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Resumo: O presente artigo tem como objetivo considerar alguns pontos relevantes à constituição do
Ensino Secundário em Sergipe, a partir da criação do Atheneu Sergipense, bem como, analisar o artigo
147 da Lei Orgânica da Instrução Pública de 1870, que expressa o perfil desejado para professores do
Atheneu Sergipense. Esta lei regulamentava a criação da primeira instituição oficial de Ensino Secundário
sergipano. Desse modo, discutiremos o que se refere aos “Direitos dos professores, penalidades e
processo” (Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 24 de outubro de 1870), elencando assim,
evidências encontradas em outros documentos da época e estudos de outros autores.
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Abstract: This article aims to consider some points relevant to the constitution of Secondary Education in
Sergipe, from the creation of Atheneu Sergipense as well, considering Article 147 of the Organic Law of
Public Instruction 1870, which expresses the desired profile for teachers Atheneu Sergipense. This law
regulated the creation of the first official institution of secondary education Sergipe. Thus, we will discuss
what refers to the "rights of teachers, penalties and process" (Organic Regulation of Public Instruction,
October 24, 1870), listing thus evidence found in other contemporary documents and studies from other
authors.
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Introdução

Só podem ser professores publico os indivíduos que reunirem as condições
seguintes:

1.ª Maioridade legal.

2.ª Moralidade.
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3.ª Capacidade Profissional (Art. 79, Regulamento Orgânico da Instrução Pública,
24 outubro de 1870)[3].

No Brasil a disseminação da ideia de se institucionalizar o Ensino Secundário se produziu expressivamente
durante o século XIX. Segundo Haidar (2008) “foi a partir do Ato Adicional de 1834 que se efetivaram as
primeiras providências tendentes a imprimir alguma organização aos estudos públicos secundários”
(HAIDAR, 2008, p. 21).

Assim, como consequência da reforma constitucional de 1834, as Províncias passaram a ter o direito de
legislar sobre instrução pública e estabelecimentos próprios, o que tornou possível a criação de instituições
que pudessem oferecer este ensino. Foi neste caminho que brotaram as Escolas Normais Provinciais.
Contudo, muitas dessas instituições não lograram êxito, segundo Santos (2010):

O Estado, omisso, não teria sido capaz de organizar um sistema de ensino,
o que teria provocado a falta de mão-de-obra para o impulso necessário à
industrialização e também a escassez de indivíduos com uma formação em
nível secundário, capazes de conduzir o país rumo ao progresso (SANTOS,
2010, p. 21).

No estado de Sergipe, esta instituição veio a surgir oficialmente, somente no ano de 1870 por meio da
criação do Atheneu Sergipense. A instituição ofereceria dois cursos, o de Humanidades com duração de 4
anos, que objetivava preparar o aluno para ingressar no ensino superior em outras Províncias e o Normal,
com duração de 2 anos, e tinha como objetivo capacitar os professores para o magistério, como também
para a obtenção do título de normalista.

Nas palavras de Nunes (2008), a tentativa de se construir um ensino seriado através do Atheneu
Sergipense fracassou, pois só as disciplinas que integravam os preparatórios, ou seja, aquelas que eram
exigidas para ingressar no curso superior em outras Províncias eram as mais procuradas. Por esse fato, no
início, o Atheneu Sergipense teve que funcionar na base de aulas isoladas. A autora afirma ainda que:

No fim do primeiro ano de vida, apenas 36 alunos prestaram exames e foram
aprovados no curso de Humanidades. Igualmente, o curso Normal não
correspondeu às esperanças dos que os criaram, pois, de início, só se
matricularam 6 estudantes, indo aos exames finais somente dois deles (NUNES,
2008, p. 119).

Ainda se tratando do fracasso na demanda do Curso Normal oferecido no Atheneu Sergipense, a autora
relata uma passagem do Diretor da Instrução Pública Manuel Luiz (1871)[4]:

Nesta província o professorado não oferece atrativos; é reputado um meio de
vida para os indivíduos menos aptos, em vez de entregarem-se às industrias,
onde porventura melhor serviriam, porque acham estas indecorosas e mais
trabalhadoras, contando com a única habilitação dooa empenhos, abordam o
magistério publico com uma audácia tal que me sobressalta’. Continua dizendo
que ‘os mais capazes que vão para o magistério, e se desprovidos de recursos,
procedem assim para depois conseguirem das autoridades provinciais licença
para estudarem nas faculdades, dividindo o ordenado com outra pessoa que os
substituem sem qualificação para o cargo’. Concluindo ele enfatiza que não havia
um só exemplo destes voltarem às suas cadeiras, ‘quando mais enriquecidos das
conquistas das ciências (NUNES, 2008, p. 120).
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Apesar dos inúmeros fracassos que sofreu o Ensino Secundário, foi “na segunda metade do século XIX
‘que’ a defesa de ensino mais científico, mais utilitário passou por uma ascensão crescente” (SANTOS,
2010, p. 72).

Os cursos de Humanidade e o Normal funcionaram no prédio do Atheneu Sergipense até o ano de 1877,
quando o Curso Normal foi separado para se criar em outro espaço, uma Escola Normal eminentemente
feminina. Durante esse intervalo para sua construção, as aulas foram ministradas no Asilo de Nossa
Senhora da Pureza.

Apesar das aulas funcionarem em prédios separados, os dois cursos estavam interligados a uma só
instituição de Ensino Secundário, o Atheneu Sergipense. Assim, no ano de 1881[5] foi criada a Escola
Normal para ambos os sexos, onde a feminina continuaria no Asilo Nossa Senhora da Pureza e a masculina
no prédio do Atheneu Sergipense, prosseguindo estável até 1897, quando foi declarada extinta.

No ano de 1899, durante o governo de Olímpio de Souza Campos, a Escola Normal foi restaurada,
organizou suas cadeiras e horários, como também o tempo de duração das aulas. Assim, a partir do ano
de 1901 esta instituição seguiu sem instabilidades com direção própria, onde passou a ser conhecida ao
longo dos anos por Instituto Educacional Rui Barbosa (IERB).

Os professores que lecionavam no Atheneu Sergipense eram vistos como prestigiados, pois ensinar em tal
instituição era motivo de orgulho para a sociedade da época, uma vez que, era por este meio, e equipe de
professores que muitos cidadãos tinham a possibilidade de ascenderem socialmente. Em outras palavras,
o meio pelo qual a Província de Sergipe ofereceria o ‘passaporte’ para o cidadão ingressar no ensino
superior, ofertados em outras Províncias do Brasil como Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo entre outras.

Contudo, o Regulamento Orgânico da Instrução Pública, ditava em seu Art. 23, que num primeiro
momento o governo estaria elegendo pessoas aptas a estarem exercendo o cargo de professor na nova
instituição. Porém, à medida que fossem surgindo vagas, se fazia necessária a realização de concursos.

Os concursos eram compostos por três etapas. A primeira corresponderia à apresentação de uma
dissertação, seguido de prova oral e por último uma prova escrita. A banca examinadora de tais concursos
estava composta geralmente por três lentes[6] que faziam parte da Congregação do Atheneu Sergipense.
Para Teles (2009), “o concurso também é uma maneira mais sólida de escolha dos docentes, pois o
candidato passa por todo um processo de averiguação dos seus conhecimentos. Havendo, inclusive, uma
possível concorrência [...]” (TELES, 2009, p. 12).

Entretanto, mesmo sendo nomeado pelo governo ou passando nos concursos, as regras eram iguais. É
possível visualizar, por exemplo, através da Lei Orgânica da Instrução Pública de 1870, em seu Título V,
no artigo 147, do capítulo I, que refere-se aos “Direitos dos professores, penalidades e processo” o perfil
desejado para seus professores (Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 24 de outubro de 1870).

Segundo esta lei, os professores se portariam com brandura e serenidade, ensinaria a seus discípulos[7]
com amor, se vestiria decentemente, aconselharia, daria exemplos e passaria ensinamentos dos deveres a
cumprir em relação a Deus, a natureza e a sociedade civil. Eles também precisavam se expressar com
clareza para que os alunos compreendessem que o silêncio deveria ser conduzido com regularidade na
escola. É enfatizado ainda que, os professores eram impedidos de trabalhar em outros setores, como por
exemplo, no comércio na indústria, ou possuir outro emprego público.

Os lentes do Atheneu Sergipense eram proibidos de ensinarem assuntos de sua cadeira em particular, ou
fora de hora destinada às lições. Podia, porém, ensinar aos alunos internos desde que fossem do mesmo
sexo e sendo o ensino transmitido igualmente. Os professores não podiam ausentar-se nos dias letivos,
salvo com alguma licença oficial. Tinham ainda que reservar um tempo para cumprir os serviços de
matrículas dos alunos, bem como elaborar o orçamento das despesas da escola. Competia também ao
professor exercer o cargo de “detetive”, emitindo ao diretor da Instrução Pública um relatório
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apresentando:

[...] o estado de suas aulas, vantagens, ou inconvenientes que encontrarem no
methodo do ensino adoptado, grau de progresso do alunnos, causas do
retardamento; si todos os meninos e meninas do logar concorrem à ecshola ou
não; si a causa provém de existirem outras escholas ; si por deleixo, ou qualquer
outra razão (Art. 150, § 3º do Regulamento Orgânico da Instrução Pública de
1870 ).

Nesse relatório, além da investigação, o professor precisava sugerir providências que deveriam ser
tomadas.

Visto essas informações, fica evidente que a figura do professor estava centrada em seu bom caráter e ele
precisava se dedicar para mantê-lo, uma vez que o mesmo serviria de exemplo a seus “discípulos” [8],
além de estar focado na sua profissão.

Ainda no Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 1870, em seu Art. 26, há informação de que os
professores deveriam se reunir em congregação, para que assim fossem realizadas ações como: confecção
do Estatuto da instituição, determinação dos exames anuais realizados pelos alunos, nomeação de bancas
examinadoras, julgamentos de faltas dos alunos, entre outros. O professor do Atheneu Sergipense além
de lecionar, tinha ainda que cumprir com algumas atividades que a instituição decretava por forma de lei.
Quando executadas, estas atividades davam maior visibilidade da importância e da responsabilidade de
ser um professor do Atheneu Sergipense.

As responsabilidades dos professores foram constatadas ao longo das leituras das Atas da Congregação.
Nos registros do dia 12 de janeiro de 1871, notamos o compromisso que o docente possuía em
desenvolver atividade extraclasse. Desse modo, comissões foram eleitas para a organização da missa
votiva de abertura do Atheneu Sergipense, no qual grupos de professores ficavam incumbidos por algo
relacionados com a organização do evento.

Se tratando dessa missa votiva declara Nunes (2008):

Solenemente, realizou-se a instalação do Atheneu sergipense no dia 3 de
fevereiro de 1871, precedida pela celebração de uma missa votiva na Capela de
S. Salvador. Guarda de honra formada na porta do edifício, banda de música,
armação de um dossel em que foi colocada a efígie do Imperador Pedro II,
segundo a descrição dos jornais da época, dizem da importância que as
autoridades e a sociedade sergipana conferiam ao acontecimento (NUNES, 2008,
p.119)

Outra fonte que comprova os deveres e algumas competências dos professores do Atheneu Sergipense são
os jornais. Neles há escritos dos próprios docentes, que quando solicitados publicavam nos jornais de
maior circulação, a notícia que lhe competia. Em um dos jornais locais, na coluna “editais” existe uma
informação escrita por Ignácio de Souza Valladão[9] sobre os compêndios adotados nas aulas do Curso
Normal e seus respectivos horários para o ano de 1875:

Para as aulas do curso normal foram adptados os seguintes compedios:

1º anno. – Religião. (Fonceca Lima).

Grammatica. (Sotero)
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2º anno. – Arithmetica. (Ottoni) – Sistema métrico. (Victor Renaut).

Geometria (Ottoni)

Pedagogia (Daligaut)

Exercicios práticos de pedagogia (Daligault)

Secretaria da eschola normal, 5 de fevereiro de 1875.

O secretario.

Ignacio de Souza Valladão (Jornal do Aracaju, 13 de fevereiro de 1875).

Desse modo, a imprensa da época facilitava a comunicação por meio da circulação das informações entre
os interessados.

Todavia, nas sessões da Congregação, todas as decisões tomadas pelos envolvidos, deveriam ser
registradas em forma de ata, por um professor do Atheneu Sergipense que fosse eleito secretário por seus
colegas de profissão.

Outra passagem interessante, notada durante as leituras das sessões da Congregação, diz respeito a todas
as decisões tomadas pelos envolvidos, uma vez que elas deveriam ser registradas em forma de ata, por
um professor do Atheneu Sergipense que fosse eleito secretário por seus colegas de profissão. As atas
dessas reuniões foram escritas num livro ao qual se deu o nome de Atas da Congregação do Atheneu
Sergipense, nele podem ser encontrados os relatos das reuniões que ocorriam na instituição desde o ano
de 1870. O livro traz vestígios de uma grande parte dos acontecimentos que arrolam a história inicial do
Atheneu Sergipense, como também algumas ações dos seus professores, funcionários e alunos.

Visto a importância do Atheneu Sergipense para a Educação Secundária do século XIX na Província de
Sergipe, e sabendo que o Curso Normal nasceu oficialmente nessa instituição, foi possível perceber para
tanto, que o trabalho docente nesta época exerceu um papel determinante na efetivação de tal ensino na
sociedade sergipana.
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