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RESUMO

No final do século XIX, Felisbelo Freire viu em Sergipe um objeto de estudo. Ao compor “História de Sergipe”,
abriu caminhos para que novos pesquisadores sergipanos viessem a contribuir para com a História da
Educação sergipana. No início do século XX, destacaram-se outros pesquisadores sergipanos a exemplo de
Felte Bezerra, José Calasans, Nunes Mendonça e Maria Thetis Nunes. Sendo assim, em meio a esse contexto,
esse artigo tem como objetivo analisar a produção Historiográfica da Educação em Sergipe a partir das
contribuições desses pesquisadores, além daquelas envoltas aos programas de Pós-Graduação em Educação
no Estado. Para a construção deste, foi utilizada a pesquisa bibliográfica, assim como a análise das
historiografias produzidas em Sergipe através de sites institucionais. Como resultado parcial, entendemos que
a produção historiográfica da educação em Sergipe tem crescido consideravelmente, contribuindo para a
história da educação no Estado.
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ABSTRACT
In the late XIX century, Felisbelo Freire saw Sergipe an object of study. When composing "History of Sergipe”,
paved the way for new Sergipanos researchers came to contribute to the History of Education Sergipana. In
the early XX century, stood out Sergipanos other researchers to sample Felte Bezerra, José Calasans, Nunes
Mendonça and Maria Thetis Nunes. Thus, amidst this context, this article aims to analyze the production of
historiographical Education Sergipe from the contributions of these researchers, beyond that shrouded the
Graduate Programs in Education in the State. For the construction of this, the literature search was used, as
well as analysis of the historiography produced in Sergipe through institutional websites. As a partial result,
we believe that the historical production of education in Sergipe has grown considerably, contributing to the
history of education in the state.
Keywords: History of Education. Historiography. Production historiography of Education in Sergipe.

Desde o final do século XIX com Felisbelo Freire (1858-1916) que Sergipe vem sendo objeto de análises,
sejam elas sobre a formação da população, política, economia e/ou educação. Considerado “o pai da
historiografia de Sergipe” segundo Sousa (2013, p.29), Felisbelo Freire que foi membro efetivo do Instituto
Histórico e Geográfico de Sergipe e Patrono da Academia Sergipana de Letras, escreveu dentre suas obras a
“História de Sergipe”, sendo este considerado um marco frente à historiografia Sergipana, uma vez que
corresponde a “primeira tentativa de construção científica no Estado”.
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No início do século XX destacaram-se outros pesquisadores sergipanos, seguindo a mesma linhagem de
Felisbelo Freire, retratando Sergipe em suas obras. Felte Bezerra (1909-1990) que escreveu “Etnias
Sergipanas” se preocupou em estudar a formação da população no Estado. Através desse estudo, o autor se
comprometeu em evidenciar traços deixados na sociedade sergipana, oriundos dos grupos indígenas, assim
como dos negros e portugueses. Voltado à educação, tem-se José Calasans (1915-2001) que mudou os
rumos da historiografia sergipana, sendo o pioneiro no que diz respeito aos estudos da História da Educação
em Sergipe. Segundo Costa (2011), dentre suas atividades, José Calasans realizou pesquisas voltadas para o
ensino público na cidade de Aracaju, as quais foram interrompidas por conta da sua mudança para o Estado
da Bahia, mais precisamente para a cidade de Salvador em setembro do ano de 1947.
No ano de 1951, José Calasans colocou em circulação um artigo de sua autoria intitulado “Ensino público em
Aracaju (1830-1871)”. Em meio às produções sergipanas, a pesquisa dele junto à da professora Maria das
Graças Azevedo, publicada no ano de 1949 e intitulada “A educação feminina em Roma”, foram as primeiras a
terem grande repercussão. O artigo de José Calasans é considerado um grande marco dentre as
historiografias sergipanas, pois além de ter Sergipe como objeto, é pioneiro desse campo. Para elaborá-lo,
além de ter que estudar o seu contexto, o autor precisou dividi-lo em cinco fases. Tomando como marco
divisor as realizações concretizadas pelo poder público, através de Costa (2011) são esclarecidas as cinco
fases, sendo elas:

“[...] a primeira fase abrangeu o período de 1830 a 1855, momento no qual os habitantes de Santo Antonio
de Aracaju solicitaram a criação da cadeira de primeiras letras até a elevação da Vila em cidade. A segunda,
de abril 1855 a 1871, teve como marco divisor a Resolução 422, estabelecendo a criação e a remoção de
cadeiras, o lançamento embrionário de aulas secundárias e uma cadeira para o ensino primário feminino. Já a
terceira fase iniciou em 1871, com a criação do Atheneu Sergipense dos cursos de humanidades e normal. A
outra fase anunciada por José Calasans teve início em 1911, com a reforma do presidente José Rodrigues da
Costa Doria até a administração de Gracho Cardoso (1922 a 1926). Nestas, apontou como fatos significativos
a transferência da Escola Normal; a Escola Industrial; a Escola de Comércio; as Faculdade de Direito;
Odontologia e Farmácia; o ensino técnico profissional e a criação de grupos escolares [...]. O último período
corresponde à fase de desenvolvimento do ensino público em Aracaju teve início em 1935, na administração
de Eronildes de Carvalho. Calasans apontou como marco o canto orfeônico, a Educação Física, as
demonstrações públicas, as amplas obras educacionais, o crescimento de matrículas das aulas primárias nos
municípios, as pesquisas psico-pedagógicas da Assistência Técnica do Departamento. Destarte das cinco fases
anunciadas pelo professor José Calasans, as três últimas não foram contempladas em sua obra [...]”.
(COSTA, 2011, p.99).

José Calasans era um homem comprometido com a História, mais precisamente com o rigor metodológico,
imprescindível à pesquisa. Segundo Costa (2011, p.82) “Calasans não possuía formação histórica”, mas para
Nascimento (2003, p.48) ele “[...] tinha um compromisso com os métodos da história e que buscou entender
o processo efetivamente vivido”. A sua exatidão metodológica despontou então para as necessidades
construtivas de uma História da Educação na cidade de Aracaju, voltada às instituições educativas, práticas
escolares, movimentos estudantis, dentre alguns outros objetos. A revista do Instituto Histórico e Geográfico
de Sergipe (IHGS), em uma de suas circulações fez revelações sobre a importância do pesquisador frente às
pesquisas sobre a História da Educação Sergipana, como consta no relato abaixo:

O trabalho de José Calasans é, todavia, o mais importante dentre os que se especializaram na área, durante a
primeira metade do século XX. (...) Nos anos 1940, José Calasans já incorporara o discurso que os
historiadores do nosso tempo legaram ao campo da História da Educação. O professor Calasans propõe que a
história da educação da cidade de Aracaju seja estudada, levando-se em consideração instituições e práticas
escolares. No seu tempo, a maior parte dos textos da área privilegiava as idéias pedagógicas e a organização
legislativa dos sistemas de ensino. Inversamente, Calasans analisa e dá sentido ao trabalho de professoras e
professores primários e secundários; às práticas do ensino público e do ensino privado; à ação estudantil; às
experiências pedagógicas; aos edifícios e aos equipamentos escolares. (NASCIMENTO, 2003, P.49).
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Em detrimento do Direito, sua área de formação, José Calasans profissionalmente escolheu a docência,
atuando não só em Sergipe, mas também na Bahia. Em Aracaju, atuou como professor de história em
instituições conceituadas, dentre elas na Escola Normal Rui Barbosa, no Atheneu Sergipense, no Colégio
Tobias Barreto e no Colégio Nossa Senhora de Lourdes. Como uma de suas características no setor
educacional, tinha a prática de conduzir os seus alunos para os locais dos acontecimentos históricos, pois para
ele era importante que eles “vivenciassem” os aspectos da História local, além daqueles oferecidos pelos
livros didáticos. Assim como pela docência, o seu entusiasmo ainda se fazia acerca das pesquisas históricas.
Em suas atividades profissionais, José Calasans escreveu sobre várias temáticas, dentre elas a educação em
Sergipe, os aspectos da cachaça, a mudança da capital, traçou biografias e escreveu artigos que foram
publicados em alguns jornais da cidade de Aracaju e em revistas, a exemplo da IHGS e de Aracaju3.
Outro renomado pesquisador do início do século XX foi Nunes Mendonça (1923-1983). Em 1958, o professor
Nunes Mendonça foi o responsável pela publicação do livro “A Educação em Sergipe” que, dentre suas obras
foi a que mais teve destaque. Através dela foi estabelecida uma espécie de introdução à historiografia da
educação em Sergipe. Para Souza (2003, p.2) “[...] foi o resultado de um estudo solicitado pelo Centro
Brasileiro de Pesquisas Educacionais (CBPE) [...] transformado em livro e publicado [...] produziu uma análise
sistematizada acerca da escola sergipana e, sobretudo, acerca da situação da escola pública no Estado de
Sergipe”. Pelo teor das pesquisas, principalmente por terem sido os primeiros a debruçarem-se sobre a
educação sergipana, tendo-a por objeto de investigação, Nascimento (2003, p.54) entende que “[...] José
Calasans, Nunes Mendonça e Thétis Nunes transformaram-se numa espécie de “santíssima trindade” da
historiografia sergipana, inspirando teórica e metodologicamente as gerações de pesquisadores que têm
trabalhado tomando os seus estudos como fonte”. Dentre as heranças teóricas e metodológicas deixadas por
esses autores sergipanos, em especial os que representam a “santíssima trindade”, a mais forte é da teoria
marxista que, a partir da década de 1970 se consolidou nos programas de pós-graduação das universidades
brasileiras.
Nas décadas de 1970, 1980, até mesmo na de 1990, pesquisadores sergipanos passaram a produzir
dissertações e teses nas universidades brasileiras. No Estado de Sergipe, mais precisamente na Universidade
Federal de Sergipe (UFS), as dissertações só foram produzidas a partir da década de 1990. Segundo
Nascimento (2003, p.54), tais produções foram influenciadas “[...] pelas interpretações que intelectuais como
Paulo Freire e Moacir Gadotti fizeram, enquanto outros assumiram a perspectiva mais permeável às idéias
difundidas pelo professor Dermeval Saviani”. Dentre o rol de pesquisadores sergipanos, a professora e
historiadora Maria Thetis Nunes, foi uma das que mais se destacou por conta de suas contribuições analíticas
acerca dos aspectos da História de Sergipe, através do referencial marxista. Em meio aos seus mais de 20
livros publicados, o intitulado “História da Educação em Sergipe” é considerado uma referência da
Historiografia Sergipana, quiçá o melhor entre suas obras, pois revela como foram tratados os vários
problemas educacionais nos diferentes tempos históricos. Embora esta obra não tenha a infância como foco
da pesquisa, faz referências à criança quando analisa a escola de primeiras letras, o ensino primário, o
método mútuo, simultâneo, dentre outras relações educativas praticadas nos espaços escolares entre
professor, aluno e seus demais membros, desde o tempo da Colônia até o final da República Velha datada do
ano de 1930. Assim, através desta obra, torna-se possível ter uma noção de como eram vistas e tratadas às
crianças nas terras sergipanas no período especificado, principalmente durante a Colônia, tempo difícil de ser
representado por conta da escassez de suas fontes. Torna-se importante ressaltar que, diante das pesquisas
envoltas à educação sergipana, a historiadora foi até hoje a única a compor uma obra tão rica em detalhes,
baseados em sua maioria em documentos oficiais.
Foi por conta da História Cultural que a maneira de analisar os fatos históricos ao longo de um passado que
deixou registro, foi aperfeiçoada. Ainda para Chartier (2002, p.22) “[...] o trabalho histórico encontrou uma
nova validade e articulou de modo inventivo as reflexões teóricas ou metodológicas com a produção de novos
saberes”. Assim, fica claro a importância da História Cultural para com a historiografia sergipana, ampliada
com novos objetos e métodos, concedendo aos pesquisadores muitas possibilidades de investigação.
A partir das influências recebidas pela História Cultural, a História da Educação sofreu uma grande revolução
frente à seleção de temas de pesquisas e as formas como esses passaram a ser abordados. Novos olhares
foram sendo constituídos dentre os historiadores. Além de aderir às categorias, noções e conceitos de outras
áreas das ciências humanas e sociais a exemplo do gênero, etnias e classes sociais, os olhares dos
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historiadores da educação voltaram-se também para os temas que referenciam a história da cultura material,
das trajetórias, memórias, práticas educativas, representações, dos imaginários, dos sentidos e das emoções.
Assim, entendemos que as produções historiográficas a exemplo da história política, econômica, social e
cultural, além das ações de cunho teórico-metodológicas, passaram a ajustarem-se as novas tendências, as
quais Lopes e Galvão (2001) expressa:

Na história da Educação, essas tendências historiográficas provocaram também uma verdadeira revolução na
seleção dos objetos de pesquisa e na forma de abordá-los. Temas como a cultura e o cotidiano escolares, a
organização e o funcionamento interno das escolas, a construção do conhecimento escolar, o currículo e as
disciplinas, os agentes educacionais (professores, professoras, mas também os alunos e alunas), a imprensa
pedagógica, os livros didáticos etc. têm sido crescentemente estudados e valorizados. Desloca-se,
crescentemente, o interesse dos pesquisadores da investigação das idéias e da legislação educacionais para
as práticas, os usos e as apropriações dos diferentes objetos educacionais. (LOPES E GALVÃO, 2001, p.40).

No ano de 2003, foi lançada por Nascimento (2003) a obra intitulada “Historiografia Educacional Sergipana:
Uma Crítica aos Estudos de História da Educação”. O referido autor fez um levantamento que revela estudos
voltados à educação sergipana durante o período que vai de 1916 a 2002. As historiografias na visão de
Chartier (2002, p.8) “[...] perderam sua unidade, todas se fragmentaram em propostas diversas,
frequentemente contraditórias, que multiplicaram os objetos, os métodos, as ‘histórias’”. Somando-se à
mesma perspectiva, Nascimento (2003) entende que as historiografias abrem horizontes para os novos
pesquisadores, despertando-os para novas pesquisas, fontes e métodos, trazendo valiosas contribuições
imprescindíveis à educação, repercutindo em conhecimentos da vida educacional, mais precisamente
sergipana, inseridas em monografias, dissertações e teses, essas consideradas além de resultados, fontes de
pesquisas.
Ao fazer tal levantamento acerca das historiografias sergipanas destinadas às produções educacionais,
analisando artigos veiculados em revistas e jornais, monografias, dissertações, teses, livros publicados,
dentre outros no período já citado, Nascimento (2003) atentou-se em examinar quais eram as preocupações
em meio aos pesquisadores, a representação de suas escritas, além do uso que era feito para com os objetos
de estudo escolhidos. Direcionou ainda o seu olhar para os períodos em que as pesquisas tinham sido
produzidas, assim como para o locus dessas produções, os amparos institucionais recebidos por elas, as
iniciativas individuais, filiações teóricas dos estudos, os questionamentos que eram feitos as fontes e os seus
vários modos de narrar a história.
De acordo com esse levantamento historiográfico, foi produzido um total de 216 trabalhos destinados à
História da Educação. Segundo Nascimento (2003) No dia 15 de outubro de 1916, Adolfo Ávila Lima4
(1882-1960) fez circular a conferência conhecida como “Esboço histórico da instrução pública no Brasil” no
IHGS, sendo essa a notícia pioneira acerca dos estudos que circundam a História da Educação no Estado. Só
11 anos depois, já no ano de 1927 é que surge outra produção referenciando a História da Educação,
intitulada como “Memória a um projetado Congresso de Professores Primários em Aracaju (1925-1926)”,
tendo como autor o professor Helvécio Ferreira de Andrade5 (1864-1940).
No celeiro das historiografias sergipanas, também são encontradas produções acerca das biografias. Para
Avelar e Schmidt (2012, p.42), biografia é o “[...] resultado de memórias (ou mesmo esquecimentos)
coletivas, individuais ou sociais [...] que se corporificam a partir de relações particulares com o tempo e o
espaço, que não são simplesmente atos de resgate, mas de reconstrução do passado a partir de referenciais
atuais”.
Assim, entendemos a biografia como um documento escrito, que na medida em que narra histórias de
determinadas personalidades geralmente já falecidas, resguarda fragmentos de trajetórias vividas, elucidando
fatos, a exemplo de nomes, os principais acontecimentos, seus locais, datas, práticas, relações estabelecidas
e suas representações. Ainda baseando-nos em Avelar e Schmidt (2012), compreendemos que o interesse
pelo indivíduo a ser biografado não se justifica pela sua vida ou até mesmo por sua personalidade, mas pela
soma de características coletivas que ele detém e compartilha. Através de uma biografia, pode-se chegar ao
conhecimento de uma realidade intelectual, política, econômica e social, podendo ser essa tanto voltada a um
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indivíduo, quanto a um grupo. O volume das produções biográficas das diferentes áreas sejam elas da teoria
literária, antropológica ou da História, parece oferecer diferenças expressivas, que refletem na dinâmica
interna e externa das conjunturas locais, além de suas análises determinantes. Nesse contexto, Avelar e
Schmidt (2012) ressalta que:

[...] a constatação da forma como a narrativa biográfica é utilizada na construção da memória interna de cada
área nos obriga, inevitavelmente, a reconhecer o processo “hagiográfico” na construção da história da
historiografia e das ciências sociais em geral, quando a ideia romântica do “gênio” sobrevive em diferentes
orientações teóricas e metodológicas, ao mesmo tempo em que causam estranhamento, em polos extremos,
a ausência de “diários no sentido estreito do termo” e a dificuldade em se falar sobre si mesmo. (AVELAR E
SCHMIDT, 2012, p.47).

Voltadas à Sergipe, as biografias também contribuem com análises e interpretações relevantes às produções
historiográficas. No ano de 2012, Silva (2012) através do Programa de Mestrado em Educação da
Universidade Tiradentes (UNIT), apresentou ao público sua dissertação intitulada “Antonio Garcia Filho
(1941-1999), um intelectual engajado”, que teve como objetivo desvelar historicamente a trajetória desse
sergipano que foi médico, político e professor, além de suas contribuições para o campo da educação no
próprio Estado de Sergipe. Sobre as produções biográficas no Estado, Silva (2012, p.22-23) ressalta que:
Além de vir compondo temas de alguns estudos de pesquisadores vinculados a grupos de pesquisa, os
intelectuais da educação sergipana são tema de alguns autores, a exemplo da professora e pesquisadora
Josefa Eliana Souza, com seu livro intitulado “Nunes Mendonça: um escolanovista sergipano”, fruto de sua
dissertação de Mestrado defendida no Programa de Pós-Graduação em Educação, na Universidade Federal de
Sergipe [...] O professor e pesquisador Jorge Carvalho do Nascimento também dá sua contribuição à
historiografia educacional sergipana, com seu livro intitulado “Intelectuais da educação: Sílvio Romero, José
Calazans e outros professores” [...] A professora e pesquisadora Raylane Andreza Dias Navarro Barreto
também escreveu um livro, porém, voltado para a compreensão da formação moral e intelectual de
sacerdotes. Sua obra, intitulada “A formação de padres no nordeste do Brasil (1894-1933)”, teve como
objetivo refletir acerca da formação sacerdotal, no Seminário Nossa Senhora da Conceição, da Paraíba, e no
Seminário Episcopal do Sagrado Coração de Jesus, situado na cidade de Aracaju.

Assim, entendemos que as pesquisas que referenciam os intelectuais da educação vêm despertando
interesses não só entre autores já renomados a exemplo de Nascimento (2003) e Freitas (2003), mas
também entre acadêmicos, em especial os dos cursos de stricto sensu, mais precisamente do Mestrado. Nos
Programas de Pós-Graduação em Educação tanto da UFS quanto da UNIT, são encontradas dissertações que
revelam fragmentos de histórias vividas de intelectuais que fizeram história na educação. Segundo Silva
(2012), no Programa da UFS, em meio as suas produções, constam dissertações acerca da atuação de
intelectuais a exemplo de “República, Política e Direito: representações do trabalho docente e trajetória de
Carvalho Neto (1918-1921)” de Maria do Socorro Lima; “Da medicina ao magistério: aspectos da trajetória de
João Cardoso do Nascimento Júnior” da professora Jussara Maria Viana Silveira; “Leyda Regis: reminiscências
de formação intelectual e atuação profissional em Sergipe” da professora Marlaine Lopes de Almeida; e
“Espaços construídos, posições ocupadas: história docente de José Calasans Brandão da Silva em Sergipe” da
professora Silvânia Santana Costa. Dentre essas dissertações, suas autoras buscaram apresentar a
importância desses intelectuais, sendo a maioria deles sergipanos, além de suas contribuições para o campo
da educação no Estado de Sergipe.
Ainda referenciando as produções biográficas em Sergipe, no Programa de Pós-Graduação em Educação da
UNIT, também são encontradas dissertações que citam intelectuais a exemplo de “O missionário e intelectual
da educação Robert Reid Kalley (1855-1876)” da pesquisadora Priscila Silva Mazêo de Alcântara; “Tobias
Barreto e o projeto de Lei nº 129/1879: uma proposta acerca da educação feminina” do professor José
Ricardo Freitas Nunes; “Genaro Dantas Silva: o ponto de inflexão no ensino da matemática em Sergipe” do
professor Gilvan da Luz; “Os Amados intelectuais de Sergipe e suas contribuições para a Educação brasileira
(1950-1970)” da professora Alice Ângela Tomaz; e “O Padre José Carvalho de Sousa e o Colégio
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Arquidiocesano Sagrado Coração de Jesus: uma história indissociável da educação” da professora Cristiane de
Souza Santana. Essas dissertações as quais fazem menções aos intelectuais, sendo a maioria deles
sergipanos, foram defendidas em 2012, tendo apenas a última delas defendida no ano de 2013. Ao analisar
tais biografias, tanto do Programa de Pós-graduação da UFS quanto da UNIT, percebemos que seus autores
preocuparam-se em revelar as trajetórias de intelectuais, focando especialmente suas atuações e
contribuições que perpassam pelos contextos da educação, política e cultura, compondo a historiografia
brasileira, mais precisamente sergipana.
Ao analisar as historiografias levantadas por Nascimento (2003) acerca da História da Educação em Sergipe, é
visível que os números de suas produções variem muito entre os anos em que elas foram produzidas. Na
primeira metade do século XX, mais precisamente de 1916 até 1949 totalizando uma diferença de 33 anos, só
foram produzidas no Estado três historiografias. Na década de 1950, houve um aumento nas produções, pois
em 10 anos foram produzidas cinco historiografias. Na década de 1960 três historiografias foram
apresentadas e na de 1970 o dobro, ou seja, seis delas. Segundo Nascimento (2003), foi a partir da década
de 1980 que houve um aumento significativo nas produções historiográficas. Nesta década, 23 historiografias
foram produzidas. Da década de 1980 em diante o número de produções aumentou. Na década de 1990 foi
produzido em relação à de 1980 quase o triplo de historiografias totalizando o número de 68. Do ano de 2000
até 2002, em apenas três anos, foram produzidas dentre elas um número bastante significativo, totalizando
em 108 historiografias. Em números, essas produções podem ser visualizadas na tabela abaixo, de acordo
com os seus respectivos anos. São eles:

Tabela I - As Historiografias Sergipanas: Produções sobre a
História da Educação (1916-2002)

ANO PRODUÇÃO ANO PRODUÇÃO
1916 01 1986 02
1927 01 1987 02
1949-1951 02 1988 01
1954 02 1989 01
1958 01 1990 02
1959 01 1991 02
1962 01 1992 01
1965 01 1993 01
1967 01 1994 01
1970 01 1995 06
1976 01 1996 13
1978 03 1997 16
1979 01 1998 13
1980 02 1999 13
1981 02 2000 24
1982 02 2001 08
1983 08 2002 76
1984 03 TOTAL 216

Esse período corresponde o qual circulou a revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (v. XV nº.
20), difundindo dois artigos: um de Maria das Graças de Azevedo Melo, e o outro de José Calazans. Tabela e
informações baseadas na obra de Nascimento (2003).

Segundo Nascimento (2003), até o início da década de 1990, os estudos voltados à História da Educação em
Sergipe foram produzidos como iniciativa individual dos pesquisadores. Foi a partir da década de 1990 com a
participação da UFS, que o trabalho coletivo veio a ganhar corpo. Em meio ao período de 1994 a 2002, os
cursos de Graduação e Pós-Graduação da universidade apresentaram 146 pesquisas em História da Educação,
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estando estas distribuídas em 39 de graduação, 04 monografias de especialização, 85 artigos e 18
dissertações de mestrado. O curso de Mestrado em Educação da UFS que iniciou suas atividades no ano de
1994 teve suas primeiras dissertações defendidas no ano de 1996. Durante esses 20 anos de existência, o
seu Programa de Pós-Graduação em Educação disseminou frente ao campo da História da Educação
Sergipana produções entre distintos vieses. Mas, segundo Nascimento (2003) foi só a partir da segunda
metade da década de 1990, que alguns pesquisadores sergipanos que referenciavam a História da Educação
em Sergipe passaram a influenciar-se teoricamente pelo viés da História Cultural, assim como pelas pesquisas
de História da Educação Brasileira. Essa ação refletiu em uma nova configuração da historiografia sergipana,
tendo nas últimas décadas produções sobre a História da Educação baseadas em diferentes períodos e sobre
diferentes perspectivas teóricas. Em Sergipe, nos seus últimos anos, muitas foram às páginas abordando a
educação sergipana. De acordo com o site institucional da UFS, até o mês de maio de 2014, foram produzidas
189 dissertações no período do ano de 2003 até 2014. Em números, essas pesquisas podem ser visualizadas
na tabela abaixo:

Tabela II – Mestrado em Educação (UFS): Dissertações defendidas
(2003-2014)

ANO PRODUÇÃO ANO PRODUÇÃO
2003 01 2010 23
2004 03 2011 34
2005 04 2012 20
2006 14 2013 27
2007 05 2014 01
2008 33
2009 24 TOTAL 189
Fonte: Site institucional da UFS

No primeiro semestre do ano de 2010, foi à vez de a UNIT inserir em suas atividades acadêmicas o Programa
de Pós-Graduação em Educação (stricto sensu), mais precisamente o curso de Mestrado. Embora “novo”
quando comparado ao da UFS, esse mais recente empenho institucional de pesquisa em Sergipe vem
contribuindo significativamente para a ampliação dos estudos que perpassam pelo contexto educacional. Até o
mês de maio do ano de 2014, o programa já apresentou 55 dissertações já defendidas, como ilustra o quadro
abaixo:

Tabela III – Mestrado em Educação (UNIT): Dissertações defendidas
(2010-2012)

ANO PRODUÇÃO ANO PRODUÇÃO
2010 19 2012 16
2011 20 TOTAL 55
Fonte: Site institucional da UNIT

Voltando-se ainda para as produções acadêmicas, no início do ano de 2008, a UFS implantou em seu
Programa de Pós-Graduação (stricto sensu) o curso de Doutorado em Educação. A UNIT também fez tal
implantação em seu programa de Pós-Graduação, sendo essa mais recente, no ano de 2014. Até o mês de
maio de 2014, de acordo com o site institucional da UFS, estão cadastradas 12 teses já defendidas, como
ilustra o quadro abaixo:

Tabela IV – Doutorado em Educação (UFS): Tese defendidas
(2011-2013)

23/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/as_producoes_historiograficas_em_sergipe.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.7-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



ANO PRODUÇÃO ANO PRODUÇÃO
2011 01 2012 06
2013 05 TOTAL 12
Fonte: Site institucional da UFS

Mestrando em Educação pela Universidade Tiradentes, graduando em Pedagogia pela Universidade
Tiradentes, Especialista em Pedagogia Empresarial e em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela
Faculdade São Luís de França e Graduado em Turismo pela Universidade Tiradentes. Endereço eletrônico:
andernumber1@hotmail.com
.

2 Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, líder do Grupo de Pesquisa
Sociedade, Educação, História e Memória (GPSEHM), e professora do Programa de Pós-Graduação em
Educação da Universidade Tiradentes. Endereço eletrônico: raylane_navarro@unit.br
.

3 Diante desse contexto, Costa (2011) acredita que pesquisar sobre a trajetória de José Calasans torna-se
importante, uma vez que contribui para a História da Educação de intelectuais docentes em Sergipe. Assim,
pode-se ratificar que a contribuição dada por esse intelectual é totalmente relevante para a Historiografia
Sergipana.
4 De acordo com Guaraná (1925), Adolfo Ávila Lima nasceu no dia 26 de agosto de 1882 na cidade de
Estância, interior de Sergipe. Começou sua vida profissional como empregado de comércio, vivendo com
muitas dificuldades por alguns anos. Tendo-se preparado em humanidades na cidade de Aracaju e no Estado
da Bahia, matriculou-se na Faculdade de Direito de Salvador, cursando quatro anos nela, e o quinto na cidade
de Recife. No dia 17 de dezembro de 1910, recebeu em Recife o grau de bacharel em ciências jurídicas e
sociais. Dentre suas atividades profissionais, exerceu as promotorias de Propriá e Estância durante os anos de
1907 a 1913, nomeado nesse último ano como inspetor geral do ensino do 2º distrito escolar. Em 22 de julho
do ano de 1914, por concurso, passou a ser educador vitalício da cadeira de pedagogia e metodologia do
curso normal do Ateneu Sergipense, e no ano de 1914 a 1915 educador da língua materna, história universal
e do Brasil no colégio Tobias Barreto. No dia 5 de abril de 1924, por decreto, foi designado para lecionar a
cadeira de psicologia fundamental e infantil da Escola Normal. Nos triênios de 1917 a 1922 foi um dos
membros do Conselho Municipal de Aracaju. Já nos biênios de 1919 a 1922 foi membro do Conselho Superior
da Instrução Pública do Estado. Adolfo Ávila Lima foi sócio honorário do Instituto Histórico e Geográfico de
Sergipe e advogado nos auditórios da Capital. Colaborou no “Diário de Notícias” da Bahia e no “Estado de
Sergipe” de Aracaju. Colaborou ainda com “O Norte de Sergipe” de Propriá, no “Pernambuco” do Recife e na
“Revista do Direito” do Rio de Janeiro e em outros órgãos da imprensa periódica, utilizando em alguns deles
os pseudônimos “Passos de Albuquerque Palmeira do Monte” em artigos de crítica, e “Dalemmar” nas
publicações em versos.
5Ainda de acordo com Guaraná (1925), Helvécio Ferreira de Andrade, nascido no dia 6 de maio de 1864 na
cidade de Capela, interior de Sergipe, cursou preparatórios de 1876 a 1880 nos Colégios Santo Antônio e
Pedro 2º no Estado da Bahia. No ano de 1881, matriculou-se na Faculdade de Medicina da Bahia, recebendo o
grau de doutor em medicina e de Farmacêutico no ano de 1886. Habilitado em concurso para interno da
cadeira de clínica médica, Helvécio de Andrade foi nomeado ainda quando cursava o 5º ano médico, servindo
nas clínicas dos Conselheiros Ramiro Monteiro e Almeida Couto. Depois de formado, estabeleceu sua primeira
residência na cidade de Propriá no ano de 1887. Em seguida mudou-se para a cidade de Santos no Estado de
São Paulo, permanecendo até o ano de 1900 como médico dos Hospitais da Santa Casa de Misericórdia e da
Beneficência Portuguesa. No ano de 1900 retornou a Sergipe, estabelecendo-se na cidade de Maruim,
clinicando até o ano de 1910, quando se mudou para a cidade de Aracaju. Já na capital do Estado, exerceu o
cargo de Delegado Fiscal do Governo Federal junto ao Ateneu Sergipense. Em 1911 foi nomeado como
educador da cadeira de pedagogia, pedologia e higiene escolar da Escola Normal. Em 1912 foi empossado
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para a cadeira de ciências físicas e naturais da mesma escola. Um ano depois foi escolhido pelo General
Siqueira de Menezes, então Presidente, para representar Sergipe no 3º Congresso de Instrução reunido em
Bahia, o qual apresentou duas memórias sobre as teses: “A quem deve caber à responsabilidade do ensino
primário: à Nação, aos Estados ou aos Municípios?
”. Em 1913 foi nomeado Diretor Geral da Instituição Pública, exercendo o cargo até o ano de 1918. Como
Diretor da Escola Normal e do grupo escolar modelo anexo, instituiu na escola a Biblioteca e esforçou-se o
quanto pôde para conservar o método geral adotado pelo professor Carlos Silveira. Inaugurou as conferências
cívicas e pedagógicas, sendo a 1ª em 7 de setembro de 1913. Em Santos, foi colaborador nos Jornais “Diário
de Manhã” e “Jornal do Povo”, o qual escrevia livremente sobre assuntos de higiene, medicina geral e
instrução. Foi colaborador também de todos os jornais da capital sergipana, a exemplo do “Estado de
Sergipe”, “Correio de Aracaju”, “Jornal de Sergipe”, “Jornal de Notícias”, “Diário da Manhã” e o “Imparcial”, no
período de 1911 até 1924. Assim como Adolfo Ávila Lima, Helvécio de Andrade também usava de
pseudônimos, sendo “Spartaceno, Severo, Fabrício” alguns deles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Desde o final do século XIX que Sergipe vem sendo objeto de análise. Considerado como “pai” da
historiografia sergipana por conta da primeira tentativa em prol da construção científica no Estado, Felisbelo
Freire abriu caminhos para novos pesquisadores sergipanos, os quais se destacaram no século XX Felte
Bezerra, José Calasans, Nunes Mendonça e Maria Thetis Nunes por conta de suas significativas pesquisas.
No decorrer de todos esses anos, muitas foram e continuam sendo as pesquisas apresentadas em Sergipe.
Desde o século XIX que as historiografias sergipanas envoltas a História da Educação vem sendo produzidas.
Até o ano de 2002, foram apresentadas 216 historiografias no Estado. As pesquisas em Sergipe, que tiveram
suas produções constituídas através de iniciativas individuais por seus pesquisadores até a década de 1990,
sofreram modificações após esta mesma década, por conta da participação das pesquisas coletivas da UFS,
mais precisamente dos seus cursos de graduação e pós-graduação. Através da implantação e evolução desses
cursos, nota-se que a produção em Sergipe para com as pesquisas voltadas para a História da Educação tem
crescido de forma considerável.
Nos últimos anos, é notável o aumento nas pesquisas científicas consolidadas no Estado, mais precisamente a
partir dos Núcleos de Pós-Graduação tanto da UFS quanto da UNIT. Desde o ano de 1996, o Mestrado em
Educação da UFS vem apresentando suas produções. De lá até os dias atuais, já foram 189 dissertações
defendidas. Ainda na UFS, o Doutorado em Educação implantado no ano de 2008 já apresentou até hoje 12
teses defendias. Dentre os programas de Pós-Graduação em Educação, sendo o mais recente o da UNIT, o
seu curso de Mestrado que teve seu início em 2010 apresentou até agora 55 dissertações já defendidas. De
hoje em diante, esperam-se da UNIT muitas produções, pois além do mestrado em educação, em 2014 foi
implantado o curso de Doutorado na mesma área.
Assim, mesmo com esta pesquisa em andamento, fica clara e evidente o quanto são importantes e
promissoras as produções historiográficas em Sergipe. Frente às tais pesquisas e seus respectivos autores,
sejam as já ressaltadas do século XIX e XX, ou ainda as do século XXI as quais perpassam pelos programas
de educação, mais precisamente as envoltas aos de Stricto Sensu tanto da UFS quanto da UNIT, o que se
pode deduzir é que, mesmo com as produções sergipanas em ascensão, ainda há muito a ser feito. Existem
muitos objetos a serem desvendados, novas metodologias a serem utilizadas e muitas fontes a serem
priorizadas.
De forma obrigatória ou não, é certo que se esperam novas produções entre os pesquisadores sergipanos,
sejam eles independentes, ou dos cursos de graduação, em especial os de pós-graduação ou ainda dos
grupos de estudos constituídos nas instituições de ensino superior que, certamente, contribuirão para a
pesquisa sergipana, assim como para a História da Educação no próprio Estado.
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