Física, Química e Biologia, cujos programas foram mais amplos no curso 

Científico do que no curso Clássico, onde o programa de Filosofia foi determinante. 

Uma comissão geral ou comissões especiais, designadas e expedidas pelo Ministro da 

Educação organizavam os programas das disciplinas para que fossem simples, claros e 

flexíveis, devendo indicar, para cada uma delas, o sumário da matéria e as diretrizes 

essenciais. Um ponto a ser destacado é ausência das instruções metodológicas174 nos 

programas da Reforma Gustavo Capanema, embora eles não tenham deixado de estruturar os 

conteúdos em unidades e explicitar suas finalidades em prol da pedagogização crescente do 

secundário. As determinações desta reforma vigoraram por duas décadas, mas a partir dos 

anos de 1950175 acontecerem alterações curriculares provocadas pela amplitude dos conteúdos 

de cada disciplina, embora as “finalidades” e a concepção geral que norteava a ordenação 

curricular das Leis Orgânicas permanecessem. 

                                                 

174 As instruções metodológicas acompanhavam os programas das disciplinas desde a implementação da 

Reforma Francisco Campos. Sua elaboração ficou a cargo da Congregação do Colégio Pedro II e atendia as 

determinações do art. 10, do Decreto nº. 19.890, de 18 de abril de 1931. 
175 Nos anos de 1951, o Ministro da Educação e Saúde Simões Filho deliberou uma revisão dos programas de 

conteúdos e das orientações pedagógicas das disciplinas do ensino secundário. Esta modificação curricular 

diminuiria as dificuldades de cumprir com os conteúdos estabelecidos pela legislação vigente, uma vez que o 

momento marcava o início da popularização do ensino com o aumento do número de alunos matriculados nas 

instituições secundárias. Assim, a sua finalidade introduzia um programa menos prolixo e mais sucinto: um 

programa básico. Para tanto, por meio da Portaria nº 456, do dia 27 de fevereiro de 1951, a comissão de revisão 

dos programas do ensino secundário foi criada e subdividida em outras comissões de acordo com as disciplinas. 

Com a Portaria nº 614, de 10 de maio de 1951, a Congregação do Colégio Pedro II ficou encarregada de elaborar 

esses programas, embora fossem implementados pela Portaria Ministerial nº. 966, de 2 de outubro de 1951, que 

estabeleceu um Programa Mínimo para eliminar os excessos e reduzir a redundância dos conhecimentos que 

compunham a organização das diversas disciplinas. Desse modo, dos seus dez artigos os dois primeiros definiam 

a aprovação progressiva a partir dos anos de 1952 dos programas de 16 disciplinas. Seus programas estavam 

acompanhados de instruções metodológicas elaboradas pela Congregação do Colégio Pedro II e permaneceu no 

cenário brasileiro até o início da década de 1960. Para saber mais, consultar Marques (2005). 
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Com a Lei Orgânica do Ensino Secundário, os programas de ensino continuavam a ser 

expedidos pelo Ministro da Educação,  depois serem organizados por uma comissão geral ou 

por comissões especiais. Os professores da Congregação do Colégio Pedro II não foram 

consultados para confeccioná-los, como aconteceu até a Reforma Francisco Campos. Mesmo 

assim, enviaram parecer sobre o anteprojeto da Reforma Capanema e solicitaram que fizesse 

referência ao Colégio, mas não foram atendidos. Diante este fato, a instituição ingressou 

numa nova fase de sua história, influenciada pelo regime político denominado de Estado 

Novo e pela perda de suas prerrogativas em assuntos essenciais da organização do ensino, 

como a definição dos programas das disciplinas, exceto para o Latim, Grego, Matemática, 

Química e Desenho (MASSUNAGA, 1989). 

Quanto aos concursos, a Reforma Francisco Campos também determinou que eles 

fossem instruídos pelo Ministério da Educação, sendo indicado pelo Conselho Nacional de 

Educação a participação de membros estranhos a Congregação para composição das bancas 

examinadoras. Este fato significava mudança “em relação ao Regimento Interno do Colégio, 

que previa a direção da Congregação em todo processo de seleção e na composição, com 

membros catedráticos do corpo docente, das bancas examinadoras” (DIAS, 2008, p. 189). 

As comissões julgadoras do concursos eram constituídas por cinco membros, três 

indicados pelo Conselho Nacional de Educação e dois eleitos pela Congregação do Colégio 

Pedro II, passando a ser minoria quantitativa na condução dos atos referentes ao concurso. 

Esta intervenção do Estado na organização do estatuto profissional dos professores afastou a 

Congregação da tutela que exercia sobre a seleção de seu quadro docente.  

No Estado Novo a política centralizadora que conduziu a atuação do Ministério da 

Educação e Saúde no interior do Colégio Pedro II, dispôs sobre a regulamentação da profissão 

e interferiu na prática pedagógica, fomentou tensões, conflitos, movimentos de adesão ou 

resistência que repercutiram significativamente no estatuto social e na profissionalização da 

atividade docente do ensino secundário. Os professores desta instituição perderam uma de 

suas perrogativas, a competência de elaborar os programas de ensino (DIAS, 2008).  

Os cursos da Reforma Gustavo Capanema podiam ser ministrados em dois tipos de 

estabelecimentos de ensino secundário denominados de Ginásio e Colégio. O primeiro 

destinado ao curso de primeiro ciclo e o segundo obrigatoriamente, além do curso Ginasial, os 

dois cursos de segundo ciclo. Neste sentido, as instituições equiparadas eram mantidas pelos 

Estados ou pelo Distrito Federal, enquanto que as reconhecidas representavam aquelas 

sustentadas pelos Municípios, por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, ambas 
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possuíam autorização do Governo Federal e submetidas à inspeção do Ministério da Educação 

e Sáude.  Para prover tais escolas, o corpo docente atendiam as prescrições do Art. 79. 

 

1. Deverão os professores do ensino secundário receber conveniente formação, em 

cursos apropriados, em regra de ensino superior.  

2. O provimento, em carater efetivo, dos professores dos estabelecimentos de ensino 

secundário federais e equiparados dependerá da prestação de concurso. 

3. Dos candidatos ao exercício do magistério nos estabelecimentos de ensino 

secundário reconhecidos exigir-se-á prévia inscrição, que se fará mediante prova de 

habilitação, no competente registro do Ministério da Educação (ART. 79, BRASIL, 

1942). 

 

Diante de tais atribuições, nota-se uma preocupação da Reforma do Ensino Secundário 

de 1942, ao exigir dos professores o recebimento de uma adequada formação nos cursos 

superiores. Para tanto, os cargos efetivos em estabelecimentos de ensino secundário federais e 

equiparados eram providos por concurso, enquanto que nas instituições reconhecidas os 

docentes ministravam suas aulas após prévia inscrição no Registro de Professores do 

Ministério da Educação, mediante prova de habilitação. Constata-se uma resistência do 

Ministério da Educação e Saúde em extinguir a avaliação dos professores para a obtenção do 

registro definitivo.  

Nos fins dos anos de 1942, ainda, não haviam professores licenciados ao magistério e 

este fato prorrogou o prazo para registro provisório nas instituições de ensino secundário até 

os anos 1945. No entanto, com o Decreto Lei nº. 8.777, de 22 de janeiro de 1946, o 

Departamento Nacional de Educação instituiu o Registro Definitivo dos Professores, não 

sendo permitido o exercício do ofício nos estabelecimentos oficiais ou particulares, sob 

regime de inspeção federal, ao professorado não registrado. Tais determinações reafirmavam 

a competência dos poderes públicos em “[...] fundar, expandir e manter estabelecimentos 

destinados ‘à formação moral e técnica dos professores’, necessidade ‘imperiosa’ 

especialmente para o ensino secundário” (DIAS, 2008, p. 85). 

Na concepção de Dias (2008), antes dos anos de 1930 as determinações legais do 

ensino secundário não possuíam abrangência nacional para formação de professores, 

tampouco existiam normas a serem cumpridas por aqueles que exerciam tal ofício. Cabiam as 

pessoas advindas de outras profissões como militares, membros de ordens religiosas, 

bacharéis de escolas de ensino superior e autodidatas ministrar suas aulas.  

Para a autora,  o progresso da profissionalização da atividade docente ocorreu “com as 

reformas estaduais motivadas pelo movimento escolanovista nos anos 1920, mas não 

pretendiam se impor, homogeneamente, a todo território nacional” (DIAS, 2008, p. 11). 
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Contudo,  a implementação  da Reforma Francisco Campos delimitou os primeiros acordes do 

espaço profissional do magistério de ensino secundário em âmbito nacional.  

Os apontamentos de Nóvoa (1991) afirmam que, muitos trabalhos sobre a história da 

profissão docente assinalam a importância da atuação do Estado no processo de 

profissionalização do magistério, denotando o controle dos agentes educacionais para o êxito 

do projeto político e econômico dos grupos que ocupavam o poder do Governo. A 

profissionalização deste ofício não se produzia de forma endógena, já que concorriam para 

sua efetivação as mediações exercidas pela administração estatal. 

Diante dessas afirmações, não compreendo o Estado como um ente homogêneo que 

intimida uma sociedade passiva e ditava as regras da profissionalização via legislação, mas 

acredito que o Governo mediou os parâmetros que repercutiram ou incidiram diretamente 

sobre o magistério de ensino secundário. As interpretações de Foucault (2014a e 2015) me 

permitiu entendê-lo por meio de relações de poder, cuja ideia de poder estático habitado em 

um lugar determinado ou de um poder piramidal, exercido de cima para baixo, não existia. O 

poder demandado pelo Governo também era um instrumento de dialógo entre os indivíduos 

coletivamente organizados, instituições e agências da sociedade civil, onde juntos 

representavam os seus interesses e percepções de mundo na condução de questões que os 

afetavam e que diziam à respeito da administração social. 

O poder do Estado estava configurado por intermédio dessa correlação de forças, 

embora fosse  inegável a existência do seu carácter centralizador durante o pós-1930, acerca 

da regulamentação da profissão provocando tensões, conflitos, movimentos de adesão ou 

repulsa na profissionalização docente. Assim,  de um lado o Ministério da Educação e Saúde 

agia sobre o estatuto profissional, formação, seleção, carreira, salário e atividades didática e 

pedagógica dos professores do ensino secundário. Por outro lado, a Congregação dos 

estabelecimentos de ensino, os diferentes Sindicatos e alguns agentes individuais da sociedade 

civil influíram nesse processo, com maior ou menor poder de intervenção, de  acordo com os 

interesses representados. Dessas relações de poder surgia o formato de profissionalização do 

magistério secundário, como parte de um perfil de Estado que se estabelecia naquele 

momento. 

Esta concepção do Estado como relação social e complexa me fez entender que a 

legislação e atuação de órgãos estatais não eram, restritamente, imposições do Estado. Os 

sujeitos organizados coletivamente também definiram as diretrizes da profissionalização 

docente, fazendo prevalecer seus interesses na correlação de forças entre os envolvidos no 
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processo. Considero estas questões fundamentais para o desenvolvimento de uma pesquisa 

que investiga os concursos docentes do ensino secundário por meio das relações de poder 

entre o Estado, Congregação e candidatos a cadeira vaga nos anos de 1930 e 1940. 

Ao lançar o olhar para o Atheneu Sergipense, me questionava se tais determinações 

ocorreram com a implementação das Reformas Francisco Campos e Gustavo Capanema, 

principalmente quanto às atribuições pertinentes aos concursos para professores do ensino 

secundário. Nessa perspectiva, esta seção analisa as determinações legais, as etapas de 

ingresso e os candidatos habilitados para compor o corpo docente da instituição, averiguando 

as relações de poder existentes entre os partícipes desses certames. Também apresenta as 

diferentes categorias de professores, as formas de recrutamento, as disciplinas vagas, os 

saberes exigidos e as teses produzidas, além de averiguar as estratégias e os conflitos 

ocorridos nesses pleitos. Entre os anos de 1938 e 1947 foram providos na instituição 

dezenove concursos mediados pelas determinações das reformas educacionais supracitadas, 

conforme os dados do Quadro 29.  
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Quadro 29 - Concursos para professores do ensino secundário de Sergipe (1938-1947) 

Cadeira vaga Candidatos 
Data 

Abertura 

Data 

inscrição 
Banca Examinadora 

Português 

José Olino de Lima 

Neto 

11/3/1938 16/9/1938 

Manoel Franco Freire 

Alberto Bragança de Azevedo 

(substituído por  Virginio Sant’ana) 

Manoel José dos Santos Mello 

(substituído por Hermano Santana) 

José Augusto da Rocha Lima 

Manuel Candido dos Santos Pereira 

Geografia 

Felte Bezerra 

11/3/1938 12/9/1938 

Joaquim Fraga Lima 

Arthur Fortes 

José Augusto Rocha Lima 

Luiz Figueiredo Martins 

João Batista Perez Garcia Moreno 

Francês 

Antenor Vieira 

Passos 

 11/3/1938 16/9/1938 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite  

Abdias Bezerra 

Tenisson Ribeiro 

José Augusto da Rocha Lima 

Manuel Candido dos Santos Pereira 

Ciências 

Físicas e 

Naturais 

José Rollemberg 

Leite 

11/3/1938 16/9/1938 

Oscar Batista do Nascimento 

João Alfredo Montes 

João Batista Perez Garcia Moreno 

Antonio Tavares de Bragança 

Luiz Carvalho de Mendonça 

José Antonio de 

Aquino 

Desenho 

 

Napoleão Agélio de 

Oliveira Dórea 
11/3/1938 14/9/1938 

Joaquim Vieira Sobral 

Abdias Bezerra 

Arthur Fortes 

Virgilio Sant’ana 

Misael Viana 

Cecílio Cunha 

 

História da 

Civilização 

 

 

Gonçalo 

Rollemberg Leite 
11/3/1938 16/9/1938 

Arthur Fortes 

Jucundino de Souza Andrade 

João Batista Perez Garcia Moreno 

José Augusto Rocha Lima 

José Luiz da Costa Filho (substituído por 

Tennyson Ribeiro) 

Português Sem candidatos 7/6/1941 - Não houve 

Português Sem candidatos 

16/11/1943 

- Não houve 

Ciências 

Naturais 

Sem candidatos 
- 

Não houve 

Química Sem candidatos - Não houve 

Português 
João Evangelista 

Cajueiro  

 

 

10/7/1944 

 

 

 

15/1/1945 
Não localizada 

Ciências 

Naturais 

Lucilio Costa Pinto 

15/1/1945 

Oscar Bastista Nascimento 

João Alfredo Montes 

João Batista Perez Garcia Moreno 

Clovis Conceição 

Josafá Brandão 

Geografia 

Geral 

Severino Pessoa 

Uchôa 
28/12/1944 

Não localizada 
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Continuação 

Cadeira vaga Candidatos 
Data 

Abertura 

Data 

inscrição 
Banca Examinadora 

História Geral 

Manuel Ribeiro 

Nascimento 

10/07/1944 

26/12/1944 
Virginio Sant’ana 

Gonçalo Rollemberg Leite 

Carlos Wandemar Rollemberg 

Manoel Cabral Machado 

Padre José Soares 

João de Araújo Monteiro 

Carlos Costa 

José Calasans Brandão da Silva 

 

Maria Thetis Nunes 

13/1/1945 

Latim Não localizada 
7/1/1946 

- Não localizada 

Geografia Não localizada - Não localizada 

Química 
Augusto Pereira de 

Azevedo 
12/6/1946 12/1/1947 

Não localizada 

Latim 
José Felix de 

Oliveira 
27/5/1947 27/11/1947 

Não localizada 

História 

Natural 

João Batista Perez 

Garcia Moreno 
11/10/1947 10/4/1948 

Não localizada 

Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense entre os anos de 1938 e 1947. 

 

Os referidos dados divulgam a existência de dezenove cadeiras vagas, oito bancas 

examinadoras, as datas de abertura e das inscrições dos quinze candidatos cadastrados nos 

processos seletivos para professores do Atheneu Sergipense entre os anos de 1938 e 1947. 

Também anunciam 6 seleções que não foram realizadas, sejam por falta de candidatos ou por 

impedimentos legais. Observa-se que sete concursos chegaram a abrir inscrição, mas devido 

ausência de outras fontes não foi possível analisá-los com detalhes. Os registros do Quadro 29 

me fez refletir como cada rito foi desenvolvido, até mesmo entender porque alguns foram 

cancelados. Será que todos os recrutamentos e provimentos docentes da referida instituição 

atendiam os ditames da Reforma Francisco Campos e Gustavo Capanema? Essas 

determinações provinham de um poder central ou havia relações de poder entre os agentes 

envolvidos?  

Para entender a dinâmica dos processos seletivos para professores do Atheneu 

Sergipense entre os anos de 1938 e 1947, a seção está dividida em duas partes. A primeira 

trata dos concursos das cadeiras Português, Geografia, Francês, e Ciências Físicas e Naturais, 

Desenho e História da Civilização, todos ocorridos no ano de 1938 mediante as determinações 

da Reforma Francisco Campos. A segunda identifica as seleções docentes que assinalavam 

entre os documentos entregues pelos candidatos a comprovação de licenciado pelas 

Faculdades de Filosofia e/ou possuir os registros (provisório ou definitvo)  para ensinar nas 

cadeiras vagas de Português (1941 e 1943), Ciências Naturais (1943), Química (1943), 

Português (1944), Ciências Naturais (1944), Geografia Geral (1944), História Geral (1944), 
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Latim (1946), Geografia (1946), Química (1946), Latim (1947) e História Natural (1947), 

conforme as atribuições da Reforma Gustavo Capanema. 

Como fontes investigativas utilizei as normas legislativas, Diários Oficiais, teses e 

documentos escolares (atas, correspondências, cadernetas, livro de registros e relatórios) para 

analisar a forma de recrutamento, a documentação solicitada, os pontos das provas escritas, 

orais  e práticas, os assuntos da tese, a composição das bancas examinadoras, os candidatos 

habilitados, assim como outros temas e debates travados durante os concursos para o ensino 

secundário de Sergipe na segunda metade do  século XX.  

Dentre os documentos citados, destaco os dispositivos normativos que focalizavam 

imediata ou indiretamente a profissionalização docente, já que a legislação representa um 

campo de expressão e construção das relações e lutas sociais (FARIA FILHO, 1998). Cabe 

dizer que, os textos das reformas do ensino secundário eram frutos de relações historicamente 

produzidas e portadoras de projetos que disputavam com outros projetos. Além do mais, as 

intenções previstas na legislação induziam novas práticas  e  interagiam com os processos de 

apropriação da lei, pois não se tratava apenas de imposição, mas de  recepção, assimilação e 

possibilidades de fraudar as prescrições legais, por parte dos sujeitos envolvidos (FARIA 

FILHO, 1998). 

Nessa perspectiva, a discrepância entre o prescrito e o realizado me fez entender que 

uma norma oficial visava mais frequentemente corrigir um estado de coisas, modificar ou 

suprimir certas práticas do que sancionar oficialmente uma realidade (CHERVEL, 1990). Para 

tanto, precisa-se conhecer as condições em que se encontrava os estabelecimentos de ensino, 

os seus professores e as repercussões alcançadas pelas modificações prescritas na legislação 

quando foram, e se foram, implementadas no campo educacional.  

Desse modo, esta pesquisa estuda a história dos concursos para professores do 

Atheneu Sergipense por meio da profissionalização docente do ensino secundário, mas 

sustentando que muito antes dos desdobramentos da criação de instituição própria à formação 

do professor secundário, a partir dos anos de 1930, este segmento do magistério vinha 

construindo aos poucos uma identidade própria, embora este discurso estivesse sempre 

atrelado aos professores primários. Nessa via de pensamento, pretendo identificar e examinar 

as relações de poder durante os recrutamentos e provimentos das cadeiras vagas entre os anos 

de 1930 e 1940 e, também, contribuir nas investigações sobre a temática em questão. 
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4.1 - OS CONCURSOS DOCENTES DO ATHENEU SERGIPENSE COM A REFORMA 

FRANCISCO CAMPOS 

 

Com a consolidação do Decreto nº. 21.241, em 4 de abril de 1932, o Atheneu 

Sergipense não ficou à margem das questões políticas presentes no país. As transformações 

ocorridas no Brasil e em Sergipe, embora nem sempre paralelas, atingiram este 

estabelecimento de ensino. Logo, as reformas empreendidas no Governo Vargas também 

foram sentidas. Isso pode ser verificado nos registros da ata da Congregação do colégio, no 

dia 5 de abril de 1937, diante da “notável mobilização” e preocupação do professor Gentil 

Tavares em adequá-lo às novas normas de ensino, sugerindo que fosse reformado o 

Regulamento Interno de 1926 por estar em desacordo com a atual legislação educacional do 

ensino secundário. 

A Reforma Francisco Campos devia ser implementada em todos estabelecimentos de 

ensino secundário, equiparados  e reconhecidos, no ano de 1931, mas no Atheneu Sergipense 

isto não ocorreu. Nos documentos investigados, os primeiros vestígios desta legislação 

apontam à Lei nº. 40, de 18 de novembro de 1936, que instituiu o curso “Complementar no 

Atheneu Pedro II, a gratificação por hora suplementar no Curso fundamental, cria o cargo de 

chefe de disciplina e dá outras providencias” (LEI, 18 de nov., 1936, p. 15).  

Sancionada pelo governador Eronides Ferreira de Carvalho176 e decretada pela 

Assembléia Legislativa do Estado de Sergipe, a referida lei determinava que o curso 

Complementar fosse implementado no Atheneu Sergipense, na ocasião denominado Atheneu 

Pedro II, pelo período de 2 anos, de acordo com o Decreto Federal nº. 21.241, de 4 de abril de 

1932. Como se vê, a Reforma Francisco Campos se fez presente no ensino secundário do 

Atheneu Sergipense desde 1936, pelo menos na lei estadual, visto que na prática isso só 

aconteceu no dia 14 de março de 1938, com o Decreto nº. 7, conforme decretado pelo 

Interventor Federal no Estado de Sergipe e o Regulamento Interno da instituição estudada. Na 

sua organização o ensino secundário devia ser mantido pelo Estado de Sergipe, equiparado ao 

Colégio Pedro II, e subordinado à legislação federal, mas “dependente economicamente” dos 

atos e determinações provindas do Governo Estadual.  

                                                 

176 Nascido na cidade de Canhoba/SE, no dia 25 de abril de 1895, seus pais foram  Antônio Ferreira de Carvalho 

e Balbina Mendonça de Carvalho. Cursou os estudos primários e secundários no Estado de Alagoas. No ano de 

1917, graduou-se em Medicina pela Faculdade da Bahia e ao retornar  a Sergipe ocupou vários cargos públicos. 

Foi eleito pela Assembleia Legislativa, em 1935, governador do Sergipe e permaneceu no cargo até o ano de 

1941 (DANTAS, 2004, p. 85-96). 
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A legislação federal regulará os cursos e seus programas e seriação, a organização 

do quadro dos docentes, as bases do ensino, a inspeção e fiscalização dos trabalhos 

escolares, e providenciará sobre as modificações que á prática mostrar 

indispensáveis a eficiência e bôa marcha dos serviços, por meio de instruções e 

portarias expedidas pela Divisão do Ensino Secundário (DECRETO, 14 de mar., 

1938, p. 3). 
 

Dito de outro modo, a implementação da Reforma Francisco Campos em Sergipe 

aconteceu devido à substituição dos antigos cursos Preparatórios pelos Complementares, de 

acordo com a Portaria Ministerial de 17 de março de 1936177. A realização dos seus exames 

de admissão da 1ª série ocorreu no ano de 1937, fato que corrobora com as análises de Souza 

(2016), Rocha (2001) e Otone e Silva (2006) sobre as discussões da definitiva instalação 

dessa segunda etapa dos secundários em âmbito nacional. 

Anualmente o Governo do Estado fixava o número de alunos, após ouvir a diretoria do 

colégio a fim de orientá-lo, bem como evitar o surgimento de mudanças pedagógicas e na 

higiene escolar. Esse quantitativo não podia exceder a quarenta alunos, do contrário novas 

turmas eram organizadas para cada disciplina, conforme os incisos do Art. 3º.  

 

§ 1º. Quando o excedente não der múltiplo exato de quarenta, os alunos serão 

distribuídos em numero equivalente por todas as turmas.  

§ 2º. O dispositivo do paragrafo anterior se estende ás turmas de línguas vivas, cada 

uma das quais terá vinte alunos.  

§ 3º. Para a composição da primeira turma, serão tomados, de preferencia, os alunos 

que melhores notas houverem alcançado na série anterior, ou nos exames de admis-

são, seguindo a ordem decrescente das notas obtidas a organização de outras turmas 

(ART. 3º, DECRETO, 18 de mar., 1938, p. 3-4).  

 

Facultado a estudantes de ambos os sexos, o ensino secundário do Atheneu Sergipense 

ofereceu à população dois cursos seriados: Fundamental e Complementar. Esses cursos, 

segundo o citado regulamento, deviam seguir à risca os programas estabelecidos no Colégio 

Pedro II. Os docentes da instituição ministravam treze disciplinas, distribuídas nas cinco 

séries, por 114 horas semanais.    

 

 

 

 

                                                 

177 Para saber mais, consultar Bicudo (1942, p. 225-293). 
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Quadro 30 - Número de aulas semanais do curso Fundamental do Atheneu Sergipense 

(1938) 
 

DISCIPLINAS 

SÉRIES  

TOTAL 
1ª 2ª 3ª 4ª 5ª 

Português  4 4 3 3 2 14 

Matemática 3 3 3 3 3 15 

Geografia  3 2 2 2 2 11 

Inglês  3 3 2 1 - 9 

Francês 3 3 2 1  9 

Desenho 3 3 2 2 2 12 

História da Civilização 2 2 2 2 2 10 

Música (canto Orfeônico) 2 2 1 - - 5 

Latim - - - 3 3 6 

Ciências Físicas e Naturais 2 2 - - - 4 

Física  - - 2 2 2 6 

Química  - - 2 2 2 6 

História Natural - - 2 2 3 7 
Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos nas cadernetas do Atheneu Sergipense (CEMAS).  

 

Para ministrar tais disciplinas, o Atheneu Sergipense contava com um corpo docente 

constituído de professores catedráticos (efetivos e interinos), de professores contratados e de 

auxiliares de ensino, conforme as determiações do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938. 

Nos anos de 1930, com a Reforma Francisco Campos, ainda se exigia que o professor 

catedrático realizasse concurso público de títulos e provas para o preenchimento de uma 

cátedra do ensino superior e do secundário, por meio do Decreto nº. 19.851, de 11 de abril de 

1931, nos termos do Art. 54. Frente a este cenário, concordo com Felgueiras (2010) ao 

afirmar que, o “corpo profissional especializado” era um dos três elementos constituntes da 

cultura escolar de uma instituição.   

Para ser professor catedrático efetivo devia-se prover concurso na conformidade das 

instruções expedidas pela Divisão do Ensino Secundário. Quando nomeado, o docente 

permanecia no ofício por dez anos e, com o fim deste prazo, podia se candidatar novamente a 

função, concorrendo apenas por meio de títulos. Ao reassumir a cadeira “[...] garantia sua 

vitaliciedade e inamovibilidade, perdendo-os somente com o abandono do cargo ou sentença 

judiciária” (PRADO, 2003, p. 69). 

A disponibilidade dos professores catedráticos do Atheneu Sergipense começava com 

a requisição solicitada ao diretor da instituição. Em seguida, caso o Presidente do Estado 

aprovasse o despacho, tal processo tinha seu início após noventa dias, sendo-lhes facultado, 

de acordo com as disposições do regulamento vigente, a fazer parte da Congregação, das 

mesas julgadoras de exames e das comissões examinadoras de concursos, entre outras van-

tagens. Este direito também se estendia com o cômputo do tempo de serviço, conforme as 
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mesmas exigências do Art. 248, de 2 de julho de 1926. A aposentadoria destes docentes 

entravam em vigor depois de trinta anos de magistério ou quando alcançasse a idade de 

sessenta e cinco anos, mas suas funções podiam ser alargadas por mais cinco anos, conforme 

o decreto de 1938. 

 Para ser um professor catedrático do Atheneu Sergipense devia-se atender as 

determinações do Art. 15, do Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932, que apresentava 

algumas considerações sobre o recrutamento docente dos professores do Colégio Pedro II.  

 

Art. 15. Enquanto não houver diplomados pela Faculdade de Educação, Ciências e 

Letras, o cargo de professor no Colégio Pedro II será provido por concurso, nas 

condições estabelecidas para a escolha dos catedráticos dos institutos de ensino 

superior, devendo ser indicados pelo Conselho Nacional de Educação os três 

membros da comissão examinadora estranhos à Congregação (BRASIL, 1932).  

 

Esta legislação instituía que os professores catedráticos fossem diplomados pelas 

Faculdades de Educação, mas na ausência de tais estabelecimentos de ensino, os processos 

seletivos eram idênticos àqueles realizados nos recrutamentos docentes para os cursos 

superiores. A Faculdade de Educação, Ciências e Letras prevista pela Reforma Francisco 

Campos foi regulamentada somente em 1939, passando a designar- se Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras. Esta universidade era um lócus de pesquisa e cultura desinteressada, além 

destina-se a formação de professores178 (DIAS, 2008). No caso de Sergipe, a instituição179 que 

tinha um objetivo semelhante teve suas atividades iniciadas no ano de 1951.  

Sem a formação superior, todos os aspirantes à vaga de professor do Atheneu 

Sergipense tinham por obrigação, conforme o Art. 87, Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 

1932, manter junto ao “Departamento Nacional do Ensino, o Registro de Professores, 

                                                 

178 “O modelo de formação para o professor secundário instituído na Faculdade Nacional de Filosofia, bastante 

influenciado pela organização que já havia na Faculdade de Educação da USP, caracterizou-se principalmente, 

por um modelo de formação em que o domínio dos conteúdos das disciplinas a serem lecionadas, ou seja, o 

curso de bacharelado, era mais valorizado do que a formação nas temáticas específicas da docência, oferecidas 

pelo curso de licenciatura. O esquema ‘3 + 1’ foi o modelo de formação do professorado que prevaleceu, no 

embate de forças que se travou, nos anos de 1930, sobre concepções de magistério. O Ministro Gustavo 

Capanema empenhou-se, com o apoio dos setores católicos, na desmobilização do modelo de formação 

implantado na Universidade do Distrito Federal, por Anísio Teixeira, ícone do movimento escolanovista. 

Enquanto a UDF preconizava a formação de todos os professores no ensino superior, e valorizava o 

aprofundamento dos estudos de filosofia, sociologia, biologia e psicologia da educação para a formação 

científica do professor, a Faculdade Nacional de Filosofia minimizou o espaço para o estudo destes 

conhecimentos e preconizava a formação dos professores sob os auspícios do civismo e dos valores da doutrina 

católica. Identificamos, ainda, as funções políticas e sociais conferidas ao magistério de ensino secundário, de 

educar para a Pátria sob os  valores da doutrina cristã, que inspiravam a organização da Faculdade Nacional de 

Filosofia” (DIAS, 2008, p. 215).  
179 Para saber mais, consultar Oliveira (2011), Lima (2009) e Lima (1993). 
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destinado à inscrição dos candidatos ao exercício do magistério em estabelecimentos de 

ensino secundário federais, equiparados, livres ou sob inspeção preliminar” (BRASIL, 1932). 

Esse fato pode ser verificado por meio dos registros da ata da Congregação do Atheneu 

Sergipense do dia 18 de março de 1937, quando o presidente alertou os docentes sobre a 

necessidade de se fazer registrar aos “que ainda não fizeram, na Directoria Nacional de 

Educação, como professores das disciplinas que leccionam ou desejam leccionar tanto para o 

curso fundamental como para o complementar” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 18 de mar., 1937, p. 154, Ref. 496FASS01). 

Na mesma pauta o professor Alberto Bragança de Azevedo declarou que não 

comprendia  como se exigia “que professores cathedraticos, muitos dos quaes homenageados 

por concurso”, só possuíam o “direito a reger as duas cadeiras se fossem registrados na 

Directoria Nacional de Educação” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 18 de mar., 1937, p. 154, Ref. 496FASS01). As palavras supracitadas não iam 

de encontro com as atribuições inerentes a Reforma Francisco Campos, já que para exercer 

suas funções, tal prerrogativa era facultada a esta categoria. Acredito que, provavelmente, 

ocorreu uma desinteligência por parte do professor Alberto Bragança de Azevedo, pois tais 

determinações destinava-se aos professores contratados e auxiliares.   

Os professores catedráticos interinos, também denominado de substituto, eram 

nomeados em caráter provisório até que, legalmente, pudesse ser provida sua função. Estes 

profissionais também podiam ser substituídos pelos docentes livres da cadeira ou assistente. 

Na falta deles, o cargo podia ser provido por pessoa idônea, de preferência por um bacharel 

diplomado no Colégio Pedro II ou em estabelecimentos equiparados. 

Vale lembrar que, durante a Reforma Francisco Campos o magistério oficial 

compunha-se apenas pelos professores catedráticos. Os docentes livres não eram considerado 

nem função ou cargo, mas sim um título. Contudo, as duas categorias estavam isentas da 

inscrição no Registro de Professores do Ministério da Educação. 

Os estudos de Dias (2008) afirmavam que, a livre docência representava um preparo 

para o exercício do magistério, estimulado  por meio da concorrência a atividade intelectual e 

o interesse pela causa do ensino. Antes da implementação da Reforma Francisco Campos, esta 

categoria era escolhida mediante concurso, pelo prazo de 10 anos, podendo ser renovado pela 

Congregação. Com esta legislação ampliou-se as funções deste cargo e a cada 5 anos 

revisava-se o seu quadro de profissionais para excluir aqueles que não desempenhasse  suas 
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atividades eficientemente ou não tivesse publicado qualquer trabalho de valor doutrinário, de 

observação pessoal ou de pesquisas. 

A autora ainda diz que, os  professores contratados eram aqueles que serviam durante 

um determinado número de anos, mediante acordo com o diretor do estabelecimento de 

ensino, sendo seus contratos lavrados na secretaria da mesma instituição. Estes docentes 

estavam incumbidos da orientação e fiscalização do ensino de Línguas Vivas, mediante 

contrato firmado com o Ministério da Educação e Saúde Pública, conforme o Decreto nº. 

1.555 de 7 de abril de 1937. A esta categoria também se incluíam os professores de Música e 

de Educação Física. 

A admissão de professores por meio de contrato, sem obrigatoriedade de concurso 

para provimento de cargos, se fazia necessário mediante acréscimo do número de matrículas 

nas instituições de ensino secundário. Contratava-se professores temporários para “lecionar 

nas turmas suplementares, ou seja, turmas que haviam sido formadas por matrículas 

excedentes à capacidade do quadro efetivo de professores” (DIAS, 2008, p. 205). 

No Atheneu Sergipense, os registros do relatório do diretor  Felte Bezerra,  escrito no 

dia 20 de dezembro de 1941, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe, em 21 de 

fevereiro de 1942, descreviam as principais ocorrências verificadas no segundo semestre do 

ano findo, bem como o estado geral deste Ginásio, nos diferentes setores de suas atividades. 

Entre muitos acontecimentos, ao tratar do curso Complementar afirmava que a sua “existência 

absorveu as melhores atividades dos professores da instituição, ficando “impossibilitados de 

lecionar um maior número de turmas no curso Fundamental, o verdadeiro curso do 

Estabelecimento” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 21 de fev., 1942, p. 3). 

Atribuiu-se “[...] a esta razão da necessidade da existência de professores contratados para o 

curso fundamental, como se tem verificado desde de 1937, ano em que foi estabelecido o 

complementar” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 21 de fev., 1942, p. 3). 

Este mesmo relatório afirmava que entre os professores contratados nos cursos 

Fundamental e Complementar notava-se a desigualdade de eficiência, em virtude das suas 

“condições precárias”, pois não podiam ter, de modo nenhum, o “mesmo interesse” pelo 

ensino que o catedrático. “A simples possibilidade de uma renovação de contrato não” era 

“chamariz bastante para cativá-lo” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 21 de 

fev., 1942, p. 3). Apesar das críticas, estas palavras iam de encontro com as afirmações de 

Chervel (1990) quando tratava da importância da taxa renovação docente. 
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Outro ponto a destacar, referia-se a ausência de superioridade moral sobre os alunos 

que além de gerar uma indisciplina também resultava na falta de aproveitamento das classes. 

Contudo, fazia-se ressalva para alguns professores contratados por terem se revelado diante 

suas qualidades de expositores, disciplinadores e conhecedores das matérias que lecionavam, 

estando á altura de figurar entre os catedráticos, fazendo jus as concepções de Foucault (2015) 

ao afirmar que o “saber” tem sua gênese nas “relações de poder”. Tais problemáticas 

estabeleciam no Atheneu Sergipense um processo de seleção, cujos critérios de escolha dos 

professores contratados e auxiliares de ensino deviam ser apresentados a diretoria da 

instituição pelas  comissões de docência e ensino, desde novembro de 1941. 

Cabe lembrar que, no dia 8 de março de 1940, o Ministério da Educação e Saúde 

expediu o Decreto-lei nº. 2.075 para regulamentar a regência das turmas suplementares nos 

estabelecimentos de ensino secundário e de ensino superior, mediante novos procedimentos 

para seleção de professores extranumerários. Para tanto, os alunos excedentes eram lotados 

nestas turmas sob a regência dos catedráticos, cumprindo uma jornada de 12 aulas semanais, 

sem exceder quatro aulas por dia. Quando não houvesse catedráticos disponíveis para todas as 

turmas, as excedentes podiam ser ministradas por professores auxiliares, mantidos como 

extranumerários, contratados pelo período de um ano. 

Os professores que regiam turmas de alunos excedentes das classes ministradas pelos 

catedráticos e professores contratados eram denominados de auxiliares do ensino. Eles eram 

selecionados entre os docentes livres da disciplina e na impossibilidade deles podiam ser 

admitidos professores submetidos à prova de habilitação. O trabalho desses professores devia 

ser coordenado, orientado e fiscalizado pelo professor catedrático da disciplina. A nova 

legislação estabelecia critérios e valores para a remuneração dos professores catedráticos e 

dos auxiliares, determinando descontos por faltas. 

Contratados, extranumerários ou suplementares, várias foram as denominações dos 

docentes que não integravam o quadro oficial de professores dos estabelecimentos de ensino 

secundário. Todos eles deviam comprovar o exercício do magistério, indicando o tempo de 

serviço e a inscrição no Registro Provisório no Departamento Nacional de Educação para 

ensinar a respectiva disciplina. Essas medidas subsidiaram os “[...] novos aspectos do 

magistério como campo profissional específico de um grupo” (DIAS, 2008, p. 205).  

Com efeito, o corpo docente do Atheneu Sergipense, quanto a sua composição e 

determinações, também atendeu às atribuições da Reforma Francisco Campos em todos os 

pontos, de acordo com Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 1932. Contudo, em relação ao 
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concursos para professores do curso Fundamental percebe-se que na prática elas não 

ocorreram, principalmente quanto às exigências da formação de professores e o registro para 

ensinar. Se faz oportuno ressaltar que, as leis não se implementavam numa mesma época, 

tampouco cumpriam as regras prescritas, apesar desta pesquisa ter como referência as 

deliberações do Colégio Pedro II.  

Diante este cenário, me questionei: Quais os critérios de seleção docente? Se eles não 

possuíam registros para ensinar, que documentos foram exigidos no ato das incrições? Os 

concursos de professores do curso Fundamental do Atheneu Sergipense seguiram as mesmas 

atribuições do regulamento de 1926, embora houvessem algumas modificações. Cabe dizer 

que, no curso Complementar as disciplinas eram regidas pelos catedráticos e docentes livres, 

designados anualmente pela Congregação da instituição. 

 

Art. 12. Para a regência das disciplinas do curso complementar, lecionadas em curso 

anexo a qualquer instituto superior terão preferência, de acordo com as suas 

habilitações, professores e docentes livres do mesmo, anualmente designados pelo 

respectivo Conselho técnico-administrativo (BRASIL, 1932). 

 

Nas páginas do Diário Oficial do Estado de Sergipe, do dia 11 de março de 1938, 

abriu-se inscrições para concurso do curso Fundamental, na secretaria do Atheneu Sergipense, 

por meio do edital nº. 5, pelo prazo de 180 dias, tendo em vista o Art. 15, do Decreto nº. 

21.241 de 4 de abril de 1932, e de acordo com a Lei nº. 44, de 4 de junho de 1937, nas 

cadeiras de Português, História da Civilização, Ciências Físicas e Naturais, Francês, 

Geografia e Desenho.  

No dia 16 de setembro de 1938, encerrou-se na secretaria do Atheneu Sergipense, o 

prazo para recrutamento dos concursos das citadas cadeiras, tendo se inscrito os seguintes 

candidatos: José Olino de Lima Neto; Gonçalo Rollemberg Leite; João Antonio de Aquino e 

José Rollemberg Leite; Antenor Vieira Passos; Felte Bezerra e Napoleão Agélio Doria, 

respectivamente. Na ocasião da inscrição os candidatos deviam apresentar documentos que 

comprovassem serem brasileiros natos ou naturalizados; sanidade e idoneidade moral; haver 

completado o curso secundário ou diploma de instituto idôneo, onde se ministre o ensino da 

disciplina em concurso e documentos, títulos ou diplomas comprobatórios do mérito pessoal, 

quanto à atividade profissional ou científica, ao menos relacionada com a disciplina em 

concurso (TERMO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSOS DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1938, Ref. 417FASS06).  
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Depois de apresentados tais documentos o concurso abarcava, sucessivamente, as 

provas de duas defesas de tese, escrita, prática e didática. A tese constava de uma dissertação 

sobre assuntos da cadeira e de livre escolha do candidato, devendo apresentar no ato da 

inscrição cem exemplares, sendo cinquenta cópias de cada tema, facultado entregá-las na 

versão impressa, mimeografada ou datilografada.  

 

Quadro 31 - Teses apresentadas nos concursos docentes do Atheneu Sergipense (1938) 
Candidato Ano Cadeiras Tese de livre escolha 

 

José Olino de Lima Neto 

 

1938 

 

Português 

Notas Filológicas à margem das Vinte 

Horas de Liteira de Camilo Castelo 

Branco 

Felte Bezerra 1938 Geografia Da Terra 

Gonçalo Rollemberg Leite 1938 História da Civilização Aspectos Econômicos na Idade Média 

José Rollemberg Leite  1938 Ciências Físicas e Naturais A Natureza da Luz 

João Antonio de Aquino A Atmosfera 

Antenor Vieira Passos 1938 Francês La littérature francaise au moyen âge 
Fonte: Elaborado pela autora por meio dos registros localizados na Biblioteca Pública Epifânio Dória e no Instituto Histórico 

Geográfico de Sergipe 

 

Nos referidos processos seletivos foram localizados cinco teses de livre escolha, sendo 

elas nas cadeiras de Português, Geografia, História da Civilização, Ciências Físicas e Naturais 

e Francês. Os exemplares estavam disponíveis na Biblioteca Pública Epifânio Dória e no 

Instituto Histórico Geográfico de Sergipe, nenhuma delas faziam parte do arquivo escolar do 

Atheneu Sergipense - CEMAS, o que me despertou a atenção, pois uma cópia de cada 

dissertação destinava-se a secretaria da instituição.  

A prova escrita versava sobre questões ou temas relativos ao ponto sorteado, de uma 

lista de vinte assuntos constantes do programa oficial do ensino, selecionada pela comissão 

organizadora e aprovada pela Congregação do Atheneu Sergipense, sendo  publicada trinta 

dias antes da divulgação do concurso no Diário Oficial do Estado de Sergipe. Essa fase 

durava um prazo máximo de 6 horas. 

A prova prática não excedia de 4 a 6 horas, realizada a juízo da comissão 

examinadora, mediante ponto sorteado dentre os vinte da lista organizada pela comissão 

julgadora do concurso, pertencentes ao programa da cadeira. Na prova didática o candidato 

dissertava oralmente, por 50 minutos, sobre o assunto sorteado com 24 horas de antecedência, 

de uma lista de trinta pontos elaborada no dia do sorteio pela comissão examinadora e 

aprovada pela Congregação. 

As análises das teses e dos conteúdos sorteados nas provas orais, escritas e práticas 

podem revelar os saberes exigidos dos concorrentes nos referidos processos seletivos, assim 
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como verificar se eles atendiam aos ditames da Reforma Francisco Campos quando 

confrontados com os programas oficiais das disciplinas. Para tanto, coube examinar cada 

pleito separadamente para melhor visualizar as disputas, estratégias, vantagens e ônus dos 

concorrentes durante as etapas destinadas a habilitação das referidas cadeiras vagas, conforme 

suas “relações de poder”. 

 

4.1.1 - “Escrever...o que? Vou aconselhar-me com os mestres inseparáveis das horas de 

repouso”: habilitação de José Olino de Lima Neto no concurso de Português do Atheneu 

Sergipense 

 

Durante a implementação do Decreto nº. 7, de 14 de março de 1938, o Atheneu 

Sergipense proveu o concurso para a cadeira de Português, do curso Fundamental, conforme 

as atribuições do Art. 15 do Decreto Federal nº. 21.241, de 4 de abril de 1932 e com a Lei nº. 

444, de 4 de junho de 1937. O processo seletivo abriu por meio do edital nº. 5, no Diário 

Oficial do Estado de Sergipe, no dia 11 de março de 1938, inscrevendo-se em 16 de setembro 

de mesmo ano, na secretaria da instituição, José Olino de Lima Neto. Na oportunidade, o 

candidato apresentou atestado de sanidade, atestado de idoneidade moral, diploma de médico, 

cinquenta exemplares da sua tese e o título eleitoral para prova de que é brasileiro nato.  

O concurso de Português do Atheneu Sergipense teve início como a reunião da 

Congregação, realizada no dia 28 de setembro de 1938,  para eleger os membros componentes 

da sua comissão examinadora, sendo designados pelo presidente, os seguintes apuradores: 

Oscar Batista do Nascimento (História Natural), e Jucundino de Souza Andrade (Alemão). 

Feita a votação foi verificado o seguinte resultado: Alberto Bragança de Azevedo, quatorze 

votos; Manoel Franco Freire, nove votos; Leonardo Gomes de Carvalho Leite, três votos;  

Abdias Bezerra, dois votos; Jucundino de Souza Andrade, um voto e Florentino Telles de 

Menezes, um voto; tendo eleito os dois primeiros mais votados (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

Para eleger dois examinadores da Congregação do Atheneu Sergipense, Manoel 

Franco Freire e Alberto Bragança de Azevedo, estavam presentes nesta reunião o diretor 

Joaquim Vieira Sobral, assim como os professores Abdias Bezerra, Florentino Telles de 

Menezes, Gentil Tavares da Mota, Joaquim Fraga Lima, Felte Bezerra, Oscar Batista do 

Nascimento, João Antonio de Aquino, Virginio de Sant’ana, Leonardo Gomes de Carvalho 

Leite, José Andrade Carvalho, João Alfredo Montes, Manoel Franco Freire, Jucundino de 



298 

Concursos e registros para professores do Atheneu Sergipense 

 

Souza Andrade, Arthur Fortes, Napoleão Agélio de Oliveira Dórea, José Fontes Cardoso, 

Antonio Gomes Farias, João Batista Garcia Moreno e o Inspetor Federal Octaviano Melo. 

Estes membros também foram responsáveis pelas escolhas dos avaliadores dos concursos de 

Geografia, Francês, Ciências Físicas e Naturais, Desenho e História da Civilização (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

Entretanto, no dia 7 de novembro de 1938, a Congregação do Atheneu Sergipense se 

reuniu para escolher os membros substitutos da comissão examinadora do concurso de 

Português, uma vez que os professores Alberto Bragança de Azevedo e Manoel José dos 

Santos Mello desistiram de participar. Submetida a votação, deu-se o seguinte resultado: 

Virginio Sant’ana, sete votos; Gentil Tavares da Motta, 2 votos; Jucundino de Souza Andrade, 

dois votos; Abdias Bezerra, dois votos; Leonardo Gomes de Carvalho Leite e Manoel Franco 

Freire, um voto cada, assumindo a função o primeiro docente por ser o mais votado (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

A comissão examinadora do concurso de Português do Atheneu Sergipense era 

composta pelos membros da Congregação, Manoel Franco Freire (Inglês) e Virginio Sant’ana  

( Filosofia),  sendo os professores estranhos, indicados pelo Conselho Nacional de Educação, 

os senhores Hermano Santana, José Augusto da Rocha Lima (Latim) e Manuel Candido dos 

Santos Pereira (Latim). Estes docentes, no dia 28 de novembro de 1938 aprovaram a lista de 

vinte pontos para prova escrita do referido processo seletivo (ATA DA CONGREGAÇÃO 

DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   
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Quadro 32 - Lista de pontos da prova escrita do concurso de Português (1938) 
Números Pontos 

1º 

Origem da lingua portuguêsa. Como se fala. Porque se fala. Queda do império do Ocidente. 

Invasão das legiões romanas nas provincias. Corridas dos Barbaros do Norte para o Sul. suecos e 

visigodos. O latim popular levado as conquistas. O “sermo castrensis”. O fenómeno da sua 

assimilação ou adaptação pelos povos submetidos. Enunciação ou fórmula dessa lei: Dominação 

dos Arabes na Hespanha, no sec. 8º. Primeiros documentos escritos. Fases ou periodos da lingua e 

alterações que os caracterizam. Periodo de disciplina gramatical. Primeiros gramaticos: Fernão de 

Oliveira e João de Barros. Camões, Vieira, Bernardes 

2º 

O português no Brasil. Influencias afro-amer-indias. Dialeto. O que seja. A classificação de Leite 

de Vasconcelos. Linguas novi-latinas. É o português falado no Brasil, um dialeto? São as linguas 

novi-latinas, face a face de lingua mãe, outros tantos dialetos? Diferenças léxicas, prosódicas, 

morfologicas e sintáticas que se colhem, do cotejo de português falado no Brasil, com o falado em 

Portugal. A linguagem do Nordeste. A linguagem do Sul do Brasil  

3º 

Filiação do português ao latim ou latinidade da lingua portuguesa demonstrada praticamente pela 

analise fonética de um trecho de latim ou de português arcaico, tirado á sorte. Forma literaria, o 

que a caracteriza nos escritores contemporâneos 

4º 

O fato fonetico. Sua indeterminação, não foi influenciado pela vontade de ninguém: deu-se. Sua 

constancia e inconsciência. Gradualidade do fato fonético. O fator tempo. Natura non facit saltus. 

Formas divergentes e sua explicação. O triangulo de Victor 

5º 

Leis fonéticas: minimo esforço ou economia fisiologica. Meio pelo qual se processa. Principio de 

transição. Abrandamento das consoantes fortes. Queda da branda. Inigelização  das cosoantes 

aplicadas. Lei do homorganismo. Persistencia da silaba tónica. Exceções e suas causas fonéticas, 

morfologicas e analogicas. Analogia, signantes nas formas verbais. A transliteração fonética 

acomodada a lingua vernacula 

6º 

Metaplasmos: abrandamento, vocalização, consonantização, assimilação, aprofonia. Crase. Protese. 

Epentese. Pargoge. Aperese. Luicope. Apocope. Metatese. Hipertese. As profissões e suas 

influencias na linguagem. Idem quanto nos sports 

7º 
Vocalismo e consoantismo. Vogais átonas, tônicas, hiato, ditongo. A metodologia do inicio da 

língua prática 

8º 

Consonantismo. Classificação das formas consoantes, quanto ao seu modo de articulação e quanto 

a intensidade da vibração. Esquema da classificação dos fonemas. Leis que presidem a conservação 

dos consoantes iniciais, na dilatação do latim em Português. Idem, com respeito às finais. Idem, 

relativamente ás medidas. A linguagem do sertão brasileiro 

9º 

Grupos fricativos: bi, di, si, vi, li, ni, ne, pré, ti, çi, cl, pl e fl, pretónicos. bl, gl, pl e tl, pretónicas. 

Grupos vocalizados: ct, quando precedido de vogal; idem quando precedido de consoante. L, 

seguido de consoante lc (= cs) parte da prepositiva deste grupo: (sascum, lascare, a proc de dixi-

texere) Bs, pte. Formação e desenvolvimento da literatura portuguêsa. Influencias estrangeiras 

10º 

Grupos assimilares cs (S), ds, ps, rs. O grupo inicial s + consoante (s impuro). O H, sem historico. 

Umerus crus umor; susticus fit sermo si aspires perjuram. Ombro, ontem, umido, ume (pedra-ume). 

Tiago, Temido, Teresa, Isabel, inumano, inerente, desonra; filosofia, teatro ditongo. O til, seu 

emprego. Os ciclos da produção típica e a linguagem da época respectiva. O Pau Brasil, o assucar, 

a mineração, o café 

11º 

Formas divergentes: germano, mano, irmão, mastigar, mascar; tenro, terno, capitulo, cabido, 

estrito, estreito; delicado, delgado; plano, chamo, piano, grão, chão, Hospital, hostau, hotel, 

esprital; mácula, malha, etc. serpe, serpente; ladro, ladrão; samão, senhor, êle, o (lo). Formas 

convergentes: rever-revidere, reveller. As industrias e sua influência na linguagem 

12º 

Grafias- Sistemas graficos. Critica. Elucidação a base de trechos em que se demonstre a evolução 

grafica da lingua, sorteados no ato da prova. Estilo. O que o caracteriza nos escritores 

contemporâneos 

13º 

Grafias. Sistemas graficos. Critica. Elucidações a luz de trechos em que se demonstre a evolução 

grafica da lingua, sorteados no ato da prova. Estilo. O que o caracteriza nos escritores 

contemporaneos 

14º 

Teoria das categorias gramaticais. Sua relatividade. Função taxionomica das categorias qual a qual. 

Afinidades entre o substantivo e o adjetivo e fatos gramaticaes decorrentes. Função sintatica do 

substantivo. Idem do adjetivo. Influencia das linguas saxônicas no Português 
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Continuação 
Números Pontos 

15º 

Flexionismo. Numero, genero, grau, caso; modo, tempo, pessoa. Declinações. Flexão interna; 

Flexões casuaes da lingua mãe e sua redução a unidade em português. Contingente trazido por êles, 

na formação dos vocábulos da lingua. Nominativo, genitivo, dativo, vocativo, ablativo. As escolas 

literárias e sua influencia na lingua brasileira 

16º 

Flexão genérica. Expoentes dos gêneros, em Português. Lei de persistência do gênero etimológico. 

Observação sobre as oscilações ocurrentes na lingua. De que declinações da lingua mãe, se 

originaram os gêneros, no português. Razão de ser do fenomeno e sua generalização. A analogia 

operando sobre os nomes neutros da lingua mãe. Nomes de gênero flutuante ou incerto. Numeros. 

Origem do s, como expoente do plural. Histórico da flexão sigmática, em Português. A poesia e 

sua influencia na linguagem falada e escrita 

17º 

Flexão dos adjetivos; do pronome. Suas particularidades flexionaes. Remanescentes e vestigios da 

declinação da lingua mãe, nos pronomes pessoais. Quadro sinópico dos mesmos.  As linguas 

americanas- suas influencias recíproca 

18º 
Flexões verbais. Quadro comparativo das conjugações regulares, latina e portuguêsa, face a face, 

na voz ativa. As atividades econômicas e sua influencia na linguagem 

19º 

Morfologia historica das conjugações irregulares. Verbos ser, estar, dar, ter, saber, caber, fazer, 

dizer, trazer, haver, jazer, pôr, soer, moer, poder, querer, ver, valer, medir, pedir, mentir, ir, vir, 

Sorteados no ato da produção da prova escrita, a critério da Comissão Examinadora, já com relação 

as conjugações, já com referencia ao numero dos verbos sôbre que deva escrever. Formações e 

desenvolvimento da literatura brasileira. Influencias estrangeiras 

20º 

Morfologia historica das conjugações irrregulares.Verbos ser, estar, dar, ter, saber, caber, fazer, 

dizer, trazer, haver, jazer, pôr, soer, moer, poder, querer, ver, valer, medir, pedir, mentir, ir, vir. 

Sorteados no ato da produção da prova escrita, a critério da Comissão Examinadora, já com relação 

as conjugações, já com referencia ao numero dos verbos sôbre que deva o candidato escrever. A 

política e sua influencia na linguagem 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1938. 

 

Os pontos elencados nesta lista correspondiam àqueles presentes no programa de 

ensino de Português, do Colégio Pedro II, durante a Reforma Francisco Campos, distribuídos 

nas séries e horas semanais, a saber: 1ª e 2ª séries, 4 horas; 3ª, 4ª e 5ª séries, 3 horas, 

determinando sua precedência em relação as línguas estrangeiras e clássicas. Os temas 

abordados nas quatro primeiras séries do curso Fundamental giram em torno dos conteúdos 

literários e gramaticais, enquanto que na 5ª série os alunos estudavam, predominantemente, os 

assuntos de Análise literária, Literatura e Composição e estilo, conforme os estudos de Vechia 

e Lorenz ( 1998, p. 327-328). Esta estrutura curricular estabeleceu-se pelo Decreto nº. 21.241, 

de 4 de abril de 1932, atendendo a finalidade e as intruções metodológicas da disciplina. 

 

O ensino de Português tinha por objetivo ‘proporcionar ao estudante a aquisição 

efetiva da língua portuguesa, habilitando-o a exprimir-se corretamente, 

comunicando-lhe o gosto da leitura dos bons escritores e ministrando-lhe o cabedal 

indispensável a formação do seu espírito bem como à sua educação literária’. A 

ênfase continuava a ser dada à aquisição da língua nacional, em especial ao 

aprendizado da escrita e da fala corretas. O programa indicava trabalhos de 

composição escrita preparados fora da classe, seguidos de correção minuciosa dos 

professores (identificação de erros de ortografia, pontuação, concordância, regência, 

impropriedades etc.). O ensino propriamente literário iniciado na 1ª série deveria ser 

preponderante na 5ª série, quando seriam expostos aos alunos (SOUZA, 2008, p. 

155).  
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Depois de selecionados os pontos da prova escrita, a próxima fase destinava-se a 

defesa de tese de livre escolha, mas antes deste processo os membros da comissão 

examinadora do concurso deliberavam sobre o julgamento dos títulos apresentados pelo  

candidato, o que se procedeu com José Olino de Lima Neto. No dia 2 de dezembro de 1938, 

na sala da Congregação do Atheneu Sergipense, analisou-se o único documento entregue pelo 

concorrente, “[...] um diploma de médico conquistado na Escola de Medicina na Baía, onde se 

lê ter sido aprovado em defesa da tese com distinção. Não havendo relação entre o referido 

titulo e a materia em concurso, deixa a comissão, sub-firmada de atribuir-lhe nota” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 2 de dez., 1938, p. 182, Ref. 

496FASS01). Sendo assim, os ritos do concurso se findaram e o aspirante a vaga foi 

desclassificado. 

Este julgamento me causou estranheza, visto que nos registros da ata de inscrição de 

concursos do Atheneu Sergipense, consta a relação de documentos entregues  por  José Olino 

de Lima Neto, no dia 16 de setembro de 1938, no ato da sua inscrição. Neste dia, o candidato 

apresentou além do diploma de médico, atestado de sanidade, comprovante de idoneidade 

moral, cinquenta exemplares da sua tese e o título eleitoral para provar sua nacionalidade. 

Sendo assim, a sua desclassificação não se deu por conta documentação incompleta, mas 

devido a ausência de “[...] documentos, títulos, ou diplomas, comprobatórios do mérito 

pessoal, quanto a sua atividade profissional ou científica, ao mesmo relacionada com a 

disciplina em concurso” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 11 de mar., 1938). 

Para redimir essas incertezas, localizei entre as fontes da Biblioteca Epifanio Dória, 

um exemplar da tese de livre escolha produzida por José Olino de Lima Neto, já que ela não 

foi mencionada nos registros da ata da Congregação do Atheneu Sergipense durante o 

julgamento da sua documentação, no dia 2 de dezembro de 1938. A folha de rosto dessa obra 

traz dados sobre o nome, título do trabalho, finalidade, ano de publicação, local de impressão. 

A disssetação versava sobre “Notas Filológicas à margem das Vinte Horas Liteira de Camilo 

Castelo Branco”, publicado no ano de 1938, pelas “Oficinas Gráficas da LIVRARIA 

MONTEIRO” (LIMA NETO, 1938, p. I) na cidade de Aracaju. 
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Figura 10 - Folha de rosto da tese de livre escolha do candidato José Olino de Lima Neto 

no concurso de Português (1938) 

 
                                   Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   

 

A tese possui trezentos e setenta e quatro laudas, distribuídas em  prólogo, dissertação, 

bibliografia, errata, índice alfabético dos assuntos. Ao iniciar a introdução, José Olino de 

Lima Neto apresenta duas citações para destacar a importância dos trabalhos de Camilo 

Castelo Branco, tanto no ensino da Gramática como na literatura portuguesa. Os trechos 

pertenciam aos autores Candido de Figueiredo e Mário Barreto, escritas nas obras “Falar e 

escrever I” e “Novos Estudos da Língua Portuguesa”, respectivamente.   

 

Ao meu ver, a bôa gramática reside principalmente no conhecimento e estudo dos 

mais perfeitos modelos da língua, nomeadamente Camões, João de Barros, José de 

Souza, Vieira, Bernandes, Herculano, Latino, CAMILO, Castilho... 

(Candido de Figueiredo, Falar e escrever I, p. 58)  

 

Não há talvez na literatura portuguesa do nosso tempo linguagem mais límpida , 

mais natural, mais formosa e, sobretudo, mais opulenta que a de CAMILO 

CASTELO BRANCO... 
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(Mário Barreto, Novos Estudos da Língua Portuguesa, pág. 191) (LIMA NETO, 

1938, p. V, grifos do autor). 

 

Neste prólogo José Olino de Lima Neto declarou que por exigência do regulamento 

que presidia a organização dos concursos, empreendeu na realização “[...] de um trabalho que 

ao menos a benevoléncia dos mestres pudesse aceitar como a chamada tese de livre escolha” 

(LIMA NETO, 1938, p. VI), já que há muito tempo desejeva dedicar-se ao magistério 

secundário, sobretudo no ensino de Português. Para tanto, perguntava-se o que escrever  nas 

suas horas quietas da noite, respondendo: “Vou aconselhar-me com os mestres inseparáveis 

das horas de repouso” (LIMA NETO, 1938, p. VI). Recorreu as leituras de Camilo, “um 

antigo mestre dos bancos dos bondes e dos jardins, das poltronas dos caminhos de ferro e 

rêdes ocilantes à brisa embalsamada das límpidas tardes” (LIMA NETO, 1938, p. VI), dos 

tempos em que passava férias na fazenda. 

 

Camilo o mestre que ensina e deleita, o que nos poporciona um terreno mais fértil e 

mais extenso campo aos fariscadores das mais brilhantes pepitas e das mais  

precisosas gemas da linguagem.  

É realmente Camilo o escritor do mais fértil em fatos curiosos da linguagem e, sem 

dúvida, o manejador do mais opulento vocabulário da literatura luso-brasileira de 

todos os tempos. É ele quem vai me sugerir o assunto para esta dissertação. 

Tomemos da nossa humilde estante um dos poucos volumes das edições 

contemporâneas do autor. Está aqui um em cujo frontespício  se lê: 

 

Colleção de Camilo Castelo Branco 

Vinte Horas da Liteira 

Segunda edição revisada pelo author. 

Companhia editora de publicações illustradas 

35 – Travessa da Queimada – 35 

Lisbôa 

 

Vejamos, página por página, as frases que encerrem algum fato digno da atenção de 

quem quer que se interesse pelo estudo da língua sem desprezar os mais humildes ou 

corriqueiros por mais repizados pelos propugnadores da bôa linguagem: maior, bem 

maior é o numero dos que os leram. Quem sabe se alguma destas páginas levada aí 

pelo vento não vai ter às mãos de algum dêsses? (LIMA NETO, 1938, p. VI). 

 

Notava-se que a escolha por este tema não era aleatória, pois conhecia o referido autor, 

seus livros e os reflexos dos seus ensinamentos. Deixava claro qual o volume escolhido e a 

metodologia empregada ao escrever a tese por mais lida que a obra tenha sido, mas na 

esperança de também ser contemplado por tais leitores. Explicou ao elaborar a dissertação que 

seguiu a mesma ordem da leitura, visto que tratava-se de diversos assuntos, cerca de duzentos 

e oitenta, distribuídos nos cento e vinte e seis capítulos e nas sessenta notas que os 

acompanham.  Os capítulos foram divididos conforme as passagens do texto de Camilo  para 
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distinguir algum fato que parecia “[...] importante, ou pelo menos curioso dêsde a ortografia à 

sintaxe” (LIMA NETO, 1938, p. VII).  

A cada capítulo designou-se uma cifra romana, iniciando com a transcrição em itálico 

de um período completo da obra, na ortografia original. Ao escrever essas citações, José Olino 

de Lima Neto respeitou a ortografia do autor para aproveitar as oportunidades de tecer 

considerações em torno de vários casos interessantes da ortografia camiliana e ao mesmo 

tempo emitir opiniões sobre as grafias dúbias, assim como alguns barbarismos gráficos ainda 

remediáveis. O autor revelou que este processo não representou nenhum sacrifício, pois 

quando produziu a sua tese de doutoramento em Medicina cumpriu tais determinações, não 

sendo diferente neste momento com a nova ortografia adotada desde o ano de 1931.  

 

A ortografia que adoto no corpo da obra, inclusive nas demais citações, salvo um 

outro raríssimo caso em que julgo necessário manter a grafia original dos 

documentos antigos, é a oficial. Nem podia deixar de ser em um trabalho deste 

gênero. Isso, aliás, não é um sacrifício para mim, que sempre adotei a ortografia 

simplificada, desde os tempos colegiais, muito antes, portanto, de qualquer 

regulamentação governamental a respeito, como se pode ver da minha tese de 

doutoramento em medicina, publicada em 1929. Procurei, portanto, seguir, o mais 

estritamente que pude, a ortografia adotada oficialmente em 1931, com as 

modificações ordenadas pelo dec. nº. 292 de 23 de fevereiro do corrente ano. Em 

certos casos, porém, ao leitor que também segue a ortografia oficial, que já está, 

graças a Deus geralmente adotada até por aquêles a quem as leis não obrigam, salvas 

algumas excepções de espírito retrógrados apegados a rotina, hão de causar reparos 

algumas formas um tanto extranhas ou divergentes dos moldes geralmente usados 

(LIMA NETO, 1938, p. VII, grifos meus). 

 

O autor nos advertia que os organizadores da reforma ortográfica, embora houvesse 

conseguido a aceitação das regras propostas entre os indivíduos que as adotavam sem 

obrigação e aqueles  que mesmo apegado a rotina as utilizavam, não puderam prever todos os 

casos duvidosos durante as primeiras aplicações, “[...] resultando noutros tão insuficiente 

clareza, que quase tangeciavam as raias da contradição” (LIMA NETO, 1938, p. VII). Para 

José Olino de Lima Neto cada um interpretava esses casos “como bem lhe convia”, já que não 

se podia chegar a “uniformidade absoluta” em quanto não fosse dado pela autoridade 

competente um  dicionário padrão. 

 

Não seria preciso um dicionário massudo, antieconómico e pouco portátil, mas um 

volumezinho ligeiro, tipo vade-mecum ao alcance de qualquer bolsa e que coubesse 

também em qualquer bolso. Deveria ser puramente ortográfico, evitando-se a 

definição do termo a não ser nos casos de homofonias, como em conserto e 

concerto, cozer e coser, mesinha e mezinha, e muitos outros para mostrar que não se 

trata de um só palavra com grafia dupla, mas de duas palavaras distintas, cada uma 

com sua grafia diferente. Também poderiam ser omitidas todas as palavras em que  
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ninguém pode errar, por ex. livro, perna, mundo, etc. que constituem o grosso 

vocábulo usual (LIMA NETO, 1938, p. VIII, grifos do autor). 

 

Na sua concepção, este dicionário não devia demorar tanto em aparecer, pois estava 

fazendo muita falta, princilpamente em jornais e repartições oficiais que assumiam para o 

povo, nessa questão de ortografia decretada, caráter de “autoridade clássica”. Quanto ao texto 

da tese, alertou que ao escrevê-la revisava os principais casos em que sua grafia podia causar 

reparos durante o emprego das regras de acentuação e ortografia.  Ao terminar a “conversação 

preambular”, esclarecia que não tinha a intenção de tecer críticas a ortografia oficial, mas 

previnir o “espírito” daqueles que ao ler sua obra visualizassem casos onde a ortografia 

excedesse ou parecesse desatender os “preceitos legais”. Assim, esperava dos julgadores “a 

cabo do ingente sacrifício de digerir o maior acervo de futilidades que jamais viram, queiram 

usar de maior benevolência que justiça” (LIMA NETO, 1938, p. XII).  

O candidato empregou na escrita de sua tese, além da referida literatura basilar,  cerca 

de cento e dez obras (dicionários, gramáticas, livros, romances, contos, textos, etc...),  de 

trinta e dois autores como Aulete, Bocage, Camões, Castilho, Constancio, Cortezão, Eduardo 

Rui Barbosa, entre outros, cujas análises revelaram o grau de conhecimento de José Olino de 

Lima Neto para prover a cadeira de Português do Atheneu Sergipense, assim como a 

importância de sua obra para as futuras gerações. Mesmo que a sua formação em Medicina 

não possuísse nenhuma relação com a cadeira vaga,  as frequentes leituras de obras literárias e 

gramaticais o fez adquirir um capital cultural capaz  de torná-lo  professor da instituição. No 

dia 15 de fevereiro de 1939,  o Interventor Federal do Estado de Sergipe o nomeia catedrático 

interino da mesma cadeira,  conforme o Art. 100, do Decreto nº. 7 , de 14 de março de 1938. 

Ao analisar o concurso de Português do curso Fundamental do Atheneu Sergipense 

percebe-se as relações de poder estabelecidas pelas determinações normativas do regulamento 

interno da instituição e  pelo controle vigilante da comissão examinadora a cada etapa dos 

exames. O uso desses instrumentos simples determinaram de maneira bastante clara o sucesso 

do poder disciplinador, defendido por Foucault (2014a). 
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4.1.2 - “Comecei a estudar geografia, pela perspectiva de vaga de cátedra, com a 

aposentadoria de um professor”: o concurso da cadeira de Geografia do Atheneu 

Sergipense 

 

O concurso para professor de Geografia do curso Fundamental do Atheneu Sergipense 

foi provido segundo as determinações do Decreto nº. 7, de  14 de março de 1938,  que atendeu 

ao Art. 15 do Decreto Federal nº. 21.241, de 4 de abril de 1932 e com a Lei nº. 444, de 4 de 

junho de 1937. Este processo seletivo também abriu inscrições por meio do edital nº. 5, no 

Diário Oficial do Estado de Sergipe, no dia 11 de março de 1938,  comparecendo no dia 12 de 

setembro do corrente ano, na secretaria da instituição, Felte Bezerra. Na oportunidade, o 

candidato apresentou  certidão do registro civil de nascimento; atestado de idoneidade moral; 

atestado de sanidade; diploma de cirurgião dentista pela Faculdade de Medicina da Bahia e 

atestados dos diretores do Atheneu Sergipense e do Colégio Tobias Barreto sobre exercício de 

magistério, além de cinquenta teses de livre escolha.  

No dia 28 de setembro de 1938,  a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para 

escolher os membros da comissão examinadora do concurso de Geografia, sendo designados 

como apuradores os professores Gentil Tavares da Motta (Matemática) e João Alfredo 

Montes (Física). A votação apurou o seguinte resultado: Joaquim Fraga Lima (Geografia), dez 

votos; Arthur Fortes ( História), sete votos; Jucundino de Souza Andrade, cinco votos; Manoel 

Franco Freire, cinco votos; Gentil Tavares da Motta, um voto; foram eleitos os dois primeiros 

mais votados. O presidente comunicou aos presentes que antes do escrutínio, o Diretor da 

Divisão do Ensino Secundário já tinha aprovado a indicação destes nomes para a referida 

cadeira (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 

496FASS01).   

Nesta mesma sessão, o professor Manoel Franco Freire pediu a palavra para 

questionar se o professor Luiz Figueiredo Martins fazia parte da Congregação. Para tanto, o 

presidente resolveu consultar o Diretor de Divisão do Ensino Secundário para saber se o 

docente podia tomar parte da comissão examinadora do concurso de Geografia como estranho 

ou não do Atheneu Sergipense. Esta dúvida ficou  esclarecida com a formação da comissão 

extranha a instituição era composta pelos docentes José Augusto Rocha Lima (Latim), Luiz 

Figueiredo Martins (Geografia e Corografia)  e João Batista Perez Garcia Moreno (Biologia) 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   



307 

Concursos e registros para professores do Atheneu Sergipense 

 

A Congregação mais uma vez se reuniu, no dia 7 de novembro de 1938 para aprovar a 

lista de vinte pontos da prova escrita deste concurso. Os assuntos elencados faziam parte do 

programa de ensino de Geografia determinados pela Reforma Francisco Campos, distribuídos 

nas cinco séries do curso Fundamental do Atheneu Sergipense. 

 

Quadro 33 - Lista de pontos da prova escrita do concurso de Geografia (1938) 
Números Pontos 

1º Estudo do Universo em Geral e do sistema solar em particular 

2º Sol. Lua. Terra. Elipses 

3º Relevo terrestre e sua distribuição. Agentes endogeneos e exogeneos  

4º Oceanos e mares. Estudo fisico, quimico e biologico das aguas do mar 

5º As águas do interior da Terra. Hidrografia. Climografia 

6º Da atmosfera e suas influencias em geografia fisica  

7º Estudo e em geral dos climas. Climas do Brasil 

8º Imperio Britanico 

9º França e seus dominios coloniais 

10º Alemanha: sua influencia na Europa Central  

11º Itália: sua expansão colonial e pretensões 

12º Estados Unidos da America do Norte 

13º O lixo e o meio 

14º As habitações humanas e os centros urbanos 

15º A população do globo e seus movimentos. 

16º Fronteiras. Fronteiras do Brasil  

17º Explorações minerais. Carvão. Petróleo. Ferro 

18º Estudo das populações do Brasil (grupos étnicos fundamentais)  

19º  Riquezas naturais do Brasil  

20º Influencias do meio físico sobre a distribuição da vida do globo 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1938. 

 

Os pontos escolhidos compreendiam aos temas de Geografia e Geografia Física, 

aplicados no Colégio Pedro II,  por 3 horas na 1ª série e nas demais séries durante 2 horas. Os 

conteúdos trabalhados na 1ª série tratavam sobre Prolegômenos, Geografia física e Prática de 

Geografia. Na 2ª série estudava-se Geografia Geral dos Continentes, Geografia Física do 

Brasil, Prática de Geografia. Ensinava-se na 3ª série Geografia Política e Econômica, 

incluindo a do Brasil. Na 4ª série lecionava-se Geografia dos Principais Países e Geografia 

Regional do Brasil. Os assuntos ministrados na 5ª série eram Elementos de Cosmografia, 

Meteorologia e Climas, O Elemento Sólido,  O Elemento Líquido, Elementos de Biogeografia 

e Geografia Comparada, que podem ser visualizados nos estudos de Vechia e Lorenz (1998, 

p. 334-335).  

Esta estrutura curricular cumpria os ditames do Decreto nº. 21.241, de 4 de abril de 

1932, cujas finalidades e intruções metodológicas estavam articuladas com os objetivos das 

disciplinas História e das Ciencias Físicas e Naturais “[...] cada disciplina, dispondo, sobre 
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esse plano, de uma autonomia completa, mesmo se analogias possam se manifestar de uma 

para a outra” (CHERVEL, 1990, p. 187).   

 

[...] dar e conhecer, a princípo, a estrutura física da terra, o relêvo do solo, o litoral, e 

clima, a hidrografia, os recursos naturais. Cuidará, depois, em correlação ao ensino 

da história, de apreciar a repartição dos homens, as raças, as línguas, as religiões, os 

costumes, e a organização econômica e política. Estudará também as relações do 

homem com a terra, os produtos naturais, a agricultura, a indústria, as vias de 

comunicação e o comércio. Em conexão com a astronomia e a física, tratará da 

posição da terra no Universo. Utilizar-se-á sempre dos mapas como o mais 

importante de seus meios de expressão. Terá sempre em vista ministrar ao aluno o 

conhecimento  dos recursos e das necessidades do Brasil (BICUDO, 1942, p. 145).  

  

Nessa perspectiva, as finalidades da Geografia integrava-se “[...] a educação política 

voltada para o reconhecimento da formação do Estado brasileiro, das necessidades de 

segurança coletiva e da soberania territorial” (SOUZA, 2008, p. 157), além de demonstrar 

como o Estado político se prendia as relações econômicas de produção. Os conteúdos 

didáticos para seu ensino acompanhavam as renovações inerentes a Reforma Francisco 

Campos, sobretudo as instruções metodológicas que guiavam os estudos desta disciplina.   

 

[...] iniciar as primeiras séries pelo método intuitivo, por meio de demonstrações e 

experiências; empregar trabalhos orais e escritos tendo como preocupação o 

estímulo à atividade pessoal e o senso crítico do aluno; valer-se do desenho como 

recurso valioso no registro de mapas e na reprodução de aspectos  naturais após as 

excursões realizadas em estabelecimentos insdustriais, portos, estradas, alfândegas, 

observatórios astonômicos, museus, centros agrícolas e pecuários etc (SOUZA, 

2008, p. 157). 

  

Depois de escolhidos os pontos da prova escrita, os membros da comissão 

examinadora do concurso de Geografia do Atheneu Sergipense se reuniram, no dia 2 de 

dezembro de 1938, a fim de proceder ao julgamento dos títulos apresentados pelo único 

candidato, cuja idoneidade dos seus documentos o conferiu aprovação com grau 10. 

 

1) Diploma conferido pela Faculdade de Medicina da Bahia, de Cirurgião-Dentista, 

em 1933; 2) Atestado firmado pelo Sr. Diretor do Ateneu Sergipense, em que o 

mesmo declara: que o candidato tem lecionado neste Estabelecimento desde março 

de 1934 até a presente data-Ingles, turmas suplementares (março de 1934 a 

Novembro de 1935). Geografia em turmas suplementares de março de 1936 até 15 

de junho do mesmo ano; data em que foi nomeado Professor interino da cadeira de 

Geografia, por dec. do Governo do Estado. Tal fato (nomeação interina) prova ainda 

que o candidato tem todo o Curso de Humanidades, condição exigida para o 

exercício das funções a que se propõe; 3) Atestado firmado pelo Sr. Diretor do 

Colegio “Tobias Barreto”, de que vem lecionando turmas de Inglês naquele 

Estabelecimento, desde 1935 até o presente, julgando idoneos tais documentos e de 

grande valia para as funções que se propõe a candidato, resolve a comissão 
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examinadora conferiu-lhe o grau 10 (dez) (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 2 de dez., 1938, p.182v, Ref. 496FASS01).  

 

Diante essa documentação nota-se que desde 1934 Felte Bezerra não era um estranho 

na instituição, pois “ [...] o seu ingresso como professor interino e o trabalho do seu pai na 

Congregação do Atheneu Sergipense trouxeram, no mínimo, informações privilegiadas acerca 

do cotidiano daquela escola e das necessidades futuras para compor o quadro docente” 

(OLIVEIRA, 2015, p. 222). Na concepção de Oliveira (2015), Felte Bezerra seguiu os passos 

de Abdias Bezerra como professor, já que lecionou Inglês em diferentes cursos e turmas da 

escola. O autor ainda nos diz que, o candidato adquiriu conhecimentos nesta disciplina com as 

lições recebidas da esposa de um médico americano e de um companheiro de pensão quando 

residiu na Bahia180.  

Na sessão da Congregação do Atheneu Sergipense, do dia 10 de dezembro de 1938, às 

9h e 30 minutos, os professores Joaquim Fraga Lima e Arthur Fortes, pela Congregação e o 

docentes estranhos José Augusto da Rocha Lima, Luiz Figueiredo Martins e João Batista 

Perez Garcia Moreno, membros da comissão examinadora do concurso de Geografia se 

reuniram para assistir a prova escrita de Felte Bezerra, cujo ponto sorteado foi o “nº. 2- Sol, 

Lua. Terra. Eclipses”. Ao final do tempo regulamentar, o presidente encerrou a sessão e 

marcou para o dia 12 do mesmo mês e ano, às 9 horas,  a defesa de tese do referido candidato 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

A tese de livre escolha de Felte Bezerra intitulada “A Terra” possui cento e vinte e sete 

páginas, distribuídas entre dedicatórias, prefácio, texto, bibliografias, índice e errata. Ela foi 

escrita em julho de 1938, publicada pela “A Casa Ávila”, com o objetivo de ser 

“APRESENTADA A CONGREGAÇÃO DO ATENEU SERGIPENSE PARA 

CONCORRER AO LUGAR DO CATEDRÁTICO DE GEOGRAFIA” (BEZERRA, 1938, p. 

I). O autor dedica esta obra a diversas pessoas: a Augusto Leite pela cultura e espírito; a 

memória Alcebíades Paes, mestre e amigo; ao seu pai Abdias Bezerra, a quem tudo devia; a 

memória da mãe Esmeralda Araujo Bezerra; A Elza sua “esposa estremecida, boa 

companheira das boas e más horas” (BEZERRA, 1938, p. I).   

 

                                                 

180 “As pensões foram fundamentais no processo formativo dos docentes, pois, conhecimentos como o de Inglês, 

adquiridos por Felte Bezerra naqueles espaços de convívio universitário contribuíram para seu aperfeiçoamento 

no domínio dessa língua e culminaram com o acesso à docência desse idioma no ensino secundário no Atheneu 

Sergipense, seu primeiro passo que, em conjunto com uma série de ações e vínculos estabelecidos, culminou 

com sua aprovação para catedrático naquela “Casa de Educação Literária”, três anos depois” (OLIVEIRA, 2015, 

p. 222). 
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Figura 11 - Capa da tese de livre escolha do candidato Felte Bezerra no concurso de 

Geografia  (1938) 

 
                    Fonte: Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe    
 

No texto do prefácio, Felte Bezerra teceu considerações sobre a temática, afirmando 

que “[...] o antigo e perfunctório conhecimento da Terra que se resumia a simples descrição 

do planeta, sofreu profunda modificação, quando se tratou de investigar a causa dos 

fenômenos, de qualquer natureza” (BEZERRA, 1938, p. III), ocorridas no Globo. Neste 

sentido, “o estudo da Terra desenvolveu-se amplamente e de tal modo que”, constituiu-se em 

uma ciência geográfica e sintetizadora, “[...] englobando, em seus vários ramos, 

conhecimentos astronômicos, físicos, químicos, arqueológicos, paleontológicos, 

meteorológicos, hidrográficos, etnográficos, históricos, etc” (BEZERRA, 1938, p. III). Em 

seguida, apresentou as finalidades do ensino de Geográfia com a legislação em vigor, cuja 

disciplina também adquiriu notoriedade no currículo escolar do curso secundário, quando 

passou a ser minisrada nas cinco séries do curso Fundamental. 

 



311 

Concursos e registros para professores do Atheneu Sergipense 

 

Deixando os estreitos limites a que estava sujeita como ciência meramente 

descritiva, adstrita à nomenclatura de acidentes geográficos, a inexgotavel lista de 

nomes de povoações, à catalogação numérica imprecisa das populações e das áreas 

territoriais, a geografia evolveu para posição mais em evidência, no conjunto das 

disciplinas que constituem o curso de Humanidades , fornecendo hoje ao estudante 

larga soma de subsídios à cultura geral, principal escopo do curso secundário 

(BEZERRA, 1938, p. III). 

 

Felte Bezerra reiterou que a escrita desta tese destinava-se ao julgamento da douta 

Congregação do Atheneu Sergipense para concorrer ao lugar de catedrático de uma  cadeira 

desse modelar estabelecimento. O trabalho exposto visava documentar nos candidatos 

qualidades intelectuais que atendessem às exigências do cargo a desempenhar, cuja finalidade 

precípua era expor o que os sábios encontravam, “trabalho duplo, de assimular e divulgar para 

os menos ilustrados” (BEZERRA, 1938, p. IV). Para tanto, esclareceu que haviam diferenças 

entre as funções do geográfo e do professor.   

 

Aplicando estas palavras à matéria de nossa especialidade, queremos desta maneira 

salientar a profunda diferença que vai no geógrafo, pesquisador e explorador, para 

professor de geografia, ao qual compete estudar a ciência nova e ampla, acompanhar 

a incesante evolução de alguns de seus ramos, e transmitir a seus jovens discípulos, 

dentro dos programas de ensino, aquilo que já positivamente assente entre os 

geográfos. Não nos cabe, por conseguinte, em aula, o direito de trazer à baila 

assuntos por demais recentes, e por isso ainda não suficientemente doutrinários, ou 

objetos ainda em discussão, portanto ainda não acordados entre os cientistas  

(BEZERRA, 1938, p. IV). 

 

Felte Berra limitava-se as atribuições de professor, mas afirmava que nem por isso 

deixava de ser “tormentoso o encargo”, pois aos requisitos intelectuais se juntavam outros “de 

não menor importância: a capacidade didática e ascendência moral sobre os alunos” 

(BEZERRA, 1938, p. IV). O autor declarou que conhecia  “a espinhosa profissão”,  já que há 

cinco anos a exercia no ensino secundário. Estava ciente do “grave sacerdócio” que constituía 

o magistério, contudo não desanimava por estar convicto “de que o gosto e a vocação” de que 

se sentia possuído, assegurava-no “[...] um satisfatório cumprimento dos deveres, atendendo à 

obrigação moral imposta de honrar a cátedra a ser conquistada e de contribuir “para o 

alevantamento da mentalidade nacional” (BEZERRA, 1938, p. IV).  

O texto da tese estava dividido em duas partes. Na primeira, além da conclusão, o 

autor abordou cinco temas, a saber:  A Doutrina de Wegener, Argumentos em favor da teoria 

da Isostasia, Argumentos geológicos, Argumentos geofísicos, Argumentos geodésicos. A 

segunda, tratava sobre oito assuntos: A vida no Globo, As eras geológicas, Era primitiva, Era 

primária, Era secundária, Era terciária, Era quartenária e o Homem na Terra. Para dissertar 
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cada capítulo, Felte Bezerra pautou suas análises nas obras de cento e trinta e sete autores, 

cujos estudos versavam nos diversos ramos da Geografia, a exemplo, de Alfred Wegener, 

Aroldo de Azevedo, Mario da Silva Brasil, Ovídio da Cunha, Delgado de Carvalho, Euzebio 

de Oliveira, Walter Schimdt, entre outros. O candidato também utilizou os artigos de duas 

revistas geográficas: “Geografia” da Associação de Geógrafos Brasileiros, entre os anos de 

1935 e 1936, e da “The National Geographic Magazine”, números de junho de 1935 e abril de 

1938 (BEZERRA, 1938).  

Depois da defesa da tese, a comissão examinadora se reuniu para sortear no dia 13 de 

dezembro de 1938, um ponto para a  prova didática,  dentre uma lista de 30 assuntos. No dia 

seguinte, Felte Bezerra prestou exame sobre o tópico “nº. 4- Imperio Britanico”, no tempo 

regulamentar. O parecer de todas as etapas deste concurso foi lido e unanimemente aprovado 

pela Congregação do Atheneu Sergipense, no dia 17 do corrente mês e ano, cujo julgamento 

cumpriu os ditames do Parágrafo 1º, do Art. 3º da Lei n. 444, de 4 de junho de 1937. O 

resultado final das notas atribuídas ao candidato gerou a média 9,90, sendo assim habilitado a 

professor da cadeira de Geografia (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

O Interventor Federal do Estado de Sergipe nomeou Felte Bezerra como catedrático 

efetivo da cadeira Geografia do Atheneu Sergipense no dia 30 de dezembro de 1938, embora 

tenha tomado assento na Congregação no dia 15 de março de 1939 por meio de um discurso 

proferido pelo professor Joaquim Fraga Lima em nome de todos os presentes. Cabe dizer que, 

o candidato habilitado também regeu interinamente a mesma cadeira da instituição a partir de 

16 de junho de 1936, o que o fez ser reconhecimento entre os docentes e discentes daquela 

escola, juntamente com os conhecimentos das disciplinas ministradas. Sua aprovoção neste 

concurso, provavelmente foram atingidas pelas influências das amizades herdadas do pai, 

Abdias Bezerra, já que era membro da Congregação há mais de duas décadas e marcou 

presença nas sessões destinadas à defesa de tese, prova didática e parecer final dos exames.  

Faço minhas as palavras de Oliveira (2015), quando diz que os  autores e as teorias 

abordadas por Felte Bezerra durante o concurso de Geografia do Atheneu Sergipense  

possibilitaram “apontar certas inovações no trato com a Geografia naquele período”, pois 

“[...] já conhecia as facetas da Geografia trabalhadas naquele estabelecimento de ensino, os 

livros adotados, o perfil dos componentes da banca [...]”,  que “aliados a sua vasta leitura e 

domínio dos conteúdos necessário para o cargo de catedrático, proporcionaram sua 

aprovação” (OLIVEIRA, 2015, p. 226).  
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O trabalho de Oliveira (2015), ainda traz registros de uma autobiografia de Felte 

Bezerra, onde esclareceu os motivos que o fizeram ingressar como professor do Atheneu 

Sergipense:“Comecei a estudar geografia, pela perspectiva de vaga de cátedra, com a 

aposentadoria de um professor”181.  De fato, com aponsentadoria de José Magalhães Carneiro, 

o filho de Abdias Bezerra começou a lecionar a disciplina na instituição no ano de 1936. 

“Coincidência, ou não, um cirurgião dentista que, após mais de vinte anos de docência, 

deixou seu lugar na Congregação, para outro sergipano com a mesma formação acadêmica” 

(OLIVEIRA, 2015, p. 229).  

 

Registro de titulo de aposentadoria do prof. Dr. José de Magalhães Carneiro  

O Governador do Estado de Sergipe attendendo ao que lhe requereu o professor 

cathedratico de Geographia do Atheneu Pedro II, cirurgião-dentista José de 

Magalhães Carneiro e tendo em vista o laudo proferido pela junta medica official, 

bem assim a informação da Contadora e o parecer do Contencioso da Diretoria de 

Finanças resolve conceder-lhe a aposentadoria solicitada, com vencimentos 

integraes por contar 30 annos de serviço e addicionaes a que tem direito. Palacio do 

Interventor Federal no Estado de Sergipe, Aracajú 13 de junho de 1936. Eronides 

Ferreira de Carvalho (REGISTRO DE TÍTULOS DO ATHENEU SERGIPENSE, 

13 de jun., 1936, p. 63, Ref. 402FASS09, grifos meus). 

 

Diante os fatos, nota-se que a presença de Abdias Bezerra e de seu filho  no Atheneu 

Sergipense concedeu informações privilegiadas sobre a vacância da cadeira de Geografia, 

permintido que Felte Bezerra se preparasse para ocupar a catédra. A pretensão de ingressar  

na instituição não representava uma vocação182 ou herança familiar, mas estratégias de 

pertencimento à Congregação do Atheneu Sergipense, “[...] uma significativa via de acesso ao 

posto de um ‘homem de cultura’ na Aracaju da primeira metade do século XX” (OLIVEIRA, 

2015, p. 228).  

Nessa perspectiva, o concurso da cadeira de Geografia do Atheneu Sergipense 

representou práticas de controle, cujos os professores da Congregação enquanto agentes do 

poder também sofriam com a própria vigilância desse poder. A presença de Felte Bezerra e do 

                                                 

181 CF:  BEZERRA, 1988, p. 7. 
182 O termo “vocação” foi defendido por Felte Bezerra na escrita de sua tese de livre escolha, mas segundo os 

estudos de Sérgio Miceli “[...] os intelectuais, mesmo sem o saber, buscam justificar sua ‘vocação’, ou melhor, 

se empenham em reconstituir as circunstâncias sociais que, no seu entender, se colocam na raiz de suas 

inclinações para as profissões intelectuais. Se os intelectuais insistem tanto em descrever as circunstâncias em 

que se sentiram atraídos pelo trabalho simbólico, quase sempre evocando personagens (um parente, um professor 

de primeiras letras, um padre, um letrado amigo da família) que pela primeira vez lhes  teriam profetizado um 

futuro como artistas ou escritores, dedicado páginas sem conta ao relato de suas experiências de iniciação 

cultural (na escola, na igreja, nas brincadeiras etc.), como se tais ‘façanhas’ fossem indícios daquilo que viriam a 

ser, é porque não conseguem ocultar de todos os rastros que possibilitam reconstruir as determinações sociais de 

sua existência” (MICELI, 2001, p. 83).  
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pai neste processo seletivo intensificou as relações de poder da comissão examinadora  para 

fiscalizar, impor, punir e vigiar os seus comportamentos, pois quanto mais poder e privilégio 

possuir o homem, “tanto mais é marcado como indivíduo, por rituais, discursos, ou 

representações plásticas” (FOUCAULT, 2014a, p.188). O poder disciplinar aplicados em cada 

exame proporcionou  ao candidato a sua efetiva habilitação. 

 

4.1.3 - A inabilitação de Antenor Vieira Passos no concurso da cadeira de Francês do 

Atheneu Sergipense  

 

No dia 16 de setembro de 1938 compareceu na secretaria do Atheneu Sergipense o 

bacharel Antenor Vieira Passos, dando entrada a um requerimento solicitando inscrição para o 

concurso da cadeira de Francês, aberto em 11 de março do mesmo ano, de acordo com o 

Edital nº. 5, publicado no Diário Oficial do Estado de Sergipe. Ao se cadastrar o candidato 

também entregou os seguintes documentos: folha corrida; atestado de sanidade, caderneta de 

reservista, carteira de identidade, certidão de registro civil de nascimento, atestado de 

idoneidade profissional e cinquenta exemplares da tese de livre escolha. Tais comprovantes 

foram julgados pela comissão examinadora, no dia 2 de dezembro do corrente ano, no qual 

verificou-se que o concorrente não apresentou nenhum título, limitando-se as normas 

regulamentares. Desse modo, os avaliadores não atribuíram notas a esta etapa. 

Os ritos deste concurso iniciaram no dia 28 de setembro de 1938, com a escolha dos 

membros da comissão examinadora pela Congregação do Atheneu Sergipense, sendo eleitos 

como apuradores os professores Arthur Fortes (História Natural) e Leonardo Gomes de 

Carvalho Leite (Instrução Moral e Cívica). Ao final da votação obteve-se o resultado, a saber: 

Leonardo Gomes de Carvalho Leite, oito votos; Abdias Bezerra (Matemática), oito votos; 

Jucundino de Souza Andrade, seis votos; Manoel Franco Freire, dois votos; Virginio de 

Sant’ana, um voto; Oscar Batista do Nascimento, um voto; Gentil Tavares da Motta, um voto; 

João Alfredo Montes, um voto e Arthur Fortes, um voto, cujos os selecionados foram os dois 

primeiros mais votados. Cabe dizer que, Tenisson Ribeiro, José Augusto da Rocha Lima 

(Latim) e Manuel Candido dos Santos Pereira (Latim) eram os componentes da comissão 

estranhos a instituição (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, 

Ref. 496FASS01).   

A lista de vinte pontos da prova escrita do concurso de Francês foi organizada e 

aprovada no dia 7 de novembro de 1938. Os assuntos elencados atendiam ao programa de 
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ensino da disciplina, ministrados no curso Fundamental, da Reforma Francisco Campos. Os 

professores ensinavam seus conteúdos, semanalmente, nas 1ª e 2ª séries por 3 horas, na 3ª 

série durante 2 horas e na 4ª série em 1 hora, tais conteúdos podem ser analisados no trabalho 

de Vechia e Lorenz (1998, p. 328).  

 

Quadro 34 - Lista de pontos da prova escrita do concurso de Francês (1938) 
Números Pontos 

1º Historia da lingua francesa 

2º Formação da lingua francesa 

3º Da gramática em geral e em particular da francesa 

4º Composição vocabular: afixos. 

5º Plural dos substantivos compostos 

6º Colocação e concordância do sujeito nas proposições 

7º Etimologia e sintaxe do artigo 

8º Correspondencia dos tempos dos verbos entre o francês e o português 

9º Estudo das palavras ditas variaveis 

10º Etimologia e sintaxe do pronome pessoal 

11º Verbos anomalos. Etimologia dos verbos Aller e Etre. 

12º Sintaxe do participio. Adjetivos verbais. 

13º Relação subjetiva; emprego do il e ce ; o pronome on 

14º Função sintatica dos pronomes eu e y. 

15º Elipse ou repetições do sujeito do artigo e da preposição 

16º Escritores da época classica 

17º O movimento filosófico de 1715 a 1750; caracteres gerais da vida intelectual e os escritores 

18º Corneille e o teatro antes dêle 

19º O romantismo: Lamartine, Hugo e Mousset 

20º Verificações: generos e poesia 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1938. 

 

Nas palavras de Souza (2008), o aprendizado das línguas vivas estrangeiras tinha o 

objetivo de expor ao aluno por meio  “do conhecimento  linguístico, os fatos mais notáveis da 

civilização de outros povos” (SOUZA, 2008,p. 156). Os conteúdos presentes no Programa de 

ensino de Francês  indicava saberes  razoavelmente profundo para “que o aluno pudesse, com 

desembaraço, exprimir o seu pensamento diretamente na língua”, [...] oralmente ou por 

escrito” (SOUZA, 2008, p. 156). Dessa maneira, empregava-se variados exercícios orais  e 

escrito, assim como leituras de obras literárias.  

O candidato Antenor Vieira Passos realizou a sua prova escrita, no dia 10 de dezembro 

de 1938, às 9 horas, versando sobre o ponto  “nº. 6º- Colocação e concordância do sujeito nas 

proposições”, no tempo regulamentar. Em seguida, o presidente da Congregação alertou que 

no dia 12 do mesmo mês e ano destinava-se a defesa da tese de livre escolha, cujo o tema 
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escolhido pelo concorrente foi “La littérature française au moyen âge”183 (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

 

Figura 12 - Folha de rosto da tese de livre escolha do candidato Antenor Vieira Passos no 

concurso de Francês (1938) 

 
                                  Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   

 

A tese em análise possui dezenove páginas, escrita em Francês, estruturada em duas 

partes e foi publicada na Secção de Artes Gráficas da Escola de Aprendizes de Artifices de 

Sergipe, no ano de 1938. Na primeira parte do texto “Temps Primitifs”184, Antenor Vieira 

Passos  dissertou sobre a contribuição da literatura francesa ao longo dos séculos VII e XV. 

Na segunda parte “Renaissance et Reforme”185 dedicou-se a narrar os acontecimentos das 

letras ocorridos no século XV com o Renascimento e a Reforma da França. Para o autor, “Ce 

                                                 

183 Tradução livre: Literatura francesa da Idade Média.   
184 Tradução livre: Tempos Primitivos. 
185Tradução livre:  Renascimento e Reforma. 
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mouvement religiuex dû aux intellectuelles cités, surtout, resta connu dans la littérature sous 

la dénomination de la Réforme ou Réformation  dont la guerre de trente ans a définitivement 

consacré victorieux en donnant égalité de culte également aux calvinistes”186. 

Ao finalizar a escrita da tese esclareceu que o objetivo do trabalho era exercita-se no 

no idioma francês, empregando boa parte das regras da gramática, de acordo com a 

morfologia e a sintaxe. O tema proposto abordava a história da literatura francesa, ao lado do 

idioma.  

    

Ici nous finissions le travail que nous nous proposons d'exécuter en faisant point sur 

lui. 

C'etait notre but faire des exercices dans l'idiome français où l'on trouvairait  

l'emploi de presque toutes les règles de la grammaire, d'après la morphologie jusqú à 

la syntaxe. 

Aussi, le sujet exposé, l'histoire de la littérature française, au commencement, a 

rapport prochain avec la langue. C'est sa propre vie, son histoire vivante. 

Malheureusement, faute de temps, nous y restons sans que nous pussions décrire les 

périodes les plus radieuses - le classicisme, l'époque revoluctionnaire ou 

philosophique, les écoles litteraires et l'âge actuel. Nous y serions allés si le temps ne 

nous manquait pas. 

Mais c'est trop tard pour celà et il faut finir. 

Toutefois, nous sommes certains d'une chose: La valeur de cet abregé fait en 

ebauche et tant bien que mal. Nous desirons, seulement, qu'il soit bien accueilli. 

C'est assez. Dieu merci 187 (PASSOS, 1938, p. 18-19). 

 

Antonio Vieira Passos também declarou que devido aos prazos do concurso, não foi 

possível descrever períodos como o classicismo, o tempo revolucionário ou filosófico, as 

escolas literárias e a idade atual. Contudo, acreditava que o texto produzido atendia ao fim a 

que se propôs: ser professor catedrático de Francês do Atheneu Sergipense. No dia 12 de 

dezembro de 1938 o candidato defendeu sua tese perante os professores da comissão 

examinadora, no tempo regulamentar. 

                                                 

186 Tradução livre: Este movimento religioso devido à cidades intelectuais, especialmente, manteve-se conhecido 

na literatura sob o nome da Reforma ou Reforma cujos 30 anos de guerra tem definitivamente dedicado 

vitorioso, dando igualdade de culto também calvinistas. 
187 Tradução Livre: Aqui terminamos o trabalho que nos propomos a realizar a tomada de ponto sobre ele. 

Foi nosso objetivo fazer exercícios no idioma francês, onde o emprego está em quase todas as regras da 

gramática, de acordo com a morfologia e a sintaxe. 

Além disso, o tema exposto, a história da literatura francesa, inicialmente, tem ao lado do idioma. É a sua própria 

vida, sua história de vida. 

Infelizmente, devido a limitações de tempo, permanecemos lá sem que poderíamos descrever os períodos mais 

radiantes - classicismo, o tempo revolucionário ou filosófico, as escolas literárias e a idade atual. Gostaríamos de 

ter ido lá se o tempo não era sem nós. 

Mas é tarde demais para isso e você tem que terminar. 

No entanto, estamos certos de uma coisa: O valor deste abreviada, na verdade, de desbaste e de alguma forma. 

Estamos interessados apenas, é bem recebido. Isso é o suficiente. Deus obrigado.  
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No 13 de dezembo de 1938, o candidato escolheu da lista de trinta pontos, um assunto 

para prova didática, sendo sorteado o de “nº 15- Sintaxe dos pronomes pessoais- 

complemento”. O referido exame foi realizado no dia seguinte, às 9 horas e Antenor Vieira 

Passos cumpriu o tempo regulamentar. Com fim dessa etapa, procedeu-se no dia 16 de mesmo 

mês e ano, a leitura do parecer da comissão do concurso de Francês, a fim de submeter a 

aprovação. Nesta sessão estavam presentes os professores Joaquim Vieira Sobral, Abdias 

Bezerra, Gentil Tavares da Motta, Arthur Fortes, João Alfredo Montes, Leonardo Gomes de 

Carvalho Leite, Virginio Sant’ana, José Andrade Carvalho, Oscar Batista do Nascimento, 

Florentino Telles de Menezes, Joaquim Fraga Lima, Manoel Franco Freire, Luiz Figueiredo 

Martins, Alberto Bragança de Azevedo e o Inspetor Federal Otaviano Mello (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

Antes de iniciar a leitura do parecer, o professor Alberto Bragança de Azevedo 

declarou que não se manifestou, aprovando ou desaprovando, o resultado referente ao 

concurso de Francês do Atheneu Sergipense prestado por Antenor Vieira Passos, “sem 

embargo do apreço absoluto em que tinha a respectiva comissão examinadora e cada um dos 

seus doutos pares”, por isso que” (ATA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

17 de dez., 1938, p. 191, Ref. 496FASS01) esteve ausente em cada prova submetida pelo 

candidato. Assim, na conformidade do parágrafo 1º, do Art. 3º, da Lei nº. 444, de 4 de junho 

de 1937, o conjunto das notas conferidas ao único concorrente neste certame, não atingiu a 

média mínima 7,0, devendo assim considerá-lo “inhabilitado”. 

Diante dos fatos, o parecer do concurso de Francês foi aprovado pela Congregação, 

mas com restrições. Antenor Vieria Passos reprovou na concorrência por não atingir média 

7,0. Tal resultado me fez questionar: Por quais razões o candidato não tinha sido habilitado? 

Mesmo não encontrando “indícios” que esclarecessem tal inquietação, acredito que o 

principal motivo esteja pautado no momento em que o concorrente não entregou seu diploma 

de formação superior junto a documentação exigida no ato da inscrição. Este procedimento 

estava em desencontro com o Art. 15, do Decreto nº. 21.241 de 4 de abril de 1932  e as 

determinações prescritas nas alíneas c e d, do edital nº 5, publicado no Dário Oficial do 

Estado pela direção do Atheneu Sergipense. 

 

a) prova de haver completado o curso secundário ou diploma de instituto idôneo, 

onde se ministre o ensino da disciplina em concurso; 
b) documentos, títulos, ou diplomas, comprobatórios do mérito pessoal, quanto a sua 

atividade profissional ou científica, ao mesmo relacionada com a disciplina em 

concurso (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 11 de mar., 1938). 
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Cabe ressaltar que, a comissão examinadora percebeu a ausência de tais documentos e 

como consequência não avaliou esta etapa dos exames, embora tenha deixado os ritos do  

concurso seguirem normalmente. Por que será que os examinadores não desclassificou o 

candidato naquele momento? Será que devido a entrega de um atestado que comprovava a sua  

idoneidade profissional? Minhas reflexões levam a crer que sim, mas ainda duvida que 

houveram estratégias para mantê-lo na disputa pelo concurso, embora não fosse possível 

identificá-las entre as fontes.  

No entanto,  afirmo que os transmites do concurso para cadeira de Francês do Atheneu 

Sergipense, de alguma forma, ocorreram relações de poder vislumbrada sob a vigilânca da  

comissão examinadora e o controle do Estado por meio das normas regulamentares para 

provimento das disciplinas. A ausência do poder de distinção também atribuído a posse do 

diploma de formação superior, provavelmente, promoveu o mal desempenho de Antenor 

Vieira Passos neste processo seletivo. 

 

4.1.4 - O concurso para professor de Ciências Físicas e Naturais do Atheneu Sergipense 

 

A cadeira de Ciências Físicas e Naturais foi posta a concurso por meio de edital nº. 5, 

de 11 de março de 1938, cujas inscrições se encerraram em 16 de setembro do mesmo ano. 

Neste dia compareceram na secretaria do Atheneu Sergipense dois candidatos: José 

Rollemberg Leite e João Antonio de Aquino. O primeiro apresentou certidão de registro civil 

de nascimento, atestado de sanidade física e idoneidade moral, diploma de Engenheiro Minas 

e Civil, carteira profissional, três documentos comprobatórios de mérito pessoal e profissional 

e cinquenta exemplares da sua tese de livre escolha. O segundo entregou os documentos de 

certidão de idade (título eleitoral), atestado de idoneidade moral do Diretor do Atheneu 

Sergipense, diploma de Medicina, atestado de sanidade e cinquenta exemplares da sua tese de 

livre escolha. 

No dia 28 de setembro de 1938, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu para 

eleger os membros da comissão examinadora do concurso de Ciências Físicas e Naturais, 

estando presente os professores Joaquim Vieira Sobral, Florentino Teles de Menezes, Abdias 

Bezerra, Gentil Tavares da Mota, Joaquim Fraga Lima, Felte Bezerra, Oscar Nascimento João 

Antonio de Aquino, Virginio de Sant’ana, Leonardo Leite, José Andrade Carvalho, João 

Alfredo Montes, Manoel Franco Freire, Jucundino Andrade, Arthur Fortes, Napoleão Agélio 

Dórea, José Fontes Cardoso, Antonio Gomes Farias, João Batista Garcia Moreno e o inspetor 
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federal Octaviano Vieira de Mello (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

O presidente escolheu como apuradores da votação os professores José Andrade 

Carvalho (Química), e Virgínio de Sant’ana (Filosofia). Terminada o escrutínio verificou-se o 

resultado, a saber: Oscar Batista do Nascimento (História Natural), treze votos; João Alfredo 

Montes (Física),, onze votos; José Andrade Carvalho, dois votos; Gentil Tavares da Motta, 

um voto; Abdias Bezerra, um voto; Joaquim Fraga Lima, um voto. Foram escolhidos como 

membros represententes da comissão examinadora da Congregação, os dois primeiros mais 

votados. Como estranhos a instituição convidou-se João Batista Perez Garcia Moreno 

(Biologia), Antonio Tavares de Bragança (Física), Luiz Carvalho de Mendonça (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

No dia 7 de novembro de 1938, a Congregação do Atheneu Sergipense aprovou a lista 

de 20 pontos da prova escrita do concurso de Ciências Físicas e Naturais. Os assuntos 

elencados faziam parte do progama de ensino oficial da disciplina eram aplicados nas 1ª e 2º 

séries, por 2 horas, no curso Fundamental, conforme a legislação em vigor. 

  

Quadro 35 - Lista de pontos da prova escrita do concurso de Ciências Físicas e Naturais 

(1938) 
Números Pontos 

1º Agua 

2º Oxidações e reduções 

3º Teorias sobre a origem da Terra- Critica 

4º Reprodução e disseminação dos vegetais em geral 

5º Estudo físico-quimico e biologico do calôr.  

6º Hidrogenio  

7º Acidos, bases e sais.  

8º Metalurgia do ferro- Problemas siderúrgico do Brasil  

9º Fosseis especialmente paleoantropologico 

10º Das sociedades biologicas 

11º Os sentidos do homem 

12º O carbono em a natureza 

13º Sólo 

14º A divisão do trabalho biologico 

15º Fenomenos magneticos  

16º Oxigenio 

17º Trigo, açucar, café, algodão e borracha 

18º Higrometria 

19º Substancias minerais e orgânicas; seres organizados 

20º Alimentos 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1938. 

 

O programa de ensino de Ciências Físicas Naturais, da 1ª série do curso Fundamental,  

versava sobre: A atmosfera; Calor e luz; Água; Oxidação e redução e A vida. Os assuntos da 
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2ª série estavam compreendidos em: A terra; Magnetismo e eletricidade; Som e As 

sociedades, sendo os mesmos aplicados no Colégio Pedro II, conforme os estudos de Vechia e 

Lorenz (1998, p. 338-339).  

Esses temas atendiam as finalidades propostas para disciplina, já que a legislação 

vigente  ampliou a carga horária e deu mais importância aos conteúdos científicos. Objetivava  

“dar uma noção geral dos fenômenos da natureza e das suas aplicações mais comuns a vida 

quotidiana, nas cidades e nos campos, de acordo com o desenvolvimento da civilização da 

nossa época”, enquanto que as “as instruções metodológicas indicavam a experimentação e a 

observação dos fenômenos naturais [...]” (SOUZA, 2008, p. 158). 

Antes de escolher o ponto para prova escrita, o presidente da Congregação reuniu a 

banca examinadora, no dia 2 de dezembro de 1938, às 10 horas para julgar os documentos 

apresentados pelos candidatos José Rollemberg Leite e João Antonio de Aquino, sendo 

conferido, aos dois, como média dos pontos alcançados pelos títulos, a nota 10,0. Em  

seguida, no dia 10 do corrente mês e ano, a comissão examinadora sorteou o assunto de “nº.8 

Metalurgia do ferro - Problemas siderúrgicos do Brasil”, tendo os candidatos inscritos 

realizado as suas provas escritas no tempo regulamentar (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

No dia 13 de dezembro de 1938, convocou-se José Rollemberg Leite e João Antonio 

de Aquino para defederem as suas teses de livre escolha  nas temáticas sobre “A Natureza da 

Luz” e “A Atmosfera”, respectivamente. A tese do primeiro candidato contém cento e duas 

laudas, distribuídas em dedicatória, Introdução, nove capítulos, bibliografia e índice. A sua 

folha de rosto traz dados como o nome do autor, formação, título, finalidade do trabalho e 

local de publicação, sendo impressa em Aracaju, no corrente ano, pela Gráfica Editora, 

localizada na rua de João Pessoa, nº. 91. Para tanto, consagrou sua escrita aos seus colegas da 

turma de Engenharia: Alberto Teixeira da Silva, Christiano Barbosa da Silva, Livio Apeles de 

Araujo Lima, Manoel Demostenes Barbo de Siqueira, Moacyr Gomes e Souza, Moacyr do 

Amaral Lisboa, Newton Aderaldo  Castelo e Washington Moraes de Andrade (LEITE, 1938).  
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Figura 13 - Folha de rosto da tese de livre escolha do candidato José Rollemberg Leite no 

concurso de Ciências Físicas e Naturais (1938) 

 
                                          Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   

 

Na Introdução da tese, José Rollemberg Leite declarava os motivos da escolha do 

tema. Para ele, a natureza da luz desde a antiguidade preocupava os “espíritos mais 

esclarecidos” e produziram diversas hipóteses, a saber: Platão e Ependocles queriam dar 

explicação mecânica para o fenômeno, enquanto Aristóteles atribuiam-no apenas a uma 

modificação do estado dos corpos ditos transparentes. Apesar de defenderem a mesma 

proposição, os dois primeiros possuíam antogonismo de idéias. 

 

E’ interessante notar o antagonismo das hipóteses de Platão  e Ependocles: enquanto 

este admitia que os corpos emitiam particulas minimas as quais se propagavam até 

atingir a retina, Platão dizia ser o olho o emissor dessas particulas que apalpariam os 

objetos luminosos. Meras hipóteses sem base cientifica, estas explicações dos gregos 

se tornavam deficientes á medida que os fenômenos ópticos se iam revelando. Os 

primeiros necessitavam de uma explicação, foram os fenômenos de propagação 

retilinea da luz não exigia entre os antigos uma explicação; ela era tida como 

verdade incontestavel (LEITE, 1938, p. III).  
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O autor afirmava que, tempos atrás verificou-se que a luz se refletia ao encontrar uma 

superfície polida. Fato esclarecido por Cleomédes quando observou que um objeto 

introduzido dentro de um vaso parecia levantar-se na medida em que se colocava água. Esse 

acontecimento representava a refração, cujas leis foram estabelecidas  por Descartes, de forma 

experimental, no século XVII do “Christianismo Snelius”. Com a admissão da propagação 

retílinea e consignadas as leis para os fenômenos da reflexão e refração da luz, a Óptica 

Geometrica  estava constituída elementarmente.  

José Rollemberg Leite nos alertava que antes da existência de tais fenômenos 

conhecia-se, no campo da Óptica, a existencia das cores. No entanto, o problema sobre as 

características da luz necessitava de soluções, porém, satisfizendo certas condições: “uma vez 

dada uma natureza para luz, deviam os fenomenos opticos conhecidos serem explicados. Vão 

surgir teorias e o interesse pelo estudo da optica toma vulto podendo-se mesmo dizer que no 

século XVII nasce esta parte da Fisica” (LEITE, 1938, p. IV).  

Na escrita do texto, José Rollemberg Leite abordou temas sobre a Teoria de Descartes, 

Teoria de Grimaldi, Teoria de Huyghens, Teoria Corpuscular de Newton, Teoria ondulatória 

da luz – Young e Fresnel, Teoria Eletromagnetica da luz, Teoria Geral do Quanta,  Teoria dos 

Quanta de luz, Mecânica Ondulatória. As análises dos autores e suas teorias foram 

apresentadas em ordem cronológica, “iniciando pelo resumo das de Descartes e Grimaldi, as 

quais, se bem não sejam citadas entre as classicas, muito contribuiram para a constituição 

destas” ( LEITE, 1938, p. IV).  

De inclinação assumidamente católica, o tema “Natureza da Luz” escolhido por José 

Rollemberg Leite possuía um embate científico presente no final do século XIX e das 

primeiras décadas do século XX. Para tanto, a escrita desta tese pretendia remover as “velhas 

teorias” e “introduzir novas proposições”, servindo de “farol aos novos tempos” (LEITE, 

1938). Para fundamentar sua obra, citou ao longo do trabalho dezesseis publicações, de 

autores como  J. Tillieux, G. Castelfranchi, Augusto Barbosa as Silva, Louis Broglie, Max 

Planck, A. Sesmat, H. Poincaré, P. Bricout, entre outros. E, como resposta ao estudo 

dissertado, apresentou suas conclusões no capítulo “Mecânica Ondulatória”.  

 

A diversidade de concepções mostra claro quão complexo é o problema da natureza da luz. 

Opiniões emitidas por astros de primeira grandeza no firmamento da Física interferem 

produzindo a obscuridade, a confusão. Hoje, graças á MECANICA ONDULATORIA, que 

conciliatoria poderiamos chamar, tem-se uma explicação para os fenômenos fisicos, mas 

permanecem complexos os problemas da natureza e propagação da luz de modo que damos 

razão a Luiz Broglie ‘para proclamar que para o ignorante um raio de luz é uma coisa muito 
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simples e banal, mas o sabio a si mesmopode dizer:saberíamos muitas coisas se 

soubéssemos somente o que é  um raio de luz [...] (LEITE, 1938b, p. 99-100).  

 

Numa perspectiva histórica, José Rollemberg Leite pautou suas análises nos estudos 

produzidos por matemáticos, químicos, físicos e outros cientistas preocupados em 

compreender o mundo, por meio de formulações e teorias que ajudavam a transformar a 

ciência Física. O autor afirmou que o estudo da ondulatória permitia melhores explicações dos 

fenômenos físicos, mas os temas que tratavam da natureza e propagação da luz ainda conti-

nuava sendo um assunto de grande complexidade. Ao finalizar sua apresentação, o candidato 

João Antonio Aquino foi convidado para defender a sua tese de livre escolha “A Atmosfera”.   

A tese de livre escolha de João Antonio Aquino contém  sessenta e duas laudas, 

distribuídas em prefácio, vinte e dois capítulos, bibliografia, índice e errata. A sua folha de 

rosto traz dados como o nome do autor, título e local de impressão. A dissertação foi 

produzida pela Casa Avila: tipografia e papelaria, localizada na rua de Laranjeiras, nº. 37, em 

Aracaju. Deste modo, o trabalho foi apresentado no concurso de Ciências Físicas e Naturais, 

sendo posta ao juízo da Congregação do Atheneu Sergipense. 
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Figura 14 - Folha de rosto da tese de livre escolha do candidato João Antonio de Aquino 

no concurso de Ciências Físicas e Naturais (1938) 

 
                                   Fonte: Biblioteca Pública Epifânio Dória   

 

Ao iniciar a escrita do prefácio, João Antonio Aquino afirmou que produziu o  referido 

trabalho para apresentar o estudo da atmosfera por meio dos seguintes pontos de vista: “das 

suas propriedades e aplicações (propriedades e aplicações do ar; da sua composição; da sua 

influência sobre os fenômenos da vida e sobre as rochas e, enfim como envolvente do globo 

terrestre” (AQUINO, 1938, p. I). Para tanto, não tinha a pretensão de dirimir divergências 

existentes entre cientistas, nem estabelecer como definitiva esta ou aquela teoria, tampouco 

formular hipóteses, cujas tarefas estavam acima das suas possibilidades mentais e além das 

exigências do texto (AQUINO, 1938).  

Nessa perspectiva, reuniu-se com certo método e sob uma feição didática, trabalhos  

reconhecidos entre os doutos, senão como fato definitivo ou pelo menos comprovado, uma 

vez que eram férteis os domínios das Ciências Físicas e Naturais. Entretanto, não abandonou 

as opiniões divergentes a respeito de certos fenômenos como o da fotossíntese e o da audição 
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que permanecem incompletamente elucidados. Também evitou fazer o histórico da 

respiração, bem como o da fotossíntese, por  serem inteiramente desnecessário. Para reforçar 

tais orientações, se apropriou das palavras de Miguel Ósorio de Almeida quando investigou 

nos livros científicos (AQUINO, 1938). 

 

‘Em livros científicos é necessário igualmente evitar os dois extremos: a não citação 

de opiniões e a citação de todas elas: de um modo teria o leitor a impressão de uma 

ciência constituída e acabada, satisfatória  e completa, de outro modo, ficaria ele 

convicto de que tudo está em dicussão, nada havendo de certo. Na realidade, a 

verdadeira posição da ciência não é nenhuma dessas duas.  

A’ margem de um núcleo de idéias e fatos comprovados existe uma zona móvel e 

ainda incerta: o campo da pesquisa. Tratamos principalmente de descrever esse 

núcleo, mas sem deixar , por vezes, de indicar o campo incerto’ (AQUINO, 1938, p. 

II).  

 

Para elaborar a tese, João Antonio Aquino pautou suas análises em dezoito obras, de 

dezessete autores. Entre esses trabalhos, o estudo de Miguel Osório de Almeida sobre o 

“Tratado de Fisiologia Elementar” foi introduzido nas referências a punho, evidenciando um 

esquecimento do autor ao elencar os textos lidos e citados durante a escrita desta dissertação. 

Para tanto, as demais produções mencionadas foram as seguintes: 

 

1 - Afranio Peixoto, HIGIENE. 

2 - A. Almeida Junior, ELEMENTOS DE ANATOMIA E FISIOLOGIA 

HUMANAS. 

3 - A. P. Alves da Silva,  NOÇÕES DE QUIMICA GERAL. 

4 - A. Valente de Couto, QUIMICA. 

5 - Aristides Ricardo, BIOLOGIA APLICADA Á EDUCAÇÃO.   

6 -  Arlindo Fróes, QUIMICA, 3ª. SÉRIE. 

7 - C. de Melo Leitão, CURSO ELEMENTAR DE HIST., NAT. II VOL. 

8 - Capistrano Pereira. ELEMENTOS DE OTO-RINO-LARINGOLOGIA. 

9 - F. Venâncio Silva e E. Sussekind de Mendonça, C. F. E NAT., 1ª SÉRIE. 

10 - Inácio Puig, S. J. , QUIMICA GERAL.  

11 - Luiz Cavalheiro e Nicolau Angelino, FISICA, 3ª SÉRIE. 

12 - Mario Faccini, CIÊNCIAS FISICAS E NATURAIS, 1ª E  2ª SÉRIES. 

13 - Mario Faccini, HIST. NAT., 3ª, 4ª E  5ª SÉRIES. 

14 - P. A. Pinto, NOÇÕES DE QUIMICA GERAL E DESCRITIVA. 

15 - Verissimo e Varzea, GEOGRAFIA. 

16 - Waldemiro Potsch e Rui de Lima e Silva, CIÊNCIAS FÍSICAS E NATURAIS, 

1ª E 2ª SÉRIES. 

17 - Vários autores, Grande Enciclopédia Portuguesa e Brasileira. 

18 - Miguel Osório de Almeida, Tratado de Fisiologia Elementar, I Tomo (AQUINO, 1938, p. 

57-58, grifos do autor).  

  

Ao analisar as referências percebe-se que João Antonio Aquino se apropriou de 

conhecimentos da Química, Física, Biologia, Geografia, Português, entre outros. Essa vasta 

literatura demonstrava o capital cultural adquirido pelo autor ao longo das suas atividades 
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docentes, já que ministrava interinamente a disciplina posta a concurso no Atheneu 

Sergipense desde o ano de 1933, devido o impedimento do respectivo catedrático. O texto da 

tese dissertava sobre temas como A Atmosfera, Pressão atmosférica, Composição do ar, 

Elementos normais do ar, Vapor d’agua, Ozone, Elementos acidentais do ar, Micróbios do ar, 

Influência do ar sobre a crosta terrestre, Ação das descargas elétricas, Ar comprimido e ar 

rarefeito, Aplicações do ar rarefeito, Influência do ar na respiração, Respiração dos vegetais, 

Influência do ar sore assimilação clorofiliana, Síntese dos corpos azotados, Absorção do azoto 

livre pelas leguminosas, Influência do ar em Fonação e Acústica, Efeitos físicos e químicos 

do calor luminoso, Ação da luz solar e dos raios ultravioletas artificiais nas reações químicas, 

Paralelo entre a ação dos raios actínicos e as enzimas, hormônios, etc, e Análise espectral.  

Como citado no prefácio, a escrita da tese adotou uma modelagem didática, 

descrevendo fatos estabelecidos por autores “doutos”, mas também apresentou algumas 

opiniões divergentes, sobretudo quanto aos temas que tratavam da fotossíntese e da audição 

por ainda não possuírem explicações apropriadas. Ao tratar da fotossíntese, o autor evitou 

fazer o histórico da respiração, porém a definiu e demonstrou, sem muitos detalhes, a 

decomposição da função clorofiliana. 

 

A fotossintese é a propriedade que possúem as plantas verdes de absorver o gás 

carbonico e exhalar oxigênio.  

Varios autores afirmam que aparentemente  a fotossintese não é mais do que a 

decomposição do gás carbonico com desprendimento de oxigênio livre, que volta 

para atmosféra e fixação do carbono com que a planta prepara a síntese das 

substancias organicas, transformando a seiva bruta em seiva elaborada. 

Luiz Menezes diz o seguinte: 

Costuma-se dizer que a função clorifiliana consiste em a planta absorver o gás 

carbonico  (CO’2) decomposto, fixar o carbono e desprender o oxigênio. Mas o 

fenômeno não é tão simples assim: 

O gás carbonico é, de fato, absorvido pela planta, mas a sua decomposição não se 

faz. O que se dá é a sua união aos elementos da água,  existentes na planta dando 

compostos organicos , denominados hidrocarbonados, como os açucares e o 

amido, com desprendimento de oxigênio. As reações que se passam para que se 

produzam essas substancias ainda não estão perfeitaente explicadas, mas podem ser 

resumidas no seguinte exemplo: 6 moleculasde água , produzindo glicose, com 

despreendimento de oxigênio (AQUINO, 1938, p. 32, grifos do autor). 

 

Na concepção de João Antonio Aquino, a audição representava “[...] o sentido que nos 

permite perceber os sons, com seus caractéres variáveis de intensidade, altura e timbre. O 

aparelho que lhe é destinado recebeu, em seu conjunto, o nome de orelha ou ouvido” 

(AQUINO, 1938, p. 40-41). Ao estudar sobre a temática, o autor não pretendia tratar da 

anatomia do apareho auditivo, mas dissertar a cerca da fisiologia da audição para salientar a 
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interferência do ar. Para tanto, ao definir este fenômeno verificou que alguns autores 

possuíam concepções divergentes.  

 

A função auditiva é desempenhada pelo labirinto anterior ou cóclea. 

Alguns autores (Bonnier, Ewald, etc) admitem que a cóclea desempenhe apenas o 

papel de registador mecânico, sendo os sons analisados e dissociados pelo centro 

perceptor, o célebro (parte media da 1ª e 2ª circumvoluções temporais). 

Outros, ao contrário, (Helmholtz, principalmente), julgam ser a cóclea aparelho 

musical análogo ao piano, com a propriedade de analisar as ondas sonóras. 

São teorias estas, como as demais que se lhes vêm agregar destituidas de base 

experimental,  girando apenas no terrenos das hipóteses. 

Na fisiologia da audição apenas se acha elucidado: 

(que o ouvido humano é um aparelho prodigioso para analise infima do sons);  

b) que a excitação sonóra ganha a cóclea pelas vias aéro-timpânica, tubo-timpanica e 

ósteo-craniana, sendo, contudo, aéro-timpânica a de melhor transmissão; 

c) que o tempo de percepção por via aérea é duplo do pela via óssea; 

d) que a escala tonal perceptível varia de um limite inferior (32.000 v. d.), entrando 

como fatores o tempo e o espaço; 

e) que a insuficiência coclear se traduz pela diminuição progressiva da sensibilidade 

auditiva; 

f) finalmente, que a membrana timpânica e os ossiculos não são indispensáveis à 

audição; 

Do que acabamos de expôr se conclúe que o aparelho sensorial auditivo pode ser 

decomposto em aparelhos de transmissão e de percepção, sendo o primeiro 

constituido pelos ouvidos externo (pavilhão e conduto auditivo) e médio (caixa, 

trompa e células mastóideas e 2º -  o de percepção - pelo labirinto anterior e as vias 

nervosas que transmitem ao centro cortical as sensações auditivas (AQUINO, 

19938, p. 45-46, grifos do autor).     

 

   O concurso de Ciências Físicas e Naturais do Atheneu Sergipense prosseguiu no dia 

15 de dezembro de o 1938, com a realização da  prova oral, cujo ponto sorteado de uma lista 

de trinta assuntos, organizada pela Congregação no dia 14 do corrente mês e ano, tratava do 

“nº. 13- Hidrogênio, composição da água e ácidos, bases e sais”. Os candidatos José 

Rollemberg Leite e João Antonio Aquino fizeram suas preleções por 50 minutos, conforme as 

normas regulamentares. Neste mesmo dia, os concorrentes prestaram a prova prática sobre o 

tópico “nº. 2 - Balanças”, escolhido dentre dez temas elencados pela comissão examinadora 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

A leitura e aprovação dos pareceres da comissão do concurso da cadeira de Ciências 

Físicas e Naturais do Atheneu Sergipense ocorreu no dia 17 de dezembro de 1938, onde o 

presidente, na forma do §1º, do Art. 3º, da Lei nº. 44, de 4 de junho de 1937, divulgou as 

notas dos dois candidatos: O Engenheiro Civil e de Minas José Rollemberg Leite em 1º lugar, 

por ter obtido média 9,96; e João Antonio de Aquino em 2º lugar, por ter alcançado média 

8,28, estando “habilitados” os dois concorrentes. No entanto, o regulamento em vigor 

determinava que o primeiro classificado, fosse nomeado professor catedrático da referida 
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cadeira, o que aconteceu  no dia 30 de dezembro de 1938 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

A habilitação de José Rollemberg Leite188 ao concurso da cadeira de Ciencias Físicas e 

Naturais do Atheneu Sergipense deve-se a sua classificação, como também a sua formação 

acadêmica, notoriedade como professor contrato da instituição e pelas amizades herdadas dos 

seus familiares com os intelectuais e políticos sergipanos, “responsáveis por criar redes de 

sociabilidades nem sempre homogêneas, mas com interesses específicos” (SILVA, 2010, p. 

197).  

Sua formação escolar sofreu influências católicas tanto no ensino primário quanto no 

secundário. Iniciou seus estudos em sua cidade natal, mas prosseguiu para o Salesiano de 

Aracaju, completando o curso secundário no Antonio Vieira, na cidade de Salvador. No ano 

de 1929 partiu para a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, a fim de dedicar-se ao curso 

superior de Engenharia de Minas e Civil, formando-se em 1935. Como acadêmico 

demonstrou inclinação política ao se tornar presidente do Diretório Estudantil, nos anos de 

1932 e 1934. Com o término dos estudos retornou a Sergipe e deu início a sua carreira como 

engenheiro, dividindo-a como professor contratado de Física, no curso Complementar da 

Sessão Pré-Politécnica do Atheneu Sergipense. 

Diante os fatos, ainda cabe dizer que a presença de José Rollemberg Leite e João 

Antonio de Aquino como professores do Atheneu Sergipense antes de prestarem concurso a 

cátedra de Ciências Físicas Naturais, de alguma forma, proporcionaram suas aprovações. Os 

dois candidatos já conheciam o cotidiano daquele estabelecimento de ensino e o perfil dos 

componentes da banca examinadora. Desse modo, os exames foram realizados sob um 

mecanismo de poder destinado a controlar condutas, comportamentos e atitudes, além de 

intensificar os rendimentos e multiplicar as capacidades dos concorrentes. As interpretações 

de Foucault (2014a) me fez entender o processo em questão como uma anatomia do detalhe, 

onde a disciplina investia o exercicio do poder por meio de técnicas e estratégias que 

efetivavam as relações de poder, impondo limitações, obrigações e proibições. Em outras 

palavras, o desempenho de José Rollemberg Leite nas provas e as redes de sociabilidades de 

sua família permitiram-no um lugar de destaque, habilitando-o na cadeira vaga.   

 

                                                 

188 O nomeado nasceu no dia 19 de setembro de 1912, na cidade de Riachuelo, o estado de Sergipe. Filho do 

médico Silvio César Leite e de D. Lourença Rollemberg Leite, uma família abastada e de destaque na sociedade 

sergipana.  
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4.1.5 - O concurso da cadeira de Desenho do Atheneu Sergipense: habilitação de 

Napoleão Agélio de Oliveira Dórea   

 

A cadeira de Desenho do Atheneu Sergipense abriu concurso por meio do edital nº. 5, 

de 11 de março de 1938, sendo as inscrições encerrradas no dia 16 de setembro do mesmo 

ano. Napoleão Agélio de Oliveira Dórea foi o único candidato que compareceu na secretaria 

da instituição, no dia 14 de setembro de 1938 para se cadastrar e entregar os documentos 

necessários, a saber: título eleitoral; atestado de sanidade; atestado de conduta; pública forma 

de certificado da 5ª série; atestado de competência da matéria fornecido pelos diretores dos 

Colégios Tobias Barreto e Atheneu Sergipense e pelos fiscais dos mesmos estabelecimentos  

e da escola Nossa  Senhora Auxiliadora, dos professores Quintino Marques, Gentil Tavares da 

Motta e Armando Cesar Leite; certificado de registro de professor de Desenho fornecido pela 

Diretoria Nacional de Educação e duas certidões da Secretaria da Justiça e Negócios do 

Interior.  

Tais comprovantes foram julgados pelos membros da comissão examinadora, no dia 2 

de dezembro de 1938, às 11 horas, sendo aprovados com nota 10,0. Cabe destacar que,  

Napoleão Agélio de Oliveira Dórea foi o único candidato que apresentou no ato da inscrição o 

registro de professor de Desenho liberado pela Diretoria Nacional de Educação frente a 

documentação prescrita pelo edital nº 5, de 11 de março de 1938, às cadeiras vagas do curso 

Fundamental do Atheneu Sergipense. Este fato reafirmava a aceitação de outros títulos 

idôneos, além desta perrogativa exigida pelos concursos docentes em âmbito nacional, a partir 

do ano de 1931.  

Após o recrutamento, a Congregação do Atheneu Sergipense se reuniu no dia 28 de 

setembro de 1938 para eleger a banca examinadora do concurso de Desenho, contando com a 

presença dos professores Joaquim Vieira Sobral, Abdias Bezerra, Florentino Telles de 

Menezes, Gentil Tavares da Mota, Joaquim Fraga Lima, Felte Bezerra, Oscar Batista do 

Nascimento, João Antonio de Aquino, Virginio de Sant’ana, Leonardo Gomes de Carvalho 

Leite, José Andrade Carvalho, João Alfredo Montes, Manoel Franco Freire, Jucundino de 

Souza Andrade, Arthur Fortes, Napoleão Agélio de Oliveira Dórea, José Fontes Cardoso, 

Antonio Gomes Farias, João Batista Garcia Moreno e o Inspetor Federal Octaviano Melo 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

Os professores Manoel Franco Freire (Inglês) e Felte Bezerra (Geografia) foram 

designados apuradores da votação para escolher os membros da comissão examinadora pela 
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Congregação, obtendo o seguinte resultado: Joaquim Vieira Sobral (Desenho e Inglês), onze 

votos; Abdias Bezerra (Matemática), dez votos; Gentil Tavares da Motta, sete votos; João 

Alfredo Montes, um voto; Manoel Franco Freire, um voto, sendo eleitos os dois mais votados. 

Como avaliadores estranhos a instituição convocou-se os docentes Arthur Fortes (História 

Natural), Virgilio Sant’ana (Filosofia), Misael Viana (Matemática) e Cecílio Cunha (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

Em seguida, no dia 7 de novembro de 1938,  a comissão examinadora representada 

pelos professores da Congregação e estranhos a instituição, organizou  e aprovou uma lista de 

20 pontos para prova gráfica de Desenho. Os temas elencados faziam parte do programa 

oficial desta disciplina, do curso Fundamental, do Colégio Pedro II, defendido pela Reforma 

Francisco Campos. Suas aulas eram ministradas nas 1ª e 2ª séries por 3 horas, enquanto que 

nas 3ª, 4ª e 5ª séries duravam 2 horas, conforme os estudos de Vechia e Lorenz (1998, p. 345-

346).    

 

Quadro 36 - Lista de pontos da prova gráfica do concurso de Desenho (1938) 
Números Pontos 

1º Projeções: épura. Artifício fundamental. Copia de um objeto de forma cilindrica  

2º Teoria da sombra. Luz natural, artificial e convencional. Copia de objeto de tipo prismatico 

3º Perspectiva. Estudo dos métodos. Copia de objeto tipo conico  

4º Rebatimentos e rotações. Copia de objeto do tipo tronco, conico 

5º Seção plana dos corpos geometricos. Tipo prismatico conico 

6º 
Estudo da divisão da circunferencia em partes iguais e aplicação dessa divisões no traçado das 

rosáceas. Tipo cilindrico conico 

7º Projeções ortogonais. Figuras planas e corpos geometricos. Ornatos simples 

8º Estudo da morfologia geometrica. Resolução de problemas. Entrelaçado em forma hexagonal 

9º Desenho contrutivo, plantas, Aplicação de escala. Faixas e gregas 

10º Estudo do ponto na geometria descritiva. Faixas decorativas com elementos mixtelineos 

11º 
Traços de reta. Representação das posições das retas em relação aos planos de projeções. Corpo 

lumario. Cabeça de perfil 

12º Projeções cônicas. Letreiros para cabecario de provas 

13º Planos. Representação de todos os casos. Traços Folhagem e flôres 

14º 
Representação projetiva dos corpos geometricos situados em posições particulares. Ornamentações 

geometrica plana com elementos retilineos 

15º 
Estudo dos casos particulares do ponto, na projeção. Cóta e afastamento. Copia ao natural de um 

fruto 

16º Perspectiva de solidos geometricos conhecidas as suas projeções. Vasos egipcios. Decoração 

17º 
Traçado da perspectiva e das sombras propria e projetada de figuras geometricas. Copia de um 

grupo de solidos geometricos 

18º 
Resolução gráfica de problemas sobre a parte de desenho geometrico. Copia de objetos usuais 

isolados e em gregas 

19º Traçado de curvas. Concordancia. Graficos sua importância e aplicação. Faixas estilisadas 

20º Traçado de projeção da perspectiva e das sombras dos solidos geometricos. Paisagens 
Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1938. 
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O ensino de Desenho complementava a formação cultural e artística promovida pela 

Reforma Francisco Campos. Na concepção de Souza (2008), seus conteúdos eram concebidos  

como meio de aquisição e de expressão cultural, além de articulá-los com as disciplinas 

Geografia, História, Ciências Físicas e Naturais e Matemática para utilizar “a ilustração  das 

questões cientificas,  na representação figurativas dos fenômenos, em esquemas e diagramas, 

e ainda, nas figuras de demosntração e nas resoluções gráficas dos problemas” (SOUZA, 

2008, p. 160). Os alunos estudavam, a cada série, os assuntos sobre Desenho do Natural, 

Desenho Decorativo e Desenho Convencional.  

 

[...] apesar das controvérsias em torno da classificação do desenho, de modo geral, 

passou-se a considerar como Desenho do Natural o desenho de observação feito à 

mão livre, levando-se em conta o estudo da luz, da sombra e da perspectiva, 

Desenho Geométrico aquele voltado para as construções geométricas planas e 

resolução de problemas utilizando instrumentos, Desenho Decorativo, o que estuda 

os elementos e as regras da decomposição visual e o Desenho Convencional, o 

estudo da geometria descritiva e das diferentes ramificações do desenho técnico 

(SOUZA, 2008, p. 160).  

  

Napoleão Agélio de Oliveira Dórea realizou sua prova prática, no dia 10 de dezembro 

de 1938 sobre o tópico “nº. 5 Secção plana dos corpos geométricos. Tipos prismatico cônico”, 

no tempo regulamentar. No dia 14 do corrente mês e ano, a Congregação convocou o 

candidato para sortear de uma lista de trinta pontos, um assunto para prova didática. O 

conteúdo escolhido tratava-se do “[...] nº. 29 - Estudo da divisão da circunferencia em partes 

iguais e, aplicações dessas divisões no traçado das rosáceas”, prestado no dia seguinte durante 

os 50 minutos regulamentares (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1938, Ref. 496FASS01).   

A leitura do parecer da comissão examinadora do concurso de Desenho do Atheneu 

Sergipense ocorreu no dia 16 de dezembro de 1938, às 10 horas e 30 minutos, estando 

presentes nesta reunião os professores Joaquim Vieira Sobral, Abdias Bezerra, Gentil Tavares 

da Motta, Arthur Fortes, João Alfredo Montes, Leonardo Gomes de Carvalho Leite, Virginio 

Sant’ana, José Andrade Carvalho, Oscar Batista do Nascimento, Florentino Telles de 

Menezes, Joaquim Fraga Lima, Manoel Franco Freire, Luiz Figueiredo Martins, Alberto 

Bragança de Azevedo e o inspetor fiscal Otaviano Melo (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

O exame e julgamento deste processo seletivo atenderam aos ditames do parágrafo 1º, 

do Art. 3º da Lei nº. 444, de 4 de junho de 1937. As notas conferidas a Napoleão Agélio de 

Oliveira Dórea geraram a média 9,50, tornando-o “habilitado”. A sua nomeação como 
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catedrático efetivo da cadeira de Desenho do Atheneu Sergipense aconteceu no dia 30 de 

dezembro de 1938, embora já viesse exercendo interinamente a disciplina desde 1934.  

O fato de ministrar aulas de Desenho como interino no Atheneu Sergipense, de alguma 

forma, promoveu a sua aprovação no referido concurso. A presença de Napoleão Agélio de 

Oliveira Dórea na instuição o fez conhecido e reconhecido entre seus pares, sobretudo seus 

conhecimentos na matéria em questão estabeleceram relações de poder por meio de um 

controle disciplinar aplicados em cada etapa dos exames. 

 

4.1.6 -  “A generalizada cultura” de Gonçalo Rollemberg Leite: o concurso para 

professor de História da Civilização do Atheneu Sergipense 

 

A cadeira de História da Civilização do Atheneu Sergipense abriu concurso por meio 

do edital nº. 5, de 11 de março de 1938 e encerrou suas inscrições no dia 16 de setembro do 

mesmo ano. Gonçalo Rollemberg Leite foi o único candidato que compareceu na secretaria da 

instituição, no dia 16 de setembro de mesmo ano para se cadastrar e entregar documentos 

necessários, a saber: certidão do registro civil de nascimento; atestado de sanidade e 

idoneidade moral; pública forma da carta de bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, doze 

comprovantes sobre o seu mérito pessoal e profissional e cinquenta exemplares da tese de 

livre escolha.  

Essa documentação foi julgada pelos membros da comissão examinadora duas vezes: 

no dia 2 de dezembro de 1938 e no dia 31 de março de 1939. O motivo da dúbia avaliação 

deve-se a anulação do primeiro parecer devido a substiuição de um dos examinadores da 

banca, Luiz José da Costa Filho por Tennison Ribeiro, cujos motivos não foram revelados.  

 

‘Parecer da comissão examinadora. Tenho examinado e apreciado os titulos 

apresentados pelo Dr. Gonçalo Rollemberg Leite, unico candidato a catedra de 

Historia da Civilização, na sua inscrição ao concurso do mesmo, somos de parecer 

que o candidato tem direito ao grau 10,0 em vista das provas de generalizada 

cultura que exibiu e da eficiencia de que deu prova no exercicio do magisterio 

na Escola de Comercio Conselheiro Orlando desta Capital, conforme atestado 

firmado pelo diretor daquele estabelecimento. Ateneu Sergipense em Aracajú, 2 de 

dezembro de 1938 (aa). Jucundino de Souza Andrade; Arthur Fortes; José Augusto 

da Rocha Lima; Dr. João Batista Perez Garcia Moreno; Luiz Jose da Costa Filho’ 

(ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 2 de dez., 1938, p. 

183v, Ref. 496FASS01, grifos meus)    
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Nota-se que tanto no primeiro como no segundo parecer a comissão examinadora 

tecem elogios a Gonçalo Rollemberg  Leite pelos serviços prestados ao magistério na Escola 

de Comércio Conselheiro Orlando, afirmando que seus conhecimentos docentes o fazia 

possuidor de um “vasta cultura”. Cabe dizer que, o candidato também exerceu  interinamente 

a cadeira de Literatura do Atheneu Sergipense ao ser nomeado pelo Interventor Federal no 

Estado de Sergipe, no dia 10 de novembro de 1934, o que não foi mencionado entre os 

examinadores, mas se agregava ao capital cultural adquiridos ao longo dos anos.  

Assim como os demais concursos do Atheneu Sergipense, a escolha da comissão 

examinadora para a cadeira de História da Civilização ocorreu no dia 28 de setembro de 1938, 

sendo eleitos como apuradores os professores Joaquim Fraga Lima (Geografia), e Florentino 

Telles de Menezes (Sociologia), obtendo o seguinte resultado: Arthur Fortes (História 

Natural), quatorze votos; Jucundino de Souza Andrade (Alemão), nove votos; Florentino 

Telles de Menezes (Sociologia), quatro votos; Leonardo Gomes de Carvalho Leite, dois votos 

e Virginio de Sant’ana (Filosofia), um voto. Os dois primeiros docentes, por maioria dos 

votos, foram escolhidos como examinadores pela Congregação, sendo estranhos a instituição 

os senhores João Batista Perez Garcia Moreno, José Augusto Rocha Lima, José Luiz da Costa 

Filho (posteriormente substituído por Tennyson Ribeiro) (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1938, Ref. 496FASS01).   

Neste mesmo dia, a comissão examinadora organizou e aprovou uma lista de vinte 

pontos para prova escrita. Os assuntos desta relação atendiam ao programa oficial de ensino 

de História da Civilização, ministrados no curso Fundamental, do Colégio Pedro II, com a 

Reforma Francisco Campos. Tais conteúdos eram ensinados, semanalmente, nas 1ª e 2ª séries, 

por 2 horas, conforme as análises de Vechia e Lorenz (1998, p. 329).  
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Quadro 37 - Lista de pontos da prova escrita do concurso de História da Civilização 

(1938) 
Números Pontos 

1º Prehistória 

2º Egito 

3º Assirios e babilonios 

4º Grécia. Esparta e Atenas 

5º Império romano - século de Augusto.  

6º Invasão dos barbaros- Influencia da Civilisação romana e do Cristianismo 

7º O Imperio do Oriente- Justiniano  

8º O Islanismo 

9º Carloringios- Restauração do Império do Ocidente  

10º O Seculo XIII 

11º Descobrimentos marítimos- Portugueses e hespanhois  

12º Renascimento 

13º Reforma 

14º O seculo de Luiz XIV  

15º O advento da ciencia moderna  

16º Revolução franceza- Suas causas  

17º Epoca napoleonica 

18º Independencia da America hespanhola  

19º Independencia do Brasil- Jose Bonifacio  

20º Doutrina politica contemporanea  

Fonte: Elaborado pela autora por meio das atas da Congregação do Atheneu Sergipense do ano de 1938. 

 

O programa de ensino para  História da Civilização estava destinado as duas primeiras 

séries, sendo que na 1ª série estudava-se os temas sobre a História Geral e na 2ª série os 

conteúdos relativos a História do Oriente. Na concepção de Souza (2008), o aprendizado desta 

disciplina “era abrangente, visando à formação humana do aluno, bem como a sua educação 

política” (SOUZA, 2008, p. 156). Ao ministrá-la deve-se dar “maior atenção aos ‘fatos 

dominantes do processo histórico’”, entrelaçando seus conteúdos com “‘[...] os aspectos 

econômico, político e ideológico’. O sentido de integração de conteúdo estava presente e 

vinha ao encontro de posições defendidas por educadores de tendências mais universalistas” 

(SOUZA, 2008, p. 156). Desse modo,  havia uma relação entre os estudos da História do 

Brasil e da America mediadas com o processo histórico mundial. 

 

[...] a princípio, o conhecimento da situação do mundo até o descobrimento, para se 

fazer depois o estudo simultâneo da História Geral, da História pátria, a fim de que 

possam  ser bem apreciadas as influências que concorreram, de tôda parte, para a 

formação do Brasil e de várias nações americanas, bem como para que se considere 

o papel desempenhado pelos diversos países no conjunto da evolução da 

humanidade, e se conheçam os problemas humanos em cuja solução cumpre ao 

Brasil empenhar-se solidariamente com as demais nações ( BICUDO, 1942, p. 145).   

 

Gonçalo Rollemberg Leite realizou sua prova escrita no ponto “nº. 20- Doutrina 

politica contemporanea”, no dia 3 de abril de 1939, no tempo regulamentar. No dia seguinte, 
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defendeu sua tese de livre escolha, às 10 horas, na presença dos professores Joaquim Vieira 

Sobral, Arthur Fortes, Napoleão Agélio de Oliveira Dórea, Tenysson Ribeiro, Gentil Tavares 

da Motta, Alberto Bragança de Azevedo, Virginio Sant’ana, José Rollemberg Leite, Joaquim 

Fraga Lima, João Batista Perez Garcia Moreno, Felte Bezerra, José Andrade Carvalho, João 

Alfredo Montes, José Calanzas Brandão da Silva, José Olino de Lima Neto, Florentino Telles 

de Menezes, Avelar Brandão Vilela, José Augusto da Rocha Lima, Jucundino de Souza 

Andrade, Abdias Bezerra, José Fontes Cardoso, Otaviano Mello, Inspetor Federal e os 

senhores Cecilio Cunha, Clovis Conceição, Aurelio Prado, Mario Cabral, Desembargador 

Edson Oliveira Ribeiro, Aldemar Brito, Antonio Tavares de Bragança, Misael Viana, Osvaldo 

Lages (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1939, Ref. 

496FASS01).   

A tese de livre escolha escrita por Gonçalo Rollemberg leite versava sobre “Aspectos 

Economicos da Idade Média”, possui cento e vinte e nove páginas, dividida em quatro 

capítulos, além das conclusões e bibliografia. A sua folha de rosto traz dados sobre o nome do 

autor, título de obra, finalidade e local impressão. Assim, o trabalho foi impresso pela Casa 

Ávila: tipografia e papelaria, localizada na rua de Laranjeiras, nº. 37, em Aracaju. 
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Figura 15 - Folha de rosto da tese de livre escolha do candidato Gonçalo Rollemberg 

Leite no concurso de História da Civilização (1938) 

 
                                          Fonte: Intituto Histórico e Geográfico de Sergipe    

 

O primeiro capítulo “ Organização e economia feudais” dissertava sobre o feudalismo, 

a organização dos feudos, A sociedade feudal, e O trabalho e a economia.  O segundo capítulo 

“Economia senhorial e Urbana” trava-se da emancipação dos servos e As cidades. No 

terceiro, “A indústria e a Corporação” abordava A agricultura, A indústria e As corporações. 

E, por fim “O comércio e O capitalismo” tratando do comércio, Feiras e ligas, Moeda e 

crédito e o capitalismo. Esses temas e suas subdivisões giravam em torno dos aspectos 

econômicos da Idade Média apresentando sua atuação e contribuição em toda Europa. 

Gonçalo Rollemberg Leite iniciava o primeiro capítulo da tese dissertanto sobre a 

invasão de Roma, cujas fronteiras estavam ameaçadas por numerosas “hordas de bárbaros”. 

Esses povos aproveitaram o enfraquecimento e a queda deste Império para ocupar seu 

território.  
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[...] Roma, permitiu ainda a entrada em seu território, a entrada dos bárbaros como 

os Visigodos e Borguinhões, aos quais eram dados dois terços das terras nas regiões 

que lhe designavam para estacionamento, terras que os chefes dividiam pelos 

principais dos bandos, ou por novos grupos de sua nação que por aí afluiam. Outros 

germanos como os francos, contentando-se a principio com os despojos das 

conquistas, passada a fase destas, distribuiam a conquista da terra comprada assim a 

preço de sangue, aos companheiros de luta. Os soberanos dos novos reinos, quais os 

merovingios procuravam por outro lado entregar a posse e administração de grandes 

lotes de terras aos colegas de armas possibilitando-lhes meios de angariar homens 

para o exercito, e fundos para o erario (LEITE, 1938, p. 3). 

 

Nos escritos iniciais da tese ficava evidente que tal período histórico era o que mais 

despertava a atenção de Gonçalo Rollemberg Leite. Ao longo do texto o candidato 

apresentava seus conhecimentos sobre a Idade Média, sobretudo quanto ao feudalismo. Os 

estudos de Oliveira (2011) afirmam que,  o autor entendia “[...] o feudalismo como motivo de 

empecilho para o progresso, e como um regime não só político, mas também social, além de 

buscar a origem etimológica da palavra em questão” (OLIVEIRA, 2011, p. 83).   

 

[...] regime social e político que dominou toda a Idade Média, e tirou o nome, das 

palavras germânicas fee, recompensa e od, propriedade, ou do vocábulo latino 

findes, o que parece mais provavel, visto não se encontrar tal expressão na lei salica 

antes do século XI, e não possuí-la outros idiomas germanicos, a não ser o ingles 

que o recebeu do normando (LEITE, 1938, p. 4). 

 

Dentre muitos aspectos da Idade Média, o Gonçalo Rollemberg Leite expôs suas 

considerações sobre a atuação igreja no período medieval por meio de atributos como 

competência, relações entre o povo e o soberano, do uso do Latim como idioma universal, 

entre outros dados relevantes que legitimavam o seu papel de estímulo e orientação para 

manter o equilíbrio entre os “valores materiais e espirituais”.  

 

A Igreja Catolica teve um papel primacial no desenvolvimento economico medieval, 

quer atuando diretamente, quer atuando indiretamente: condenando a escravidão, 

aproximando senhores e servos, creando um ambiente propicio á emancipação 

destes, entregando á cultura mediante simples arrendamento de grandes extensões de 

terra, dignificando o trabalho e estimulando-o com o exemplo de seus monges, 

servindo de laço de ligação entre o povo e o soberano, possibilitando áqueles locais 

para se reunir dando como modelo ás organizações de suas cidades o regime 

comunal dos conventos, buscando fazer cessar a guerra privada, possibilitando um 

melhor entendimento entre os povos através de sua unidade espiritual, praticamente 

exteriorizada em uma lingua universal, o latim, a ação da Igreja, antes que de 

repressão ou obstaculo, foi de estimulo e orientação, procurando manter um 

equilíbrio hierarquico entre os valores materiais e espirituais (LEITE, 1938, p. 122, 

grifos meus). 
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Ao tratar da sociedade feudal, Gonçalo Rollemberg Leite descreveu minuciosamente 

inúmeros aspectos sobre os espaços e os costumes dos europeus. O detalhamento da vida 

social medieval envolvia mobiliário, utensílios, roupas,  imóveis, entre outras caracteristicas 

que apresentavam um povo voltado para o mundo da guerra, embora estivesse presente nos 

indivíduos daquela época um “esmero” pelas artes e  pelo bom gosto. 

 
A vida social era a principio simples e modesta. O mobiliario do castelo compunha-

se de mesas e bancos de madeiras; camas estreitas forradas com palha; caixa de 

vime para guardar vestidos. Havia peças de ouro e prata de grande valor, porém, 

trabalhadas sem arte e sem gosto. [...] O vestuário ressentia-se da falta de roupa 

branca; os nobres usavam uma camisa de lã fina, de custo elevadíssimo. Os tecidos 

eram grosseiros. A arte e a indústria, visavam antes a guerra, então constante do que 

o conforto. [...] Os castelos foram remodelados; as janelas coavam a lus através de 

vitrais coloridos; as paredes eram ornadas com couros de Cordova; no proprio 

castelo, as mulheres faziam tapetes e bordados [...] aparadores de diferentes feitios, 

sobre quais viam-se baixelas preciosas, saleiras enormes, jarras e fracos em 

profusão. Os leitos, muito largos, eram cobertos por cortinas, e cheios de almofadas. 

A noite, lampadas com linhaça clareavam os salões [...] (LEITE, 1938, p . 30). 

 

 Ao concluir sua tese, Gonçalo Rollemberg afirmou “[...] a Idade Média não foi um 

longo eclipse na história econômica da humanidade. O iato resultante da queda do Império 

Romano e da invasão dos bárbaros, atingiu, apenas a França e parte da Itália, e mesmo nestas 

regiões, se fez sentir tão só até o século XIII” (LEITE, 1938, p. 123). Desse modo, o único 

candidato a catédra de História da Civilização do Atheneu Sergipense possuía uma concepção 

ampla sobre os aspectos políticos e econômicos da história medieval, bem distante daquela 

que a concebia como a “Idade das Trevas”. 

 

A época que viu o trabalho escravo passar á servidão e a desta á liberdade; a 

preocupação do justo preço e do justo salario, visando o bem comum; a industria, 

trabalhada por homens livres sob o controle e disciplina das corporações; a 

agricultura  intensificar-se, extendendo-se por toda Europa; o comercio, nunca 

intemrropido na bacia do Mediterraneo, renascer em toda a parte, entremostrando o 

seu progresso e vitalidade na instituição das feiras, na organização das hansas, no 

estabelecimento do credito, na creação  do direito mercantil, e emfim,  na formação 

do capitalismo, não foi, não o poderia ser, uma época de apatia economica, de 

estagnação dos negocios, de paralisia das atividades materiais da humanidade. O 

intervalo entre a cultura e a organização romanas e o Renascimento, não foi, como 

pretende Gibbon, uma longa noite de ignorancia e de violencia. ‘A verdade, diz 

Davis, é que toda civilização tem o seu lado mau, que é fácil expor e denunciar. 

Não devemos, comtudo julgar uma época por seus crimes e escandalos. Os mais 

altos feitos da Idade Media são fruto de profunda reflexão, de perseverante e 

concentrado esforço, de um olvido de toda finalidade egoista, ao serviço da 

humanidade e de Deus; para dize-lo com outras palavras, o solo de que brotam 

e a atmosfera em que têm amadurecido, são os de uma sociedade civilizada’ 

(LEITE, 1938, p. 123-124, grifos meus). 
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Nessa perspectiva, a concepção de História Medieval do autor discordava das ideias de 

Gibbon e se aproximava do pensamento de Henry William Charles Dawis, quando afirmava 

que o período da Idade Média provocou profundas reflexões, “alvitres de uma sociedade 

civilizada” (LEITE, 1938). Cabe dizer, que a bibliografia descrita na tese de Gonçalo 

Rollemberg Leite apontavam “vestígios” de seus conhecimentos sobre o temática em questão.  

 

CH. SEIGNOBOS - Histoire de la Civilisation au Moyen Age e dans les Temps 

Modernes. 

CH. SEIGNOBOS - Antiquité Romaine et Pré-Moyen Age.  

CH. SEIGNOBOS - Histoire Moderne jusqu’en 1715. 

J. DE CROZALS - Histoire de la Civilisation.  

CESAR CANTÚ - Histoire Universelle (tradução francesa). 

H. W. C. DAVIS - Europa Medieval (tradução espanhola). 

ANDRÈ MAUROIS - Historia da Inglaterra (tradução brasileira). 

EDWARD A. FREEMAN - General Sketch of European History. 

H. G. WELLS - The Outline of History. 

BASILIO DE MAGALHÃES - Historia do Comercio, Industria e Agricultura. 

ALCEU AMOROSO LIMA - Introdução à Economia Moderna. 

ALCEU AMOROSO LIMA - Problema da Burguesia. 

WERNER SOMBART - La Industria (tradução espanhola). 

M. LAFFON-MONTELS - Les Etapes du Capitalisme de Hammourabi a Rockfeller. 

BARNES - History of Western Civilisation. 

 PIERRE BRIZON - Historie du travail et des travailleurs. 

CARLOS GIDE – Compendio d´Economia Política (tradução brasileira). 

EMILIO WILLEMS - Elementos de Historia Geral da Economia. 

MONTESQUIEU - De L´Esprit des Lois. 

HEODOR STERNBÉRG - Introducion A la Ciencia del Derecho (tradução 

espanhola). 

HENRI CAPITANT - Precis de Legislation Industrielle. 

RENÉ FOIGNET et EMILE DUPONT - Manuel de Legislation Industrielle. 

E. THALLER – Traité de Droit Commercial. 

JACQUES MARITAIN - Humanisme Integral. 

JONATHAS SERRANO - Philosophia do Direito. 

HUBERT LEY – L’artisanat entité corporative. 

VICOMTE GEORGE D’AVENEL - La Proprieté Fonciére de Philippe Auguste a 

Napoleon. 

VICOMTE GEORGE D’AVENEL - La Fortune Mobiliére dans l´Histoire. 

VICOMTE GEORGE D’AVENEL - Le coût de l’a-meublement depuis sept siécles. 

VICOMTE GEORGE D’AVENEL - Les Acessoires de toilette; coiffures, armures 

et bijoux 

EDMOND PLAUCHUT - Les Anciennes Provinces de la France-Le Berry 

M. VICTOR DU BLED - La Franche- Comté. 

M. ALFRED DE FOVILLE - La Population Française 

A. DIEUDONNÈ - L´Actualité d´Hier-Changes et Monnaies au Moyen Age 

(LEITE, 1938, p. 125-126). 

 

Ao analisar a bibliografia percebe-se que o autor se apropriou de uma vasta literatura 

francesa, mas também de autores clássicos da História como Charles Seignobos e de obras das 

áreas do Direito, da Economia, da Sociologia e da Filosofia, além das produções brasileiras de 

Alceu Amoroso Lima, Basílio de Magalhães e Jonathas Serrano. Esse arcabouço intelectual, 
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sem dúvida, denunciava a “primorosa cultura” do candidato, assim como sua aptidão sobre os 

aspectos econômicos da Idade Média. 

Após a defesa de Gonçalo Rollemberg Leite, a comissão examinadora arguiu o 

candidato. Terminada esta etapa, o presidente, Joaquim Vieira Sobral,  determinou para o dia 

seguinte, no dia 5 de abril de 1939, às 10h, o provimento da prova didática do candidato, 

versando sobre o assunto  “nº. 30- Independencia do Brasil- José Bonifácio”, sorteado de uma 

lista de trinta pontos. O único candidato para a cadeira de História da Civilização começou o  

referido exame às 10 horas e 25 minutos, terminando no tempo regulamentar (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1939, Ref. 496FASS01).   

O julgamento e parecer da comissão examinadora sobre o concurso de História da 

Civilização do Atheneu Sergipense aconteceu no dia 10 de abril de 1939. Neste dia foram 

apreciados os méritos dos títulos e documentos apresentados por Gonçalo Rollemberg Leite, 

assim como a prova escrita, defesa de tese e prova didática, submetidas perante a 

Congregação, sendo os dois últimos exames públicos. Na ocasião das atribuições das notas, o 

professor José Rollemberg Leite não tomou parte da votação por possuir grau de parentesco 

com o candidato, uma vez que os dois eram irmãos. Atribuíram aos títulos e documentos 

média 10,0; para prova escrita média 9,2; na defesa de tese média 10,0 e para prova didática 

média  9,2, resultando a média geral 9,6 (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1939, Ref. 496FASS01).   

Com este resultado o Interventor Federal do Estado de Sergipe, Eronides Ferreira de 

Carvalho, por meio do Art. 101, do Decreto nº. 7 de 14 de março de 1938, nomeou no dia 24 

de abril de 1939, o bacharel Gonçalo Rollemberg Leite para professor catedrático efetivo da 

cadeira de Historia da Civilização do  Atheneu Sergipense.  

Indubitavelmente, a aprovação de Gonçalo Rollemberg Leite traçava uma relação 

direta com a sua formação acadêmica, além de estudos pautados nos campos da “Economia, 

Política, Psicologia e Literatura Francesa, sendo a última cursada no Instituto Franco-

Brasileiro de Alta Cultura” (OLIVEIRA, 2011, p. 95).     

 Corroboro com Oliveira (2011), quando diz que a concepção humanista do candidato 

também provinha das leituras realizadas nos tempos de infância, na biblioteca da família, 

localizada no engenho da Fazenda Angico e que acomodava uma seleção de “obras clássicas e 

revistas européias”. Tal arquitetura intelectual  o fez adquirir conhecimentos históricos que, 

sem dúvida, contribuíram efetivamente no bom desempenho e posterior habilitação no 

concurso de História da Civilização do Atheneu Sergipense. 
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Assim como irmão, José Rollemberg Leite, a  sua habilitação neste concurso deve-se 

também a sua notoriedade como professor contrato da instituição e pelas  “redes” (Sirinelli, 

2003) de amizades herdadas dos seus familiares com os intelectuais e políticos sergipanos. 

Gonçalo Rollemberg Leite nasceu na cidade sergipana de Riachuelo em 14 de fevereiro 

de1906, bacharelou-se em Ciências Jurídicas e Sociais no ano de 1927 em Minas Gerais, 

passando a atuar como promotor de justiça. No ano de 1932 tornou-se jornalista, fundador, 

diretor e principal redator do jornal A República, onde  publicava e assinava editoriais e 

artigos sob o pseudônimo de Disraeli189. 

Diante os fatos, ainda cabe dizer que a presença de Gonçalo Rollemberg Leite como 

professor interino do Atheneu Sergipense antes de prestar concurso a cadeira de História da 

Civilização, de alguma forma, proporciou sua aprovação. Ao fazer parte daquele ambiente, o 

candidato já era conhecido e reconhecido entre seus colegas, além de saber o perfil dos 

membros da banca examinadora. Distarte, o referido processo seletivo combinou técnicas de 

“hierárquicas vigilantes” e “sanções regulamentares como um “controle normalizante”, cujas 

relações de poder estavam presentes entre os “dominantes” e “dominado”, pois não havia 

comandante para sua racionalidade. Na concepção de Foucault (2014a), o poder era uma 

“ação sobre a ação dos outros”, cujas relações de forças limitavam, incitavam, puniam, 

premiavam sob o dominio da disciplina. Para tanto, tal mecanismo de poder habilitou o único 

candidato desta concorrência na cadeira vaga.   

 

4.2 - O REGISTRO DE PROFESSORES E OS CONCURSOS DOCENTES DO ATHENEU 

SERGIPENSE DURANTE A REFORMA GUSTAVO CAPANEMA 

 

Antes da implementação da Reforma Francisco Campos no interior do Atheneu 

Sergipense, no ano de 1938, os seus dirigentes já estavam preocupados com os futuros ajustes 

administrativos entre seu corpo docente. Este fato pode ser verificado nas laudas da ata da 

Congregação, do dia 28 de março de 1932, estando presentes os professores José Andrade 

Carvalho, diretor, Florentino Telles de Menezes, vice- diretor, Jucundino de Souza Andrade, 

José Magalhães Carneiro, Manoel Franco Freire, Abdias Bezerra, Leandro Diniz de Faro 

Dantas, Arthur Fortes, Maria Ritta Soares de Andrade, Luiz de Figueiredo de Martins, 

Manoel José dos Santos Mello e inspetor federal, Otacviano Vieira de Mello.  

                                                 

189 Cf:  BARRETO, 2006. 
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Neste dia o presidente da Congregação discorreu sobre a aplicação da nova 

regulamentação do ensino, principalmente no que diz respeito das línguas vivas, a ampliação 

dada do curso de todas as disciplinas e ao limite máximo de quinze alunos  para cada turma. 

Para tanto, comunicou aos presentes que alertou o Interventor Federal, Augusto Maynard 

Gomes, quanto à necessidade de contratar novos professores para auxiliar os docentes da 

instituição, os quais pelo seu pequeno número, um para cada disciplina (exceto para  

Português e Latim, que possuía, cada uma, de dois professores), ficavam na sua maior parte 

sobrecarregados com o novo programa ginasial prescrito e equiparado ao Colégio Pedro II. 

Em resposta, o Interventor  ponderou que naquele momento o Estado comportava acréscimo 

de despesas, mas dava-lhe, “entretanto liberdade de procurar entre os professores uma forma 

de que consultasse os interesses do ensino, tendo em vista a necessidade de economia para o 

Estado” (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 28 de mar., 1932, p. 

144v, Ref. 496FASS01). 

O professor Manoel Franco Freire solicitou a palavra para dizer que o próprio 

Governo Provisório havia reconhecido “[...] a necessidade imperiosa de proporcionar ao 

magistério independência econômica e de cuidar de sua seleção rigorosa, abrindo, em favor, 

uma exceção na proibição com que despedia as acumulações enumeradas” (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 28 de mar., 1932, p. 144v, Ref. 

496FASS01). Na sua concepção, as acumulações de cargos didáticos de um professor 

baseivam-se no “princípio de triagem” de capacidades no magistério, proporcionando-lhe uma 

remuneração que não lhe permita buscar em outras profissões o que lhe faltava para sua 

permanência, com “grave dano”, muitas vezes, para o ensino e “desprestígio da classe” a que 

pertenciam.  

Manuel Franco Freire considerava a profissão de professor do Estado de Sergipe uma 

“missão de sacrifício”, devido a impossibilidade do Governo de recompensar o magistério 

condignamente e de como esta função atraia as “verdadeiras vocações e competências”, 

mesmo  não sendo um dos ofícios mais bem remunerados que proporcionasse independência 

econômica. Para ele, quem se dedicava exclusivamente a docência eram os “idealistas” e 

aqueles que não podiam ocupar outros cargos mais lucrativos. Desse modo, acreditava na 

necessidade de lutar contra esta situação de “desprestígio de classe” para defender não só os 

seus interesses, mas também da nacionalidade (ATA DA CONGREGAÇÃO DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1932, Ref. 496FASS01).   

.  
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Ainda com a palavra afirmou que, não concebia o Interventor Federal como um 

inimigo do magistério diante das provas que ele já tinha dado de simpatia pela causa da 

instrução pública, criando meios para educação pré-escolar no Estado com o Jardim de 

Infância Augusto Maynard e incorporando aos vencimentos dos professores as antigas 

gratificações adicionais supressas pela lei federal. No entanto, sugeriu que o diretor do 

Atheneu Sergipense o alertasse que as substituições feitas pelos professores da casa 

consultavam o “princípio de economia” subordinado a todos os atos administrativos, 

pagando-se apenas um terço dos vencimentos como gratificação, atendendo-se ao dever de 

prestígio da classe com a seleção de capacidades já experimentadas, sem os inconvenientes 

das experiências oriundas de outras profissões, a quem o Governo pagava honorários integrais 

para eles exercerem o magistério temporariamente, subsidiariamente (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1932, Ref. 496FASS01).   

As colocações de Manoel Franco Freire receberam apoio dos professores e o 

presidente assegurou que as encaminhariam ao interventor as criteriosas e úteis sugestões da 

Congregação por meio de sua palavra, certo de que ele não se recusaria a fazer o que couber 

dentro das condições financeiras do Estado pelo melhoramento da instrução secundária em 

Sergipe. Diz mais que, antecipadamente, já convidou alguns dos professores da instituição 

para auxiliar os seus colegas mais sobrecarregados. Desse modo,  Abdias Bezerra, Jucundino 

de Souza Andrade e Maria Ritta Soares de Andrade auxiliariam o catedrático de Francês, no 

ensino do 1º Ano desta matéria, cabendo uma turma ao primeiro, uma ao segundo, duas à 

terceira e a quinta turma ao catedrático, o professor Florentino Telles de Menezes que se 

encarregaria de duas turmas de Matemática do 1º ano, ficando as outras a cargo dos 

professores Abdias Bezerra e Gentil Tavares Mota. Também cabia a livre docente Maria Ritta 

Soares de Andrade ensinar uma turma de História da Civilização em auxílio ao catedrático 

desta disciplina. Tais convites foram aceitos por todos os docentes mencionados (ATA DA 

CONGREGAÇÃO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1932, Ref. 496FASS01).   

O professor Abdias Bezerra sugeriu que o docente Arthur Fortes, cuja proficiência no 

uso da língua francesa era bem conhecida, se encarregasse das turmas de Francês que a 

professora Maria Ritta Soares de Andrade tomou a seu cargo e em troca assumisse mais uma 

turma de História da Civilização. No entanto, o professor Arthur Fortes declarou que preferia 

ficar lecionando exclusivamente a disciplina de sua cadeira, uma vez que estava com cinco 

turmas de História da Civilização e não lhe sobraria tempo para ministrar uma disciplina 

estranha, mesmo tendo familiaridade com a língua francesa. O professor Manoel Franco 
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Freire alertou que existiam no Atheneu Sergipense dois livres docentes de Matemática com 

direitos à substituições eventuais, ficando lícito a eles aceitarem ou não a tarefa oferecida, 

atentas as suas condições de docentes sem obrigação (ATA DA CONGREGAÇÃO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1932, Ref. 496FASS01).   

Ao analisar esses fatos, sustento que no Atheneu Sergipense haviam duas dimensões 

que delimitavam a conformação da profissão docente como um campo específico de atuação 

profissional: a configuração de “[...] um corpo de saberes e técnicas e um conjunto de normas 

e valores específicos”  (NÓVOA, 1999, p. 16). Essa dupla afirmação representava os 

processos de organização dos saberes necessários ao exercício da função docente, que aos 

poucos deixava de ser uma atividade secundária e tornava-se a ocupação principal de um 

grupo especializado nos métodos de ensino, concepções pedagógicas e didáticas que 

caracterizavam este ofício.  

Destaco a iniciativa do Estado, a partir dos anos de 1930, em organizar as primeiras 

instituições de formação de professores para o ensino secundário e estabelecer um suporte 

legal ao exercício da profissão com a instituição do Registro de Professores. Este 

enquadramento estatal definiu um corpo de saberes e técnicas, mas também conformou um 

sistema normativo e de valores para inspirar a atuação dos docentes. A primazia destas 

prerrogativas eram tornar os docentes funcionários estatais, mantendo os princípios de 

conduta, as motivações, as normas e os valores preconizados pela Igreja (NÓVOA, 1991). 

A Reforma Francisco Campos tornou regular o curso secundário, ou seja, a frequência  

nos cursos seriados era obrigatória para os candidatos ao ingresso, mediante vestibulares, no 

ensino superior. Outra orientação importante recaiu sobre a intenção das autoridades públicas 

de organizar uniformemente o ensino secundário. A intenção do Ministério de Educação e 

Saúde era “[...] padronizar desde a estrutura física do edifício escolar, suas instalações e 

condições de funcionamento, até os materiais didáticos utilizados por disciplina e a 

qualificação do corpo docente” (DIAS; ALVES, 2014, p. 33), que devia obter o Registro de 

Professores.  

Com essas condições o estabelecimento ficava sob inspeção preliminar de dois anos, 

sendo prorrogada ou concedida a inspeção permanente. Entre às exigências da inspeção 

federal nas escolas foi criado o Registro de Professores, por disciplina lecionada, no 

Departamento Nacional de Ensino. Este registro também destinava-se aos candidatos ao 

exercício do magistério nos estabelecimentos oficiais, equiparados ou sob inspeção 

preliminar. Tal prerrogativa era facultada aos catedráticos e docentes livres dos 
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estabelecimentos de ensino secundário equiparados ao Colégio Pedro II, nas disciplinas em 

que eram habilitados.  

Depois de seis meses de requerido, os professores podiam obter o registro provisório, 

mas deviam provar a identidade; idoneidade moral; certidão de idade; certidão de aprovação 

em instituto legalmente reconhecido de ensino secundário ou superior (do país ou estrangeiro) 

nas disciplinas pretendidas para inscrição ou qualquer título idôneo a juízo de uma comissão 

nomeada pelo Ministério de Educação e Saúde; quaisquer títulos ou diplomas científicos, bem 

como exemplares de trabalhos publicados; comprovação de exercício regular de magistério 

pelo menos durante dois anos. A legislação não era efetivamente restritiva, pois aceitava-se 

como comprovante outros documentos. O Conselho Nacional de Educação concedia registro 

em até seis disciplinas permitindo a um único professor ministrar diferentes matérias de 

ensino. Indubitavelmente, a questão do registro no ano de 1931 não restringia as “relações 

poder” entre os professores e o Estado, uma vez que havia uma gama de possibilidades 

(DIAS; ALVES, 2014).  

Para obter o registro definitivo os professores provisórios deviam apresentar 

documentação comprobatória e prestar exames de habilitação perante a comissão da 

Faculdade de Educação Educação, Ciências e Letras, nas disciplinas em que estivessem 

registrados e de Pedagogia. Tais exigências não foram implementadas, por não estarem em 

funcionamento. Desse modo, não se fazia necessário a prestação de exames de suficiência 

perante bancas, após a instalação deste estabelecimento de ensino superior, como antecipava a 

legislação no caso de concessão do registro permanente para os professores em exercício  e 

não diplomados por esta  instituição (DIAS; ALVES, 2014). 

Os prazos para requerimento de registro provisório eram consecutivamente 

prorrogados devido o processo de organização e funcionamento da Faculdade de Educação, 

Ciências e Letras. No ano de 1935, para requerê-lo aceitava-se dos professores “títulos 

idôneos, fórmula que havia sido abandonada em novembro de 1931” (DIAS, 2008, p. 34). 

Esta iniciativa desejava tornar mais fácil e rápido o seu acesso, assim como aumentar o 

número de professores habilitados. 

Os registros provisórios foram suspensos com a inauguração da Faculdade Nacional 

de Filosofia da Universidade do Brasil190, destinada à formação de  professores  para ensinar 

                                                 

190 Criada no ano de 1937, a Universidade do Brasil era destinada a servir de padrão nacional e único de ensino 

superior, e pela forma de sua organização, estrutura e funcionamento, seria estabelecido um sistema de controle 

de qualidade no ensino superior (SCHWARTZMAN et al, 2000). Para saber mais, consultar Dias (2008).  
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no ensino secundário e no ensino normal. Suas normas de organização determinavam que, a 

partir de janeiro de 1943, os candidatos aos concursos de tais estabelecimentos possuíssem 

licenciatura, conforme as prescrições da reforma de 1931. 

Com o funcionamento Faculdade de Educação, Ciências e Letras, no ano de 1939, os 

registros também foram suspensos pelo o diretor do Departamento Nacional de Ensino por 

entender que as condições exigidas não eram suficientes para qualificar o professor, mesmo 

sendo para o registro provisório. “No entanto, em março de 1941, o registro provisório foi 

reaberto até que fosse estabelecido o registro definitivo” (DIAS, 2008, p. 35).  

Em junho de 1941, o Conselho Nacional de Educação aprovou o anteprojeto que 

regulamentava, por decreto, o registro definitivo. Para tanto, os professores sem licenciatura 

submetiam-se a provas de habilitação em exames de suficiência perante a Faculdade Nacional 

de Filosofia, institutos congêneres ou bancas do Departamento Nacional de Educação.  

Ficavam isentos dos exames aqueles que preenchessem as seguintes condições: possuir 

diploma de formação de professor para o ensino secundário; comprovar aprovação em 

concurso para docência em instituição oficial ou equiparada; diploma de curso superior que 

abarcasse disciplinas pretendidas a docência; diploma expedido por seminário maior 

reconhecido por autoridade religiosa competente; prova de exercício no magistério por dois 

anos no mínimo, em estabelecimento de ensino secundário ou comercial de educação pública; 

prova de idade mínima de 45 anos, tendo então que posteriormente ser habilitado em prova de 

títulos a ser regulamentada pelo Departamento Nacional de Educação (DIAS, 2008).  

Os estudos de Dias (2008) apontam que os critérios estabelecidos nos exames de 

suficiência não beneficiavam a todos os professores, o que demonstrava “[...] a intenção das 

autoridades educacionais de avaliar o maior número possível de professores com registro 

provisório, a fim de cumprir os objetivos da reforma de 1931” (DIAS, 2008, p. 35). A 

legislação vigente continuou a expedir o registro provisório. O prazo que restrigia o exercício 

do magistério à condição de licenciado foi prorrogado desde os fins de 1942, mas se estendeu 

até os anos de 1945.  

Neste lapso de tempo vigorava no Brasil a Lei Orgânica do Ensino Secundário de 

1942, elaborada por Gustavo Capanema, que ao tratar da constituição do corpo docente 

instituía o cumprimento da conveniente formação do professor em cursos de ensino superior. 

Os cargos efetivos de professor em estabelecimentos de ensino secundário federais e 

equiparados deviam ser providos por concurso, enquanto o magistério nos estabelecimentos 

reconhecidos exigia-se previamente a inscrição no Registro de Professores do Ministério da 
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Educação por meio da prova de habilitação. Nota-se que havia uma certa “[...] resistência do 

Ministério da Educação em extinguir a avaliação dos professores para a obtenção do registro 

definitivo” (DIAS, 2008, p. 38). 

Nessa perspectiva, a experiência e o autodidatismo eram critérios suficientes para o 

exercício da profissão, pelo menos para aqueles que já a exerciam anteriormente à criação do 

Registro de Professores. A exigência da licenciatura e a obrigatoriedade do registro junto ao 

Ministério da Educação provocaram nos anos de 1940 o conflito entre os formados pela 

Faculdade de Educação e os professores de nível  superior (ou autodidatas), que não possuíam 

a formação específica para lecionar. Outro ponto relevante apontava o progressivo 

fechamento do magistério para profissionais, advogados e engenheiros, cujas carreiras 

universitárias não admitiam o licenciamento (DIAS, 2008). 

Os estudos de Nóvoa (1991) afirmam que a profissionalização não se produz de forma 

endógena, pois os órgãos da burocracia estatal, especialmente do Ministério da Educação, 

determinavam como critério de habilitação dos candidatos ao magistério um leque de saberes 

específicos, até mesmo nos professores atuantes durante a intervenção do Estado. Atrelou-se 

ao exercício da profissão à aquisição do registro de professor e do diploma da Faculdade de 

Educação, além de organizar currículos, programas de ensino, jornadas e contratos de trabalho 

nas instituições de ensino públicas e privadas. 

Durante o Estado Novo houve a suspensão do funcionamento e da autonomia do poder 

legislativo, ficando esta função a cargo do poder executivo. No entanto, esta forma 

centralizada e burocrática de funcionamento do Estado não destituiu a participação de 

distintos grupos da sociedade. Os “trabalhos de diversas comissões instituídas para planejar 

anteprojetos de legislação pertinente a profissionalização do magistério revelou a composição 

heterogênea das mesmas, com representantes de diferentes grupos e interesses” (DIAS, 2008, 

p. 38).  

Os indícios da implementação do processo de Registro de Professores apontam para 

no ano de 1931, na ocasião da Reforma Francisco Campos e se estendeu, sem soluções 

definitivas, depois do período do Estado Novo. O prosseguimento deste projeto estatal de 

profissionalização docente teve sua definição com o Decreto-lei nº. 8.777, de 22 de janeiro de 

1946, que tornava o exercício do magistério em estabelecimentos de ensino secundário, 

oficiais ou particulares sob regime de inspeção federal, exclusivo aos professores registrados 

no Departamento Nacional de Educação, não sendo permitindo tal ofício a professores que 

não possuísse tal prerrogativa. Para obter o registro definitivo podia candidatar-se professores 
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que apresentassem diploma de licenciatura da Faculdade Nacional de Filosofia ou de 

instituição congênere reconhecida (DIAS, 2008). 

Os professores que comprovassem habilitação na disciplina pretendida nos concursos 

para professor catedrático, adjunto ou docente livre de estabelecimento de ensino superior ou 

professor catedrático de estabelecimento de ensino secundário, mantido pela União, pelos 

Estados ou pelo Distrito Federal também admitia-se o registro definitivo,  assim como àqueles 

que exercessem o magistério na Faculdade Nacional de Filosofia, ou estabelecimento 

equiparado. Junto a este documento deviam apresentar prova de identidade e “[...] de 

idoneidade moral; folha corrida; prova de idade mínima de vinte e um anos; prova de quitação 

com o serviço militar; atestado de sanidade física e mental, expedido por serviço médico 

oficial” (ART. 2º, BRASIL, 1946). 

O Registro definitivo era um meio de qualificar os docentes por meio da licenciatura, 

cujo exercício do magistério no ensino secundário foi concedido a todos os professores que 

lecionavam a título provisório por não serem formados pela Faculdade de Filosofia, sem 

necessidade de qualquer prova ou exame, comprovando exercer por no mínimo três anos suas 

atividades “em estabelecimento de ensino de segundo grau, oficial equiparado ou 

reconhecido, com eficiência e sem nota que os desabone” (ART. 5º, BRASIL, 1946).  

Outro ponto relevante quanto à influência do Estado na regulamentação da habilitação 

para o exercício do magistério era a suspensão “[...] do registro, temporária ou 

definitivamente, para um ou mais estabelecimentos de ensino do segundo grau, ou de vez 

cassado o registro, ao professor que revelar falta de idoneidade moral, incapacidade técnica ou 

desídia no cumprimento de seu dever” (ART. 12, BRASIL, 1946). A cassação também podia 

ser despachada pelo diretor do ensino secundário ou pelo Ministro da Educação e Saúde, caso 

ocorresse ilegalidade para sua obtenção.  

O Estado não instituiu apenas uma licença para ensinar com a criação do registro de 

professores, mas assegurou-se a possibilidade de suspensão da mesma, ampliando  a margem 

de controle sobre o professor, cuja ameaça de cassação podia se tornar um recurso constante 

de vigilância e controle semelhante ao defendido por Foucault (2014a). Nota-se, que as 

exigências aqui expostas destinava-se ao magistério do curso ginasial do ensino secundário, 

mas também se estendia ao ciclo colegial do ensino secundário. 

 Os professores que pretendesse lecionar no ciclo Colegial, além do primeiro registro, 

deviam apresentar atestado idôneo, que comprovasse capacidade profissional firmada pelo 

diretor, ou diretores, de estabelecimentos de ensino secundário, oficiais ou reconhecidos, onde 
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houvesse exercido o magistério por cinco anos no mínimo. Esse atestado era ainda verificado 

por meio dos relatórios do inspetor federal do estabelecimento (DIAS, 2008).  

Também estavam aptos a requerer o registro para ensinar no curso Colegial os 

portadores do curso Ginasial, concluintes de curso superior em estabelecimento idôneo, onde 

existisse o ensino da disciplina, e aprovados em exame final da disciplina ou disciplinas em 

que pretendesse registro, oferecido em estabelecimento de ensino superior avaliado como  

idôneo pelo Departamento Nacional de Educação. Destaca-se aqui “[...] a intenção de que os 

professores do curso colegial tivessem passagem pelo ensino superior, mesmo que não fosse 

por faculdades de filosofia” (DIAS, 2008, p. 43). 

Depois do Estado Novo a Reforma Gustavo Capanema apontava “[...] uma realidade 

em que coexistiam professores com e sem diploma de Faculdade de Filosofia, e admitia a 

permanência desta condição ainda por muito tempo em diversas regiões do país” (DIAS, 

2008, p. 43). As determinações da lei de 1946 alertavam que a admissão, no registro 

definitivo, de pessoas que provassem habilitação em concurso para o ensino superior devia ser 

aceitas enquanto não existissem licenciados suficientes nas Faculdades de Filosofia para 

atender às necessidades do ensino secundário. 

Também concedia o registro definitivo para os docentes que submete-se à exames de 

suficiência perante as Faculdades de Filosofia para lecionar em regiões onde não houvesse 

professores diplomados pelas mesmas universidades ou regiões com número insuficiente de 

professorado, tendo o registro validade local. As instruções de 1946 extinguia o registro 

provisório daqueles que depois de três anos não solicitassem o registro definitivo ou não 

conseguissem a concessão.  

Diante deste cenário, percebe-se uma “maquinaria de poder” destinada a controlar a 

administração pública e a profissionalização do professor. Trata-se de fato de “relações de 

poder” estabelecidas por diferentes agentes interessados pelo desenvolvimento 

socioeconômico e político de uma sociedade, via educação. Essas determinações possuíam 

abrangência nacional, mas será que realmente ocorreram nas demais capitais do país, 

sobretudo em Sergipe? Os professores do Atheneu ao prestarem concursos as cadeiras vagas 

possuíam registro para ensinar durante os anos de 1940? Tais questionamentos me levaram a 

escrever mais uma história.  
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4.2.1 O Registro Provisório e o Registro Definitivo de Professores: prerrogativas para os 

concursos  docentes do curso Ginasial do Atheneu Sergipense  

 

No ano de 1942 a mudança de nomenclatura apontou os primeiros “indícios” da 

Reforma Capanema, já que a sua definitiva implementação ocorreu  no Atheneu Sergipense  a 

partir de 1943. Para comprovar tal fato me deparei com algumas publicações sobre o assunto 

nas páginas do Diário Oficial do Estado de Sergipe. Nelas o Decreto nº. 32, de 6 de maio de 

1942, registrava que a instituição passou a ser denominada de Colégio de Sergipe, conforme a 

Lei Orgânica do Ensino Secundário. Passagem que pode ser verificada na escrita do telegrama 

expedido pela direção da Divisão de Ensino Secundário ao Inspetor Federal junto a este 

estabelecimento.  

 

Comunico-vos novo regime curso secundário deve ser imediatamente adotado 

quatro primeiras séries acôrdo Decreto-Lei 4.245 e portaria Ministerial 97. Novas 

instruções seguirão breve. Sds. Lucia Magalhães, Diretora Divisão Ensino 

Secundário. 

Em cumprimento ao art.5, § 2º e ao art. 6º, do Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de Abril de 

1942, em combinação com o art. 1º, do Decreto-Lei 4.245, da mesma data, a 

diretoria do Ateneu Sergipense avisa que, para todos os efeitos, este 

Estabelecimento passará a denominar-se, de agora em diante, Colégio de Sergipe 

(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 7 de mai., 1942).   
 

A mudança de nome assinalava os primeiros “sinais” da nova legislação educacional 

que se instalava no Atheneu Sergipense, mas a sua total implementação ocorreu com a 

extinção do curso Complementar e criação do curso Colegial, conforme o telegrama enviado 

pelo Ministro da Educação Gustavo Capanema ao diretor Joaquim Vieira Sobral. Este 

documento autorizava o funcionamento do estabelecimento “no ano de 1943, como Colégio. 

As matrículas na primeira e segunda série do Curso Clássico ou do Científico deverão 

realizar-se até o dia 14 deste mês” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 13 de 

mar., 1943).    

O Atheneu Sergipense, no ano de 1943, passou a ministrar dois ciclos: Ginasial e 

Colegial. O primeiro ciclo correspondia a um curso de formação geral, com duração de 4 

anos. O Colegial correspondia a dois cursos paralelos, Clássico e Científico, cujo objetivo era 

consolidar, desenvolver e aprofundar os ensinamentos do ginásio por um período de 3 anos. 

Ao concluir o ensino secundário os alunos do Atheneu Sergipense prestavam exame oficial do 

conjunto das disciplinas desses dois cursos para acesso ao ensino superior, conforme a Lei 

Orgânica de 1942.  
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As aulas terão início no dia 15. Deveis esclarecer aos candidatos ou aos seus pais 

antes de fazerem a opção de que trata o artigo 35 da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário, que o Curso Clássico e o Curso Científico conferem direitos iguais com 

relação ao ingresso no Ensino Superior e a preparação literária e científica tanto num 

como no outro é suficiente e adequada aos estudos universitários de qualquer 

modalidade. Estou certo que envidareis os maiores esforços para que a educação 

secundária no nosso País seja cada vez mais sólida e aprimorada (DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 13 de mar., 1943).    

 

O Atheneu Sergipense possuía  equiparação registrada no Aviso Ministerial nº 18, de 6 

de março de 1943, já que havia no Brasil duas modalidades de estabelecimentos de ensino 

secundário: os equiparados e os reconhecidos. Os primeiros foram mantidos pelos Estados ou 

pelo Distrito Federal e autorizados pelo Governo Federal. Já os segundos sustentados pelos 

Municípios ou por pessoa natural ou pessoa jurídica de direito privado, também autorizados 

pelo Governo Federal. Estas instituições estavam submetidas à inspeção pelo Ministério da 

Educação não somente sob o ponto de vista administrativo, mas também o caráter de 

orientação pedagógica e para assegurar a ordem e a eficiência escolares. Para o bom 

funcionamento de cada escola encontrava-se a figura do diretor, que organizava os serviços 

escolares, o trabalho dos professores, às atividades dos alunos e às relações da comunidade 

escolar com a vida exterior, além de velar a ordem educacional vigente no país (BRASIL, 

1942). 

 A Reforma Gustavo Capanema era favorável a separação de gêneros dentro das 

instituições de ensino, o que implicava uma oposição à co-educação. Essa lei determinava que 

nas escolas frequentadas por ambos os sexos, o aprendizado ocorresse em salas destinadas 

para homens e mulheres, fato que pode ser comprovado nas cadernetas do Atheneu 

Sergipense, a partir do ano de 1949. A educação feminina foi uma das preocupações dessa 

legislação, pois normatizava o papel da mulher como esposa e mãe, através do rol das 

disciplinas a serem ministradas, principalmente com a inclusão da Economia Doméstica nas 

3ª e 4ª séries do curso Ginasial (SCHWAERTZMAN et al., 2000).  

O curso Ginasial do Atheneu Sergipense possuía treze disciplinas, distribuídas nas 

quatro séries, conforme os ditames da Reforma Gustavo Capanema. Ao analisar a sua 

estrutura percebi algumas modificações curriculares, a saber: retorno da História da 

Civilização nas 1ª e 2ª séries, introdução dos Trabalhos Manuais nas 1ª e 2ª séries, a além da 

presença da Economia Doméstica nas 3ª e 4ª séries, do Latim na 1ª série, do Inglês na 3ª série 

e da Geografia do Brasil nas 4ª e 5ª séries, assim como a presença das Ciências Naturais, 

conforme o quadro a seguir: 
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Quadro 38 - Disciplinas do curso Ginasial do Atheneu Sergipense (1943-1947) 
Disciplinas 1ª série 2ª série 3ª série 4ª série 

Português x x x x 

Francês x x x x 

Latim x x x x 

Inglês - x x x 

História Geral x x - - 

Geografia Geral x x - - 

Matemática x x x x 

Desenho x x x x 

Historia do Brasil - - x x 

Ciências Naturais - - x x 

Geografia do Brasil - - x x 

Canto Orfeônico x x x x 

Trabalhos Manuais x x - - 
Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos nas cadernetas do Atheneu Sergipense (CEMAS).  

 

Para reger tais disciplinas o corpo docente devia possuir formação em cursos 

apropriados, em regra de ensino superior. Para o provimento de suas funções prestavam 

concursos mediante prévia inscrição e realização de prova de habilitação, conforme o 

Ministério da Educação. Quando habilitados aos cargos não precisavam solicitar o registro 

nas disciplinas que lecionavam, pois os professores catedráticos estavam isentos de requerer o 

Registro de Professores. Diante este fato, não me causou estranheza os poucos debates, ou 

quase nenhum, sobre o referido assunto nas laudas das atas da Congregação do Atheneu 

Sergipense entre os anos de 1931 a 1947. A isenção desta obrigatoriedade também se estendia 

aos docentes livres da instituição. 

Como ainda não havia em Sergipe instituições de ensino superior destinadas a formar 

professores para o ensino secundário, os primeiros “vestígios” sobre os registros de 

professores junto a Diretoria Nacional de Educação apontam para o escritos da ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, data em 18 de março de 1937. Contudo, esta 

prerrogativa não foi exigida nos concursos docentes do curso Fundamental, do ano 1938, 

embora o candidato da cadeira de Desenho, Napoleão Agélio de Oliveira Dórea tenha sido o 

único a apresentar no ato de sua inscrição o referido documento, assim como outros títulos 

idôneos.   

Os próximos índicos  sobre esta determinação foram localizados nas páginas do Diário 

Oficial do Estado de Sergipe, datado em  10 de agosto de 1941, anunciando que 10ª Delegacia 

Regional do Trabalho estava registrando professores de ensino superior, secundário, 

profissional, inclusive comercial e primário. 
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A 10ª Delegacia Regional do Trabalho está avisando aos interessados em geral que, 

havendo recebido por via telegráfica, do Serviço de Comunicações do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio, o teor da Portaria Ministerial SCM 676, de 25 de 

julho último, sobre o registro de Professôres de ensino Superior, Secundário, 

Profissional, Comercial e Primário, terão, por força da mesma, imediato andamento 

os processos atinentes ao assunto que se encontram aguardando (DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO DE SERGIPE, 10  de ago., 1941). 

 

Este anúncio declarava que os professores tinham até o dia 31 de dezembro de 1941,  

das 12 às 18 horas, diariamente, à exceção os sábados, cujo expediente era  de 9 às 12 horas, 

para entregar os documentos para obter o registro, de acordo com o Art. 4º, do Decreto-Lei nº. 

3.085, de 3 de março de 1941191, cujas providências os deixavam isentos das exigências e 

penalidades da lei. Para tanto, o disposto no §1º do Art. 1º, do Decreto-Lei n. 2028, de 22 de 

fevereiro de 1940 solicitava dos proponentes os comprovantes, a saber: certificado de 

habilitação para o exercício do magistério, expedido pelo Ministério da Educação e Saúde192; 

carteira de identidade; folha corrida; atestado, firmado por pessôa idônea, que não respondia  

a processo nem sofreu condenação por crime de natureza infamante; atestado de que não 

sofria de doença contagiosa, passado por autoridade sanitária competente; carteira 

profissional, devidamente anotada pelo empregador. 

Os professores que contavam mais de 10 anos de exercício na profissão, provando 

idoneamente, ficavam dispensados de apresentar os documentos exigidos nas alíneas “c e 

d”193, mas deviam entregar atestado de um ou mais estabelecimentos escolares com as firmas 

devidamente reconhecidas, declaratório de atividade profissional exercida no período de dez 

anos, compreendido entre os dias 28 de fevereiro de 1930 a igual data de 1940, além de 

carteira profissional com anotação a respeito (DIÀRIO OFICIAL DE SERGIPE, 1941).  

Ao investigar as fontes salvaguardadas arquivo escolar do Atheneu Sergipense - 

CEMAS, para o ano de 1940, localizei no livro de inscrição para concursos do Atheneu 

Sergipense treze processos seletivos de professores, cujos termos de abertura assinalavam os 

documentos entregues pelos candidados às cadeiras vagas de Português (1941 e 1943), 

Ciências Naturais (1943), Química (1943), Português (1944), Ciências Naturais (1944), 

Geografia Geral (1944), História Geral (1944), Latim (1946), Geografia (1946), Química 

                                                 

191 BRASIL. Decreto-lei n 3.085 de 3 de março de 1941. Dispõe Sobre o Registro de Professores no 

Ministério da Educação e Saúde e no Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, 1941. 
192 Para os professores primários este documento devia ser expedido pela Repartição competente Estadual ou 

Municipal. 
193 “c) fôlha corrida; 

       d) atestado, firmado por pessôa idônea, que não responde a processo nem sofreu condenação por crime de 

natureza infamante” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 10  de ago., 1941). 



355 

Concursos e registros para professores do Atheneu Sergipense 

 

(1946), Latim (1947) e História Natural (1947), conforme as atribuições da Reforma Gustavo 

Capanema.  

Esta documentação me permitiu verificar se todos os candidados possuíam registros 

para ensinar (provisório e definitivo) ou diplomas de professor pelas Faculdades de Filosofia, 

já que se tratavam de importantes prerrogativas frente aos demais títulos idôneos. A pretensão 

aqui não era analisar as etapas de cada concurso, mesmo porque não foi possível localizar 

seus desdobramentos, mas apontar os documentos que garantiam as inscrições dos 

proponentes às cadeiras vagas no Atheneu Sergipense, nos anos de 1940. 

 

Quadro 39 - Documentos apresentados nos concursos para professores do Atheneu 

Sergipense (1941-1947) 
Candidatos Cadeira Documentos apresentados 

Sem inscrição Português - 

Sem inscrição Português - 

Sem inscrição Ciências 

Naturais 

- 

Sem inscrição Química - 

João 

Evangelista 

Cajueiro 

Português 

Titulo de eleitor; atestado de sanidade; prova de bons antecedentes, mediante 

folha corrida; certificado de reservista; atestado de ter concluido o curso 

secundário no Seminario de Aracaju; e certificado de exames feitos 

anteriormente no Seminario Metropolitano de Maceió; Telegrama da Sra. 

Diretora da Divisão do Ensino Secundario, sobre a validade destes atestados; 

(50) cinquenta exemplares de uma tese com o titulo Mário Barreto e a 

Renovação da Filologia Portuguesa; um exemplar de “A Noticia” de Maceió 

de 26/1/931; titulo de diretor do G. E. “Gabino Besouro”; registro de 

professor do Ensino Secundario no D.N.E., sob o nº 13.224; atestado da 

Diretora do Ginasio “Imaculada Conceição” de Penedo; um exemplar do 

“Diário Oficial” do Estado de Alagôas, no qual se encontra o despacho do Sr. 

Interventor concedendo exoneração da função de Diretor da Escola Normal 

Rural de Penedo; Portaria nº. 453, da Secretaria do Interior do estado de 

Alagoas, com a declaração de haver o governo desse Estado concedido licença 

de 1 (um) ano; atestado do Sr. Diretor da Escola Normal Rural de Penedo; 

atestado do Sr. Diretor do Colégio Estadual de Sergipe; atestado do Sr. Diretor 

Ginásio “Tobias Barreto” de Aracaju; atestado do Sr. Diretor Geral do D.I.P. 

de Sergipe; um exemplar da “Gazeta de Alagôas” de 24/2/944; um exemplar 

do “O Apostolo”, de 14/2/943; um exemplar do “O Apostolo”, de 24/11/940; 

um opúsculo com o titulo- Os Fatôres Ideologico e Afetivo na Sintaxe 

Portuguêsa; coleção de artigos com o titulo Breve Exposição da Pronuncia 

Clássica do Latim; sete artigos publicados no “O Apostolo” de Penedo, sobre 

a questão ortográfica, com o título- Ementario da Nova Ortografia; Problemas 

do Vernaculo- serie de artigos publicados em seis números do “O Apostolo”, 

de Penedo; quatro exemplares do “O Apostolo” sendo dois com artigos sobre 

lingua portuguesa e dois sôbre história de Penêdo; um opúsculo intitulado – 

Como Ensinar Frações Ordinarias (grifos do secretário do Atheneu 

Sergipense). 
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Continuação 

Candidatos Cadeira Documentos apresentados 

Lucilio Costa 

Pinto 

Ciências 

Naturais 

certidão de idade; atestado de saude; atestado de vacina; seis folhas corridas, 

caderneta militar, atestado de saude da Faculdade de Medicina do Recife; 

Portaria do Governo do Estado de Pernambuco para exercer em comissão o 

cargo de assistente de Quimica em substituição ao professor efetivo da 

cadeira; portaria em substituição ao professor efetivo da cadeira; portaria nº 26 

do diretor do Ateneu Sergipense designando para lecionar 3 séries do curso 

Fundamental de Quimica; duas cópias de contrato para ler a cadeira de 

Química  no curso complementar; atestado do Diretor do Colégio Estadual de 

Sergipe comprovando a sua assiduidade como professor; certificado do 

Colégio Estadual de Pernambuco que prestou concurso como assistente de 

Química; certificado do Diretor do Ginásio “Tobias Barreto” atestando 

ter o mesmo lecionado as cadeiras de Fisica e Quimica por espaço de dois 

anos; atestado de eficiencia passado pelo Dr. João Marques de Sá, Assistente 

da cadeira de Quimica Fisiológica da Faculdade de Medicina; atestado de 

eficiencia passado pelo Dr. Ernesto Silva catedrático de Quimica da Escola 

Normal Oficial de Recife; atestado de eficiência passado pelo Sr. Poggi de 

Figueiredo, docente livre de química da Escola Normal Oficial de Recife; 

atestado de eficiencia passado pelo Sr. Wandick Freitas, catedrático de 

Quimica da Escola Normal Pinto Junior; palestra pronunciada no 1930 no 

gabinete de quimica do Ginásio Pernambucano; artigo publicado em uma 

revista “Medicina Acadêmica” sobre “Dosagem da Urea na Urina”; atestado 

do Dr. Lauro Dantas Hora, que o mesmo exerce sua profissão de médico neste 

Estado; atestado do diretor da Faculdade de Medicina do Recife afirmando 

que o arquivo daquela repartição nada consta em desabono do requerente; 

atestado do presidente do Diretório Acadêmico de Medicina Farmacia e 

Odontalia ser o mesmo sócio daquele Diretório ; atestado do Sr. Presidente da 

Sociedade Acadêmica de Medicina ser o mesmo sócio daquela sociedade; 

atestado do sr. dr. Lauro Dantas Hora o mesmo ter o diploma de médico 

registrado no Departamento da Saude Pública; atestado de idoneidade moral 

passado pelo diretor da Escola Técnica do Comércio; atestado de idoneidade 

moral passado pelo diretor do Liceu Pernambucano Padre Félix Barreto 

Severino 

Pessoa Uchoa  

Geografia 

Geral 

Certidão de idade; atestado de sanidade; folha corrida; certificado de 

reservista; certidão de conclusão do curso superior e cincoenta exemplares 

de uma tese 

Manuel 

Ribeiro 

Nascimento 

História 

Geral 

Certidão de idade, título de nomeação interina da referida disciplina; fôlha 

corrida; caderneta de reservista sob nº. 73.578; certificado de conclusão da 

quinta série ginasial fornecido pelo colégio “Antonio Vieira” com sede na 

cidade de Salvador; atestado de saúde; atestado do diretor deste 

estabelecimento provando ter o candidato idoneidade intelectual e moral; 

atestado do inspetor federal do estabelecimento no mêsmo sentido; idem do 

diretor da Escola Normal Rural de Penedo, Estado de Alagôas, provando ter o 

candidato lecionado naquele estabelecimento as cadeiras de Psicologia, 

Pedagogia e Didatica; diploma de sócio do Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe; dois artigos de jornais; dois fascículos de sua autoria; diploma de 

bacharel em Ciências jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da 

Bahia e cincoenta exemplares da sua tese. 
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Continuação 

Candidatos Cadeira Documentos apresentados 

Maria Thétis 

Nunes 

 

 

 

 

 

 

 

História 

Geral 

certidão de idade,  atestado de saúde; folha corrida; certificado da 5ª série; 50 

exemplares de uma tese intitulada “A Civilização Arabe” Sua influência na 

Civilização Ocidental; certificado da 1ª e 2ª série pré-jurídica 2ª vias; 

atestados da Faculdade de Filosofia da Baia, aprovação do concurso de 

habilitação da 1ª série e da 2ª série; atestado de freqüência do curso de 

introdução ao método Histórico-Crítico; Documentação relativa a obtenção no 

1º lugar no concurso de monografia promovido pelo Centro de Estudos dos 

alunos da Faculdade de Filosofia da Baia; um exemplar da Revista “Cultura” 

do Centro de Estudos dos alunos da Faculdade de Filosofia da Baia, da qual a 

requerente é da comissão de redação e na qual há trabalhos de sua autoria; 

atestado de ter lecionado com eficiência nas cadeiras de “História Geral” e 

“Historia do Brasil” no “Colégio Estadual de Sergipe” (copia do contrato); 

diploma de sócia efetiva do Instituto Histórico da Baia; recortes de jornais 

referentes a uma conferencia pronunciada na Capitania dos Portos de Sergipe, 

bem como outros referentes a desempenhar cargo no Centro de Estudos da 

Faculdade de Filosofia da Baia. 

Sem inscrição Latim - 

Sem inscrição Geografia - 

Augusto 

Pereira de 

Azevedo 

Química 

carteira de reservista; atestado de saude; folha corrida; certificado da 5ª série 

Ginasial; certificado da 1ª série do curso Complementar secção Pré-

politecnica; 50 exemplares de uma tese intitulada: “A Química moderna a luz 

das teorias da Relatividade e dos Quanta”; copia do parecer da comissão 

examinadora do concurso de habilitação para lecionar Matemática no 1º 

ciclo do curso secundário a que o candidato se submeteu; cópia do parecer 

da comissão examinadora do concurso de habilitação para lecionar 

Matematica no 2º ciclo do curso secundário; cópia do parecer da comissão 

examinadora do concurso de habilitação para lecionar Fisica no 2º ciclo do 

curso secundário; certificado de registro de professor do curso secundário; 

termo de contrato para lecionar Matemática, Ciências Naturais e Fisica no 

Colégio Estadual Sergipe, uma portaria do Sr. Diretor da Escola Industrial de 

Aracaju contratando-o para lecionar Matemática na referida Escola; o Decreto 

de 24 de agosto de 1945 nomeando-o catedrático interino cadeira de Química 

deste Colégio; uma portaria do Diretor deste Colégio designando-o para 

lecionar Ciências Naturais;uma portaria do mesmo Diretor designando-o para 

lecionar, além da sua tarefa normal, aulas suplementares de Química e 

Matemática; uma portaria do Diretor Geral do Departamento do Serviço 

Público designando-o para compor a banca examinadora destinada a julgar o 

concurso de Estatística; um atestado do ex Diretor da Escola de  Tecnica de 

Comercio, Dr. João de Araujo Monteiro, relativo às atividades do candidato 

quando lecionou naquela Escola; uma portaria do Sr. Diretor Geral do 

Departamento de Educação designando-o para lecionar Fisica, Quimica e 

Biologia na Escola Tecnica de Comercio de Sergipe; um atestado do Cel. 

Comandante do 28 B.C. sobre as atividades do candidato quando tirou o 

curso de Aspirante à oficial da Reserva anexo àquele Batalhão. 

José Felix de 

Oliveira 
Latim 

certificado de reservista; atestado de saude; atestado de conduta; atestado do 

curso de humanidade; 50 exemplares de uma tese intitulada “O Infinito 

histórico”; cópia do parecer da comissão examinadora do concurso de 

habilitação para lecionar Latim no 2º ciclo do curso secundário a que o 

candidato se submeteu; certificado de registro de professor do curso 

secundário; certificado de exercício no magistério a partir de 20 de maio 

de 1942 até a presente data; atestado que lecionou na Reitoria do Seminário 

Arquiepiscopal de Maceió Latim, Italiano e Historia Sagrada durante os anos 

de 1939, 1940 e 1941; atestado que lecionou no Seminário do Sagrado 

Coração de Jesus, Latim e Grego, de 1942 a 1947; o Decreto de 8 de agosto de 

1945 nomeando-o catedrático interino da cadeira de latim dêste Colégio. 
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Continuação 

Candidatos Cadeira Documentos apresentados 

João Batista 

Perez Garcia 

Moreno 

História 

Natural 

Certidão de Registro Civil; Atestado de saude; Folha Corrida; Declaração dos 

Comandante do 28 B.C. atestando ser reservista; Registro de Prof. de 

História Natural curso Fundamental; Certificado de que possue registro 

de Professor de Biologia; Certificados de que ensinou História Natural, 

Psicologia, Biologia, Química Orgânica no Colégio Estadual de Sergipe (ex. 

Atheneu Sergipense); Certificado que está no exercício interino da Cadeira de 

História Natural deste Estabelecimento; Atestado de que ensinou Fisica, 

Quimica e História Natural a Escola Tecna de Comercio de Sergipe; 

Certificado de que lecionou Psicologia Educacional no curso de 

aperfeiçoamento do Departamento de Educação; Certificado de que lecionou 

Biologia Educacional e Psicologia Educacional no Instituto de Educação do 

Estado; Atestado de que ensinou Latim da 1ª série, Ciencias Fisicas e Naturais 

no Ginasio Tobias Barreto (ex. Colegio Tobias Barreto); Certificado de ter 

participado como examinador das Bancas de Concursos para Catedráticos no 

Colegio Estadual de Sergipe, de: Geografia, Ciencias Fisicas e Naturais, 

Historia da Civilização, Português, Ciencias Naturais e Português; Declaração 

de que ministrou aos oficiaes do 28 B.C. aulas de Psicologia. Bem como uma 

serie de trabalhos publicados de sua autoria (pasta H) e cincoenta exemplares 

de uma Tese sob o titulo “O Sexo da Maconha”. 
Fonte: Quadro construído a partir dos dados contidos no livro de inscrição para concursos do Atheneu Sergipense entre os 

anos de 1941 e 1947 (grifos meus).  

 

No ano de 1941 abriu-se um edital para o concurso da cadeira de Português do 

Atheneu Sergipense por meio do edital nº. 10, datado em 7 de junho do mesmo ano, cujas 

inscrições permaneceram por um prazo de 180 dias, tendo em vista o Art. 15 do Decreto 

Federal de nº. 21.241, de 4 de abril de 1932 e de acordo com a lei nº. 444, de 4 de junho de 

1937. No ato do cadastro os candidatos apresentavam os documentos, a saber: prova de 

brasileiro nato ou naturalizado; atestado de sanidade; prova de bons antecedentes, mediante 

folha corrida; carteira de reservista ou prova de estar quite com o serviço militar; prova de 

haver completado o curso de humanidade ou diploma de instituto idôneo onde se ministre o 

ensino da disciplina em concurso; cinquenta exemplares de uma tese sobre assunto da 

disciplina em concurso de livre escolha do candidato; documentação relativa ao exercício do 

magistério e as atividades literárias, artísticas ou cientificas, relacionadas com a disciplina em 

concurso; recibo de pagamento de taxa de inscrição de 100$00 (cem mil réis) (DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 1941). 

O concurso estava compreendido em uma defesa de tese de livre escolha, além de 

provas escrita e didática. O exame escrito versava sobre questões ou temas, mediante ponto 

sorteado com 24 horas de antecedência, de uma lista de vinte pontos constantes do programa 

oficial do ensino, organizada pela comissão examinadora e aprovada pela Congregação. A 

relação dos assuntos deviam ser publicados 30 dias antes do concurso, no Diário Oficial do 
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Estado Sergipe. O candidato prestava  a  prova  no prazo máximo de 6 horas (DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 1941). 

A prova didática era oral e constava  de uma dissertação sobre ponto sorteado com 24 

horas de antecedência, de uma lista de trinta pontos, organizados no dia do sorteio, pela 

comissão examinadora e aprovada pela Congregação do Atheneu Sergipense. O candidato 

prestava  este exame no prazo máximo de 50 minutos (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SERGIPE, 1941). 

Nota-se com estes dados  que  o concurso de Português do Atheneu Sergipense  seguiu 

algumas as determinações da Reforma Francisco Campos, exceto para o valor da taxa de 

inscrição que diminuiu de  300$00 (trezentos mil réis) para 100$00 (cem mil réis), além da 

exigência da documentação relativa ao exercício do magistério e as atividades literárias, 

artísticas ou cientificas, relacionadas com a disciplina em concurso. Esta última determinação 

referia-se aos primeiros acordes da exigência do registro de professores nos processos 

seletivos docentes.   

No dia 3 de dezembro de 1941, encerrou-se o prazo para inscrição do concurso da 

cadeira de Português do Atheneu Sergipense e nenhum candidato se apresentou, nem mesmo 

o ocupante interino da disciplina prestou recrutamento. Desse modo, este processo seletivo foi 

cancelado por falta de aspirante a vaga e, provavelemente, por não ter professores que 

tivessem registro para ensinar junto Departamento Nacional de Educação.  

 Na publicação do Diário Oficial do Estado de Sergipe, do dia 21 de fevereiro de 1942, 

o diretor Felte Bezerra redigiu um relatório, que entre as diversas notificações sobre o 

Atheneu Sergipense atribuiu a ausência de canditados no concurso da cadeira de Português de 

1941, a baixa remuneração que recebia um professor catedrático da instituição.  

 

A mais flagrante demonstração das considerações que acabamos de fazer, esta no 

caso do concurso da cadeira de português. Aberta a inscrição durante seis meses, 

nenhum candidato apareceu. Quem tem a cultura necessária para se submeter a 

um concurso destes, além de despesas de tese, etc., vai pleitear empregos 

federais, nos novos ou mesmo nos velhos departamentos, onde há ordenados de 

contos de reis, e não ficar amarrado a vencimentos de 900$000 que mal chegam 

para as despesas restritas de uma família numericamente mediana. Os 

vencimentos de um professor catedrático são ainda inferiores aos do mais baixo 

posto da carreira militar ou aos de um continuo do Banco do Brasil (DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 21 de fev., 1942, p. 3, grifos meus). 

 

Os relatos supracitados denunciam a preocupação dos dirigentes do Atheneu 

Sergipense com a baixa  remuneração dos seus professores catedráticos, além dos prováveis 
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gastos que os candidatos desembolsariam na produção de uma tese para os concursos 

docentes. Ainda alertava que, quem possuía uma cultura necessária para submeter-se a um 

processo seletivo como este tinha condições de pleitar empregos federais com melhores 

salários. 

No dia 16 de novembro de 1943, a cadeira de Português do Atheneu Sergipense abriu 

concurso novamente, juntamente com os processos seletivos para professores de Ciências 

Naturais, Química e História do Brasil por meio de edital, publicado no Diário Oficial do 

Estado de Sergipe, no dia 18 de novembro de mesmo ano, permanecendo por um prazo de 

180 dias, conforme as instruções baixadas com as portarias nº. 187, pelo Ministério da 

Educação,  em 24 de junho de 1939, e nº. 2 do Art. 79, do Decreto-Lei Federal nº. 4.244, de 9 

de abril de 1942. Os documentos necessários para inscrição destes certames eram idênticos 

aos exigidos na seleção docente de 1941, exceto quanto a  taxa de pagamento que não se 

cobrava mais. 

 

a) prova de ser brasileiro nato ou naturalizado; 

b) atestado de sanidade; 

c) prova de bons antecedentes, mediante folha corrida;  

d) carteira de reservista ou prova de estar quite com o serviço militar; 

e) prova de haver completado o curso de humanidade ou diploma de instituto 

idôneo onde se ministre o ensino da disciplina em concurso; 

f) 50 exemplares de uma tese sobre assunto da disciplina em concurso, de livre 

escolha do candidato podendo ser datilografada ou mimeografada; 

g) documentação relativa ao exercício do magistério e às atividades literárias, 

artísticas ou cientificas, relacionadas com a disciplina em concurso (DIÁRIO 

OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 18 de nov., 1943, grifos meus) 

   

Os candidatos prestavam defesa de tese e realizavam provas escrita, prática e didática, 

sucessivamente, a depender da natureza da disciplina, mas inicialmente analisava-se os títulos 

e os documentos entregues no ato da inscrição para que eles atendessem as exigências das 

alíneas “e” e g”. Os ritos e as determinações dos exames eram idênticos aqueles  realizados no 

ano de 1941. Mais uma vez, nenhum proponente se cadastrou para cadeira de Português, 

assim como para demais cadeiras. Será que não havia no Estado de Sergipe professores com 

registro provisório para ensinar estas disciplinas? Sabe-se que no ano de 1943 já existiam 

professores licenciados no Brasil, embora tal prerrogativa fosse estabelecida para os 

concursos a partir do ano de 1945.  

Voltando para os concursos do Atheneu Sergipense, no dia 10 de julho de 1944, por 

meio de edital publicado nas páginas do Diário Oficial do Estado de Sergipe abriu-se seleção 

para as cadeiras de Português, Ciências Naturais, Geografia Geral e História Geral, conforme 
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as mesmas determinações dos certames ocorridos para o ano de 1943. Os documentos 

exigidos e algumas etapas dos exames foram idênticos, exceto para as provas escritas e 

práticas, onde ambas as listas de pontos deviam conter de dez a vinte assuntos constantes do 

programa oficial do ensino (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 1944). 

Ademais, na realização da prova prática ficava à juízo da comissão julgadora permitir 

que os concorrentes consultassem livros, tabelas ou quaisquer outros elementos 

bibliográficos. Na lista da prova didática também houve variação nos pontos, girando em 

torno de vinte a trinta assuntos organizados no dia do sorteio, pela comissão examinadora e 

aprovada pela Congregação (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 1944). 

No concurso de Português inscreveu-se no dia 15 de janeiro de 1945, João Evangelista 

Cajueiro, que apesar de não ter formação superior de professor, atestou a conclusão do curso 

secundário no Seminario de Aracaju e certificou os exames feitos anteriormente no Seminário 

Metropolitano de Maceió, validados pela Diretora da Divisão do Ensino Secundario. No 

entanto, o candidato portava o registro provisório de professor do Ensino Secundario no 

Departamento Nacional de Educação, sob o nº 13.224, delegando a ele o direito de pleitar a 

referida seleção docente. Também foram entregues os cinquenta exemplares da tese intitulada 

“Mário Barreto e a Renovação da Filologia Portuguesa”,  juntos com os demais documentos 

exigidos (TERMO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1945, Ref. 417FASS06).  

Lucílio Costa Pinto foi o único candidato que prestou concurso para a cadeira de 

Ciências Naturais do Atheneu Sergipense. No ato de sua inscrição, no dia 15 de janeiro de 

1945, apresentou vários títulos idôneos, entre eles comprovou ser formado pela Faculdade de 

Medicina do Recife, curso que abarcava a disciplina pretendia. Também atestou ter lecionado 

nas cadeiras de Física e Química por espaço de dois anos no Ginásio Tobias Barreto, já que 

não possuía formação de professor para o ensino secundário e nem registro provisório para 

ensinar. Os documentos supracitados isentava-o dos exames de sufiência para obtenção do 

registro definitivo e garantia sua permanência nesta seleção docente (TERMO DE 

INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1945, Ref. 417FASS06).  

Para o concurso de Geografia Geral se inscreveu o único candidato, Severino Pessoa 

Uchôa, apresentou no dia 28 de dezembro de 1944, na secretaria do Atheneu Sergipense 

comprovantes de certidão de idade, atestado de sanidade; folha corrida; certificado de 

reservista; certidão de conclusão do curso superior em Ciências Jurídicas e Sociais e 

cinquenta exemplares de uma tese. Dentre os documentos, o penúltimo garantia sua 



362 

Concursos e registros para professores do Atheneu Sergipense 

 

permanência na seleção por abarcar a disciplina pretendida a docência (TERMO DE 

INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1944, Ref. 417FASS06).  

No concurso da cadeira de História Geral do Atheneu Sergipense inscreveu-se dois 

candidatos: Manuel Ribeiro Nascimento, no dia 26 dezembro de 1944 e Maria Thétis 

Nunes194, no dia 13 de janeiro de 1945. O primeiro concorrente não possuía formação de 

professor para o ensino secundário e nem registro provisório para ensinar, mas apresentou 

como garantia de sua permanência na seleção documentos que compravavam sua nomeação 

interina na referida disciplina, no Atheneu Sergipense desde 13 de abril de 1944 e o diploma 

de Bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Bahia, que envolvia 

a matéria pretendida a docência. Também foram entregues outros títulos idôneos, assim como 

cinquenta exemplares da sua tese (TERMO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1944, Ref. 417FASS06).  

Maria Thetis Nunes era a única candidata que possuía diploma pela Faculdade de 

Filosofia da Baia, no curso de Geografia e História, embora tenha se tornado licenciada por 

meio do curso de Didática no ano de 1946, pela mesma instituição. No ano de 1942,  a convite 

do diretor Felte Bezerra, ministrou interinamente as cadeiras de História Geral e do Brasil no 

Atheneu Sergipense  até  o ano de 1943. Sua formação no ensino superior garantiu a sua 

inscrição neste certame, juntamente com os demais documentos idôneos e os cinquenta 

exemplares de uma tese intitulada “A Civilização Árabe Sua influência na Civilização 

                                                 

194  Oliveira (2015) declarou que “alguns pesquisadores estudaram diferentes aspectos da vida e obra de Maria 

Thetis Nunes: Oliveira (1997) e Santos (1999) fazem estudos biográficos de Thetis Nunes. O primeiro em 

monografia de conclusão de curso. A  segunda com a construção de uma biografia da sua ex-professora e colega 

de magistério; Freitas (2007) traça uma análise da tese defendida por Thetis, no concurso para catedrática do 

Atheneu Sergipense; Oliveira e Alves (2010) analisam suas aulas de História do Brasil na FCFS e um esboço da 

sua biografia; Dantas (2009c) escreve sobre Thetis Nunes logo após o seu falecimento, já em outro trabalho, 

Dantas (2012) trata da gestão de mais de três décadas de Thetis Nunes a frente do IHGSE. Melo (2006) em 

estudo monográfico aborda as “leituras” de Thetis Nunes com foco nos conceitos de Nelson Werneck Sodré e 

Raimundo Faoro utilizados por Thetis nas suas obras: “Sergipe Colonial I” e “Sergipe Colonial II”. Santos 

(2014a) trata da atuação de Thetis no IHGSE, de forma superficial a historiadora aborda as suas memórias da 

vivência com Thetis Nunes e poucos elementos do cotidiano da itabaianense a frente da “Casa de Sergipe”. Silva 

(2015) foca o olhar nos fundamentos da operação historiográfica nas posições adotadas por Maria Thetis Nunes 

nos escritos acerca da Revolta de Santo Amaro, levante ocorrido em 1836 na província de Sergipe. O autor 

divide o trabalho monográfico, em três partes, os diferentes olhares historiográficos sobre a aludida Revolta, o 

segundo intitulado “Thétis e as instituições: num processo de formação profissional e ideológica” e o terceiro 

com a análise de Thetis sobre a Revolta. No capítulo dois, que dialoga com a presente tese, o autor estabelece 

alguns “lugares” crucias na formação de Thetis Nunes e elege: o ISEB (Instituto Superior de Estudos 

Brasileiros), a UFS e o IHGSE como responsáveis primordiais por sua formação humanística. Assim, 

desconsidera o significado da formação escolar e acadêmica, bem como seu percurso como professora 

catedrática no Atheneu Sergipense, além de seu trabalho de mais de uma década na FCFS. Já a Revista do 

Mestrado em Educação/UFS (2004), contém um dossiê com trabalhos apresentados na 7ª Semana de História da 

UFS desse mesmo ano, dedicada a Historiografia de Maria Thetis Nunes, com contribuições variadas, a revista 

aborda diferentes aspectos da vida e obra de Thetis Nunes” (OLIVEIRA, 2015, p. 74). 
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Ocidental” (TERMO DE INSCRIÇÃO PARA CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 

1945, Ref. 417FASS06).  

No dia 7 de janeiro de 1946, o Atheneu Sergipense abriu por meio do edital nº. 2, 

publicado nas páginas do Diário Oficial do Estado de Sergipe, do dia 9 de janeiro de mesmo 

ano, o concurso para as cadeiras de Latim e Geografia, conforme as mesmas determinações 

dos certames ocorridos para o ano de 1944. Os documentos exigidos e algumas etapas dos 

exames foram idênticas, exceto para as provas escritas e práticas, onde ambas as listas de 

pontos deviam conter  vinte assuntos constantes do programa oficial do ensino.  

Ademais, na realização da prova prática destinava-se a cadeira de Geografia e a lista 

de pontos da prova didática continha trinta assuntos organizados no dia do sorteio, pela 

comissão examinadora e aprovada pela Congregação. Ao investigar os documentos entregues 

pelos candidatos nota-se que não houveram inscrições para os concursos de Latim e 

Geografia, o que consequentemente cancelou tal certame. Quais as verdadeiras razões que 

silenciaram essas concorrências?   

Neste ano o Decreto-lei n. 8.777, de 22 de janeiro de 1946 obrigava que todos os 

professores possuíssem o registro definitivo, mediante comprovação de diploma de 

licenciatura da Faculdade Nacional de Filosofia ou de instituição congênere. Diante os fatos, 

podemos supor que tenha sido este o motivo do silêncio dos candidatos frente aos novos 

concursos, o que também não se justifica, pois para obter tal prerrogativa aceitava-se outros 

documentes os idôneos, já citados nesta pesquisa.  

Neste mesmo ano, no dia 12 junho, abriu-se concorrência  para a cadeira de Química 

do Atheneu Sergipense e apenas um candidato, Augusto Pereira de Azevedo, de formação 

Militar, se insceveu  no dia  12 de janeiro de 1947. Na ocasião do cadastro, o proponente 

comprovou cópia do parecer da comissão examinadora do concurso de habilitação para 

lecionar Matemática nos 1º e 2º ciclos do curso secundário, assim como para ensinar Física no 

2º ciclo do mesmo curso. Apresentou o certificado de registro de professor do curso 

secundário, provavelmente definitivo, garantindo a sua permanência no certame. Também 

entregou cinquenta exemplares de uma tese intitulada “A Química moderna a luz das teorias 

da Relatividade e dos Quanta” e os demais títulos idôneos (TERMO DE INSCRIÇÃO PARA 

CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1947, Ref. 417FASS06).  

Os concursos do Atheneu Sergipense para o ano de 1947 seguiam os mesmos critérios 

de recrutamento e seleção do ano anterior. No dia 27 de maio do mesmo ano, abriu-se 

concorrência para a cadeira de Latim, inscevendo-se no dia 27 de novembro o único 
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candidato, o Conêgo José Felix de Oliveira. Dentre os documentos apresentados, o aspirante a 

vaga  certificou o registro de professor do curso secundário, provavelmente definitivo, 

comprovou ser interino da mesma matéria na instituição desde 1945 e entregou os cinquenta 

exemplares de uma tese intitulada “O Infinito histórico” (TERMO DE INSCRIÇÃO PARA 

CONCURSO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1947, Ref. 417FASS06).  

Neste ano o Diario Oficial de Sergipe publicou, no dia 11 de outubro de 1947, nas 

páginas do edital nº. 7, a abertura do concurso de História Natural do Atheneu Sergipense.  

Neste certame se inscreveu, no dia 10 de abril do mesmo ano, o candidato João Batista Perez 

Garcia Moreno, formado em Medicina,  apresentando na secretaria os documentos exigidos, 

entre eles os registros para ensinar, provavelmente definitivo, a saber: registro de professor de 

História Natural, Biologia e Química Orgânica, garantindo sua permanência na seleção. 

Comprovou ser interino da mesma cadeira na instituição desde 30 agosto de 1947 e de ter 

participado como examinador estranho a Congregação nas bancas de concursos de Geografia, 

Ciências Fisicas e Naturais, História da Civilização, Português, Ciências Naturais e 

Português. Na opotunidade também entregou cinquenta  exemplares de uma tese  intitulada 

“O Sexo da Maconha” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 1947). 

Diante estes dados, concordo com Dias (2008) ao afirmar que o Registro de 

Professores fez parte da configuração de um conjunto de saberes e técnicas que incidiram 

sobre a profissionalização docente por ser criado atrelado a formação do professor em  um 

curso específico. O Registro de Professores condicionou ao Ministério de Educação e Saúde a 

responsabilidade de habilitar provisoriamente o professorado em exercício, determinando a 

maneira como eles deviam ser “[...] habilitados permanentemente para o ensino secundário, 

no ensino superior e numa faculdade específica, de Educação, Ciências e Letras” (DIAS, 

2008, p. 28). Sem dúvida, a intervenção do Estado neste processo instituiu o cumprimento de 

certos critérios para obtê-lo, assegurando a estes agentes licença para ensinar e um novo 

estatuto sócio-profissional. 

Na concepção de Nóvoa (1999), a criação desta licença representava um momento 

decisivo do processo de profissionalização docente, uma vez que contribuía na definição de 

um perfil de competências técnicas que servia de base durante o recrutamento de professores. 

Contudo, não era a primeira vez que se esboçava uma experiência com esta no Brasil, pois 

desde o Império o Governo concedia licenças para ensinar.  

O Registro de Professores legitimou oficialmente a atividade docente por meio de 

saberes e técnicas exigidos do professor, delimitando quem podia ou não exercer o ofício, 
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além de tornar o magistério secundário domínio de investimentos de um grupo social 

específico e autônomo cada vez mais definido e enquadrado. “As dinâmicas de formação 

profissional e de reconhecimento social dos professores apóiam-se fortemente na consistência 

deste título, que ilusta o apoio do Estado ao desenvolvimento da profisssão docente (ou vice-

versa)” (NÓVOA, 1999, p. 17).  

Deve-se entender que os professores eram funcionários do Estado, mas de um tipo 

particular, pois a sua ação estava impregnada de uma forte intecionalidade política, devido aos 

projetos e às finalidades sociais próprias. Este jogo de interesses também trazia à luz relações 

de poder que personificavam os docentes como agentes culturais e ao mesmo agentes 

políticos.  

Cabe destacar que, nestes processos seletivos além do registro e formação de professor 

exigiam-se dos candidatos outros títulos idôneos relativos ao exercício do magistério e as 

atividades literárias, artísticas ou cientificas, relacionadas com a disciplina em concurso. A 

seleção desses profissionais consolidava, cada vez mais, prestigio ao Atheneu Sergipense,  

pois a estratégia do poder público de habilitar e/ou nomear intelectuais socialmente 

reconhecidos era emblemática para legitimar a instituição como representante das ações e dos 

ideais de desenvolvimento da educação no Estado.  

As relações de poder mediadas entre o Estado, os candidatos e membros da 

Congregação durante os concursos docentes do Atheneu Sergipense também visualizavam na 

criação da Faculdade de Filosofia e no Registro de Professores aspectos importantes para a 

profissionalização do magistério do ensino secundário. Ao mesmo tempo que estes 

dispositivos se referiam à delimitação de condições específicas exigidas para formação do 

professor e ao exercício do ofício de ensinar, contribuíam na demarcação de um campo de 

trabalho profissional tutelado pelo Estado. 

Neste sentido, a fim de melhor averiguar “a ação sobre ações” no processo de 

recrutamento docente por meio dos documentos que traziam representações sobre a prática 

dos concursos docentes do Atheneu Sergipense e delineava um perfil de professor construído 

entre relações de poder, do poder em funcionamento, como propõe Foucault (2015). Pecerbe-

se, então, que não havia o sujeito determinado “que manda”, nem o “que obedece”. O poder 

dependia tão somente das mediações e do lugar que os sujeitos ocupavam em todo o processo. 

As análises que foram postas não se encerram por aqui, ainda há muito o que se  

pesquisar sobre os processos administrativos dos concursos docentes do Atheneu Sergipense 

em um momento em que exigiam-se dos candidatos prerrogativas para exercer o ofício de 
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ensinar e que caracterizavam a profissionalização dos professores do ensino secundário de 

Sergipe. 
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[...] o Estado cria uma licença ou uma permissão para ensinar cuja obtenção será 

tornada obrigatória. Este documento é, em geral, concedido à saída de um exame 

ou de um concurso, aos quais podem se apresentar todos os indivíduos que 

preencham um certo número de condições de entrada ou de admissão (habilitações 

literárias, idade, bom comportamento moral, etc): constitui-se num verdadeiro 

suporte legal para o exercício da atividade, na medida em que contribui para a 

delimitação do campo social de ensino e para a monopolização deste domínio por 

um grupo profissional cada vez mais definido e enquadrado (NÓVOA, 1991, p. 252-

253, grifos meus).  
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A licença ou a permissão para ensinar trata-se de uma etapa decisiva da 

institucionalização da atividade docente, pois ela corrobora a opção pela profissionalização e 

admite uma progressiva autonimização do campo educacional. Nas palavras de Nóvoa (1991), 

“este documento cria as condições necessárias  para elaboração de um cânon de competências 

técnicas, baseadas em critérios escolares, que servirá de base para o recrutamento dos 

docentes e, como corolário, para o esboço de uma careira docente” (NÓVOA, 1991, p. 253). 

Sem dúvida, representa um instrumento essencial no processo de afirmação dos professores 

“enquanto grupo profissional e na luta que eles vão travar com vista à melhoria de seu 

estatuto sócio profissional “ (NÓVOA, 1991, p. 253). 

Ainda Nóvoa nos diz que, “a licença ou a permissão para ensinar funciona como um 

‘aval’ do Estado ao grupo docente” para adquirir “um título que legitima sua atividade de 

promoção social de valores educativos e escolares e que valorizam, ao mesmo tempo, seu 

papel e suas funções” (NÓVOA, 1991, p. 253). Em outras palavras, a consolidação do 

processo de profissionalização da atividade docente estabeleceu regras de competências 

técnicas e intelectuais que serviram de instrumento de afirmação dos professores como um 

grupo profissional que também lutava pela melhoria do seu status social. 

Ao historicizar a escola como instituição derivada da convergência de uma pluralidade 

de dispositivos científicos, religiosos, políticos e pedagógicos, a cultura escolar fornece 

elementos de operacionalização convincentes para quem também pretende investigar o 

processo de profissionalização dos professores por meio de sua formação, processo seletivo e 

carreira. Dentre eles, o estudo sobre a seleção docente me permitiu analisar os concursos para 

o ensino secundário do Atheneu Sergipense entre os anos de 1875 e 1947, relacionando as 

práticas de recrutamento e seleção desta instituição com as previsões legais em níveis 

nacional e estadual. 

Indiscutivelmente, os desígnios de pesquisar os concursos docentes do ensino 

secundário sergipano por meio dos exames e atrelados as reformas educacionais foram 

determinantes na configuração da profissionalização do exercício do ofício, pois além de 

identificar as finalidades do ensino propostas para o período também desvelou diferentes 

formações, categorias, provimentos, recrutamentos, etapas de seleção e demais elementos que 

faziam parte do ingresso ao magistério do Atheneu Sergipense, assim como do Liceu 

Sergipense.   

O poder disciplinador do exame  atua com o intuito de controlar, incitar, organizar, 

estimular, inibir para enquadrar os candidatos aos concursos num modelo considerado ideal, 
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tornando-os  “concorrentes dóceis e úteis”. Para tanto, o sucesso do poder disciplinador ocorre 

de maneira bastante clara, se deve ao uso de instrumentos simples: o olhar hierárquico, a 

sanção normalizadora e sua combinação num procedimento que lhe é específico, o exame. 

Neste processo coexistiam relações de poder mediadas entre os examinadores/julgadores da 

Congregação do Atheneu Sergipense, as normas reguladoras do Governo e o saber do 

proponente  à cadeira vaga.  

Ao investigar os exames, seus saberes e rituais, a instituição, os examinadores e 

examinados por meio dos documentos escolares, imediatamente, eles se tornaram 

protagonistas da história da profissionalização docente de Sergipe. Quando manipulava essas 

fontes na escrita desta tese, sempre estive consciente dos riscos eminentes ao buscar  

“indícios”, “sinais” e “pistas” de um passado que se aproximasse efetivamente do vivido 

durante o processo de seleção do contingente de professores para o ensino secundário ao 

longo do século XIX até a segunda metade do século XX, embora estivesse convicta de que 

nunca construirei efetivamente tal trajetória. 

Diante das análises dos quarenta e seis concursos para professores do ensino 

secundário, a pesquisa constatou que em Sergipe desde os tempos da Província se recrutava 

docentes, predominantemente, via concursos, mas também haviam outras formas de seleção 

como nomeações e contratos destinados a “habilitar” candidatos ao cargo. Cada processo 

seletivo trazia à luz um perfil do profissional que se pretendia modelar por meio do “controle 

disciplinar” dos membros da comissão examinadora/julgadora dos exames, neles vi o 

“exercício de poder” presente.   

Outra forma de controle disciplinar era a prescrição de regras de recrutamento, no caso 

do docente secundário sergipano, puderam ser verificadas via reformas e regulamentos 

educacionais. Essas leis administravam a documentação exigida aos candidatos, que iam 

desde o registro civil até o registro de professor do ensino secundário,  e entrega dos números 

de exemplares da tese de livre escolha e/ou de ponto sorteado a depender da legislação 

vigente. 

As teses produzidas para o ingresso de professor do Atheneu Sergipense estavam 

configuradas pela história das disciplinas escolares, uma vez que ela correspondia a cultura 

escolar desenvolvida no interior da instituição. Além do mais, os saberes científicos 

anunciados na escrita dessas dissertações, sem dúvida, declaravam ser o candidato portador de 

um poder adquirido por meio dos capitais puros e institucionalizados.   
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No tocante à formação acadêmica dos interessados em prestar os concursos para 

professor do Atheneu Sergipense, nota-se que  até o ano de 1931, nenhum deles possuíam 

formação de professor pelas Faculdades de Filosofia, tampouco pelas instituições superiores 

congêneres, uma vez que estas instituições foram criadas em todo território brasileiro a partir 

do ano de 1939. Percebe-se que quase todos candidatos possuíam curso de Bacharelado nas 

áreas da Medicina, das Engenharias e do Direito, como também eram Seminaristas e 

Militares.   

Quanto aos pontos das provas escritas, orais e práticas as etapas dos exames subtraiam 

do candidato a sua “confissão”, sendo ela capturada pela disciplina no momento destinado a 

“confessar-se” por meio de respostas subjetivas a cada uma nova fase do pleito. Nos pareceres 

da comissão examinadora, o julgamento classificava e normalizava as respostas no esforço de 

modelar. A depender do grau de aproximação ou afastamento do modelo proposto, o 

concorrente adquiria o “prêmio da aprovação” ou o “castigo da reprovação”, sendo o último 

capaz de excluí-lo ou “inhabilitá-lo” do concurso pretendido. Os rituais dos processos 

seletivos foram importantes porque sinalizavam o tipo de disciplina atribuída pelo aparelho 

governamental para “esquadrinhar”  o tipo de professor que se buscava modelar. 

Outro ponto a destacar refere-se as relações de poder presentes durante a elaboração 

das listas de pontos para as provas escritas, orais e práticas, assim como das teses de assunto 

sorteado pelas comissões examinadoras e aprovadas pela Congregação a cada concurso. Nota-

se que os conteúdos elencados correspondiam, na sua maioria, aos programas de ensino 

oficial que estavam em voga a cada legislação. Percebe-se também que as finalidades 

impostas pelas história das disciplinas escolares contribuíram  na “arquitetura”, medindo as 

qualidades ou os méritos de cada candidato. 

Ademais, os relatos das provas dos concursos do Atheneu sergipense ao lado da 

legislação revelavam uma fonte rica de dados capazes de compreender o ambiente escolar e as 

ideias da época sobre o ensino,  como também apresentar novas questões acerca das práticas e 

dos saberes requeridos de um futuro professor. As análises destas provas anunciavam aspectos 

que não estão presentes nos livros, mas que foram fundamentais para história da 

profissionalização docente da instituição. 

A legislação também divulgou as categorias de professores presentes no Atheneu 

Sergipense ao longo da pesquisa, a saber: catedráticos, docentes livres, auxiliares de ensino e  

professores de contratados. Cada uma delas por meio de suas atribuições modelou o perfil de 

profissional docente destinado a ministrar as disciplinas escolares oferecidas pela instituição 
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entre os anos de 1875 e 1947. Acredito que esses atores necessitam de outras investigações, 

novos olhares que os analisem suas carreiras docentes, já que muitos deles atuaram nos 

concursos da instituição nas bancas examinadoras, até mesmo como membros “estranhos” a 

Congregação do Atheneu Sergipense.  

O estudo dos exames investigam os concursos em seus rituais, métodos, personagens e 

papéis, em seus jogos de perguntas e respostas, seus sistemas de notas e de classificação, 

acreditando que, nesta técnica, estavam comprometidos “todo um campo de saber e todo um 

tipo de poder” (FOUCAULT, 2014a, p. 181), capaz de modelar o futuro professor secundário 

do Atheneu Sergipense. Cabe dizer que, durante as etapas de seleção se desenvolviam 

relações de poder,  cujo exercício representava o modo de ação de alguns sobre outros.  Desse 

modo, entendi que não havia algo como “o poder” ou “do poder”.  

Também compreendi que o poder exercido por “uns” sobre os “outros”; só existia em 

ato, mesmo se inscrevendo num campo de possibilidades esparso que se apoiava sobre 

estruturas permanentes. A definição do ofício e do estatuto da profissionalização docente foi 

determinada por jogos de poder, que forjavam variadas representações acerca do mesmo. Os 

concursos de professores do ensino secundário do Atheneu Sergipense desvendaram sinais de 

um poder difundido no corpo social, orquestrado por um conjunto de complexas relações 

entre “aquele que manda” e aquele que “deve obedecer”.  

Os primeiros indícios que apontavam sobre o Registro de Professores foram 

localizados no interior do Atheneu Sergipense no ano de 1937, embora as fontes tenham 

apontado o ano de 1941 como o momento decisivo da exigência de tal prerrogativa nos 

processos seletivos docentes, cuja obtenção no Departamento de Educação estava em vigor no 

Brasil desde o ano de 1931. Para ensinar nos anos de 1930 e 1940, esses agentes deviam 

requerer junto ao Ministério de Educação e Saúde esta documentação. Em Sergipe, até o ano 

de 1951, não havia instituição de ensino superior destinada a formar professores para exercer 

o ofício, fazendo com que títulos idôneos relativos ao exercício do magistério e as atividades 

literárias, artísticas ou cientificas, relacionadas com a disciplina em concurso fossem aceitos 

nas inscrições dos concursos.  

Nos anos de 1940, dos treze processos seletivos prestados no Atheneu Sergipense 

apenas quatro candidatos apresentaram no ato da inscrição o registro de professores, a saber: 

João Evangelista Cajueiro (Português), Augusto Pereira de Azevedo (Química), José Felix de 

Oliveira (Latim) e João Batista Perez Garcia Moreno (História Natural). Os demais 

concorrentes entregaram na secretaria da instituição outros títulos idôneos, sendo permitido 
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entre eles o diploma de formação superior desde que relacionado com a disciplina em 

concurso. Concluo que a criação desta licença também representou em Sergipe um momento 

decisivo do processo de profissionalização docente, uma vez que contribuiu na configuração 

das competências técnicas que serviam de base durante o recrutamento de professores. 

Pretende-se em trabalhos futuros, estudar com afinco os concursos que exigiam o 

registro e o diploma de professor como prerrogativas para analisar as etapas dos seus exames, 

além dos saberes do candidato. Nestes processos seletivos deve-se observar “a ação sobre 

ações” das práticas dos certames para traçar um perfil de professor construído nas relações de 

poder. Consiste em entender que “aquilo que define uma relação de poder é um modo de ação 

que não age direta e imediatamente sobre os outros, mas que age sobre sua própria ação” 

(FOUCAULT, 2008,  p. 243). 

A criação do registro e a institucionalização da formação do professor foram 

representações das determinações do Governo em estabelecer requisitos para delimitar quem 

podia, ou não, constituir o campo de profissionalização docente. Estes dois aspectos 

estabeleceram um marco na história da profissão do magistério secundário, antes exercido por 

bacharéis e autodidatas. Dessa forma, tais medidas definiram um estatuto profissional 

específico, embora desde a Primeira República fosse destinado a organizar o campo 

educacional no país, onde eram recorrentes os debates sobre a importância da habilitação 

docente.  

Ademais, compreendi que a abrangência das iniciativas do Governo não podia 

prescindir da adesão do magistério às suas intervenções educacionais, pois a 

profissionalização docente integrou a pauta da agenda estatal. Diante esta afirmaiva, outro 

estudo futuro poderá investigar se a profissionalização do professor do Atheneu Sergipense 

também dependia das regulamentações, cujas temáticas versavam sobre o ingresso na carreira, 

o salário, os contratos de trabalho, ou seja, assuntos concernentes ao estatuto econômico do 

professorado.  

Enfatizo também que as aprovações, as reprovações, as desistências e as ausências de 

concorrentes nos processos administrativos dos concursos do Atheneu Sergipense 

configuravam um projeto de modelação docente instituído no interior das relações de poder 

entre esses sujeitos, o governo e membros da Congregação ao longo do período estudado. 

Desta forma, percebi que os exames esboçavam um tipo de seleção do profissional que 

obedecia a um modelo daquilo que se considerava “ser um bom professor”, embora tal 

medida não caracterizasse a unidade, homogeneidade e linearidade pretendida pelas leis. 
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Os concursos eram estratégias cercadas de técnicas documentais, registros, arquivos e 

informações diversificadas que classificavam e hierarquizavam os indivíduos a partir de 

poderes e saberes dentro de um campo de vigilância. Tais exigências e relações de poder, sem 

dúvida, confirmam além de outros motivos a recorrência de candidatos únicos em alguns 

processos seletivos docentes do Atheneu Sergipense ao longo da pesquisa. 

Diante do exposto, confirmo a tese de que durante as práticas de recrutamento e 

seleção de professores para o ensino secundário do Atheneu Sergipense haviam relações de 

poder mediada pelos saberes dos concorrentes, pelo olhar hierárquico vigilante da 

Congregação e pelas determinações da sanção normatizadora do governo, cujos interesses 

também eram coletivos em prol da organização escolar, via concursos e/ou nomeações 

docentes. Desde a criação do Atheneu Sergipense que a forma administrativa de ingresso para 

professores do ensino secundário em Sergipe se deu, predominantemente, por concursos 

promovidos pela Congregação da instituição e posterior aprovação dos responsáveis 

governamentais, conforme as mudanças normativas dos exames, mesmo com o advento do 

Estado Novo. Além disso, afirmo que ao longo do período estudado, ainda, ocorriam algumas 

nomeações por parte do governo, sejam elas por ausência de candidatos inscritos nos 

concursos ou por estratégias políticas e sociais também caracterizadas com uma relação de 

poder. Sendo assim, a dinâmica dos concursos docentes também legitimou a 

profissionalização e modelou o tipo de professor capacitado para o ensino secundário de 

Sergipe. 

Destarte, a pesquisa traz contribuições para a História da Educação, sobretudo para os 

trabalhos que pautam suas temáticas na História das Disciplinas Escolares e na História da 

Profissionalização Docente em instituições escolares específicas. As análises expostas nesta 

tese não findam por aqui, existem outras questões a descobrir e até mesmo reinterpretar, 

todavia o primeiro passo foi dado. Em tempo, deixo registrado que existiam relações de poder 

durante as práticas de recrutamento e seleção de professores para o ensino secundário de 

Sergipe, entre os anos de 1875 e 1947. 
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ANEXO A – “A Ordem”, n. 1 - 1930 
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ANEXO B – “A Ordem”, n. 2 - 1930
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ANEXO C – “A Ordem”, n. 3 - 1930 
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