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RESUMO 

 
 
 

A década de 1920 foi expressiva em mudanças no Brasil. Na área educacional, 

especificamente, fervilhava a vinculação entre educação, reformas e modernidade e 

Sergipe não ficou alheio a este movimento. Na presente investigação analisamos o ideário 

modernizador do governo Graccho Cardoso (1922-26) em Sergipe por meio do seu projeto 

educacional reformador de 1924. Para tanto, buscamos compreender as representações e 

apropriações sobre educação e modernidade presentes na administração Graccho Cardoso e 

seus efeitos sobre a instrução pública primária, enfatizando os grupos escolares. 

Examinamos o processo de apropriação vivido pelo Diretor Geral da Instrução sergipana 

acerca dos preceitos educacionais paulistas – fruto da reforma Sampaio Dória –, que 

serviriam de base para a Reforma de 1924. Analisamos a Reforma da Instrução sergipana 

como ordenamento jurídico, atendo-nos às determinações referentes a: manutenção, 

direção e inspeção do ensino; matrículas, aulas, materiais didáticos e exames escolares; 

professores; aspectos disciplinares e de higiene. Finalmente analisamos a reforma também 

como prática social através da investigação do cumprimento do novo programa de ensino 

que instituiu durante todo o período em que esta se manteve em vigor. Com este fim, 

realizamos pesquisa bibliográfica e documental. A análise calcada em perspectiva histórica 

tomou por base documentos como Relatórios, discursos do Presidente, Mensagens 

Presidenciais, Programas de ensino, artigos de jornal e legislação do período. O governo 

Graccho Cardoso, defensor da educação popular como instrumento de progresso e de 

formação para o trabalho, apesar de ter enfrentado opiniões contrárias a algumas de suas 

iniciativas, como a expansão dos grupos escolares e a instituição de faculdades no Estado, 

estabeleceu o momento áureo de inovações na educação escolar na Primeira República em 

Sergipe. 

 
Palavras-chave: Ensino primário – Modernidade – Educação – Reforma da Instrução 

Pública – Sergipe. 
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INTRODUÇÃO 
   

 

 

 

O gosto pela pesquisa bem como a opção pela investigação dos assuntos 

educacionais datam dos idos da graduação. A relação com as questões de educação nasceu 

pelo fato de encontrar-nos em um curso de licenciatura. A formação de professora levou-

nos à necessidade de conhecer a produção acerca da escolarização brasileira. A imersão no 

universo educacional como docente pôs-nos em contato com problemas existentes e 

experimentados desde o tempo da nossa vivência como aluna de educação básica em 

escola pública. Tal constatação fazia com que alguns questionamentos viessem à tona. 

O contato com a literatura a respeito da história da educação pôs-nos diante do 

conhecimento do projeto escolar republicano, materializado nos grupos escolares, 

instituições de ensino primário público que foram criadas com o intuito de dar um ponto 

final em problemas nesse nível de escolarização. Os grupos escolares procuravam alcançar 

este fim buscando melhorias nos métodos de ensino, disponibilizando novos recursos 

didáticos e melhorando a qualificação dos professores. Todas essas mudanças no campo 

educacional ocorreram no início do governo republicano. Como explicar então a existência 

dos mesmos problemas do início da República vivenciados na década de 1980, momento 

em que cursávamos as primeiras séries do 1º grau - hoje Ensino Fundamental? Como 

compreender, hoje, início do século XXI, como professora da rede pública de ensino, a 

permanência nas práticas educacionais, guardadas as devidas peculiaridades de época?    

O conhecimento da produção historiográfica existente acerca da escolarização no 

país e a identificação das possibilidades e necessidades de estudos a respeito da temática 

instigaram-nos a pesquisar a educação sergipana. Dessa forma, o ingresso no mestrado em 

educação e contemporaneidade na Universidade do Estado da Bahia trouxe-nos a 

oportunidade de aprofundamento de um estudo acerca dos grupos escolares em Aracaju, 

estendida a pesquisa para todo o Estado de Sergipe.       

Apesar dos bons resultados dessa experiência, mesmo com as dificuldades 

enfrentadas para a realização do curso, em grande parte pela não liberação da Secretaria de 

Educação do Estado de Sergipe, que nos obrigou a dividir o tempo entre as vidas de 

estudante na Bahia e de professora em Sergipe, sentíamos a necessidade de 

aprofundamento de aspectos relativos ao desenvolvimento de pesquisas em história da 
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educação. Pressupúnhamos a possibilidade de aperfeiçoamentos tanto no que se referia a 

novas questões de investigação quanto a melhorias nos meandros da metodologia de 

pesquisa. 

Dessa forma, víamos nascer, nos momentos finais do mestrado, um novo projeto de 

pesquisa, que encontrava espaço para ser desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em 

Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, na linha de pesquisa 

Cultura e História da Educação. Esta linha dedicava-se ao estudo de temáticas relativas, 

entre outras questões, à modernidade educacional e cultural, ao imaginário social, às 

práticas institucionais e à cultura política, a partir de abordagens históricas, filosóficas e 

políticas. O projeto de pesquisa foi construído pela necessidade de compreensão dos 

sucessos e insucessos ocorridos em reformas educacionais em Sergipe durante o período de 

instalação e legitimação do regime republicano. Buscava atender a esse intuito por meio da 

análise da Reforma da Instrução Pública de 1924, ocorrida durante a administração 

Graccho Cardoso (1922-26).  

Durante o curso de mestrado em educação, quando analisamos o processo de 

implantação dos grupos escolares em Sergipe, o ideário modernizador de Graccho Cardoso 

e a Reforma de 1924 chamaram nossa atenção. O Estado de Sergipe assistiu à expansão 

destas instituições durante os anos de 1923 a 1925. A partir de então e até o final da 

Primeira República, tornou-se espectador de um estacionamento das iniciativas voltadas à 

construção de novos grupos para servir ao ensino primário, alvo daquela pesquisa. Na 

investigação de outros indícios acerca da referida expansão, deu-se o contato com 

iniciativas educacionais propostas para outros níveis de escolarização e a implementação 

de uma reforma da instrução pública em 1924. 

No início do século XX, críticas relativas à instrução pública sergipana eram 

constantes nas falas dos chefes do Executivo estadual. A necessidade de uma consistente 

reforma do ensino apresentava-se imperiosa. Em 1911, no governo de José Rodrigues da 

Costa Dória (1908-1911), observamos uma reformulação considerável dos ensinos 

primário e normal. Em virtude de tal reformulação, a Escola Normal ganhava prédio 

próprio e vivência ininterrupta e o ensino primário, novas bases de funcionamento - os 

grupos escolares. 

A partir de então, a instrução pública seguia sem grandes alterações, vindo 

apresentar novos ânimos apenas na década de 1920. A retomada das exportações e a 

melhoria das finanças estaduais contribuíram para isso, uma vez que foram aproveitadas 

pela administração do Presidente Graccho Cardoso (1922-1926). Atento à educação, desde 
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que atuou como parlamentar pelo Estado do Ceará, teve seu quadriênio destacado na 

Primeira República, principalmente em termos de realizações educacionais. 

A década de 1920 em Sergipe, a exemplo do que se vivia no resto do país, foi 

marcada por uma aceleração no ritmo das mudanças. A convivência entre o antigo e o 

novo mostrava-se presente em todos os aspectos da sociedade. Na educação, a relação 

entre escola, reforma e modernidade tornou-se evidente, tendo como pano de fundo todo 

um projeto de reordenamento do social. O Estado de Sergipe não ficou isento a esse 

movimento. Analisar o período tornou-se, portanto, um desafio, pois nos víamos diante da 

reflexão acerca do conteúdo da modernidade brasileira. 

Em Sergipe, no início do século XX, a capital, Aracaju, assistiu à reconstrução e ao 

remodelamento de sua feição. Constituíam exemplos de alterações em seu plano: 

calçamento de ruas (1900), serviços de água e bondes (1908), sistema de esgoto e 

drenagem (1913), ferrovia (1914), energia elétrica estatal (1916) e rede telefônica (1919). 

Durante o governo Graccho Cardoso, contaram-se diversas outras iniciativas, 

levadas também para o interior sergipano. Em relação à educação, Graccho, por meio da 

Reforma da Instrução Pública de 1924, reorganizava o ensino normal e primário estadual. 

Demonstrava também preocupação com outros níveis de ensino, a exemplo do 

profissionalizante, que até então contava apenas com a Escola de Aprendizes Artífices 

(1910) e crescia com a construção da Escola de Comércio Conselheiro Orlando (1923), do 

Instituto Profissional Coelho e Campos (1923) e do Instituto de Química Industrial (1926).  

No ensino superior, criou a Faculdade de Direito Tobias Barreto (1924) e a Faculdade de 

Farmácia e Odontologia (1925).  

As mudanças empreendidas pela Reforma da Instrução de 1924 relacionavam-se 

com concepções do professor Abdias Bezerra sobre educação bem como com suas 

impressões relativas ao ensino paulista.  O envio do professor pelo governo Graccho ao 

Estado de São Paulo fez-se com o intuito de que fossem observadas, na prática, as medidas 

necessárias à reorganização da instrução sergipana. 

O entrelaçamento dos temas escola, reforma e modernidade, portanto, além de 

evidente no início da República em Sergipe, foi efetivo no Governo Graccho. Porém, 

especificamente para a análise dessa ligação observamos a concretização da apropriação 

das ideias de educação moderna pelo Professor Abdias Bezerra, Diretor da Instrução 

Pública, bem como as representações de modernidade do governo Graccho Cardoso. Dessa 

maneira, tornou-se possível analisar a Reforma da Instrução Pública de Sergipe em 1924 

na sua historicidade, percebendo o alcance das mudanças propostas para o ensino primário 
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como uma possibilidade de compreender aquela realidade vivida ou pretendida. A análise 

das práticas escolares pós-reforma centrou-se no ensino primário ministrado nos grupos 

escolares, pois este nível de ensino constituiu-se no principal alvo das questões referentes à 

instrução da população brasileira discutidas no Brasil no início da República. 

Dessa forma, esta pesquisa tem como objeto de estudo o ideário modernizador do 

governo Graccho Cardoso em Sergipe (1922-1926), materializado na Reforma da Instrução 

Pública primária de 1924.  

Assim, no presente estudo, analisamos e compreendemos o ideário modernizador 

de Graccho Cardoso diante do governo de Sergipe por meio do seu projeto educacional 

reformador de 1924. Para tanto, refletimos acerca do lugar da educação no ideário da 

modernidade, percebendo a historicidade da vinculação – educação, reforma e 

modernidade. Buscamos também perceber as representações da modernidade da 

administração Graccho Cardoso e seus efeitos sobre as questões educacionais e a Diretoria 

Geral da Instrução Pública em Sergipe. Examinamos o processo de apropriação dos 

preceitos educacionais paulistas, vivido pelo professor Abdias Bezerra em sua viagem a 

São Paulo por determinação do presidente do Estado. Ao final, analisamos a Reforma da 

Instrução Pública de 1924 nos grupos escolares de Sergipe. 

Com esse intuito, realizamos pesquisa bibliográfica e documental. A análise 

calcada em perspectiva histórica tomou por base um conjunto documental variado, com 

presença marcante de fontes provenientes da legislação. Foram estes os principais 

documentos analisados, confrontados e comparados: discursos e mensagens presidenciais, 

programas e regulamentos para o ensino primário, leis e decretos do período, artigos de 

jornal, ofícios e relatórios de diretores e inspetores escolares. 

A busca pela identificação e compreensão das mudanças e permanências, bem 

como o exame da historicidade da Reforma de 1924 e das representações de modernidade 

de Graccho Cardoso foram questões tratadas para que compreendêssemos, inclusive, a 

modernidade em Sergipe numa perspectiva histórica. 

Estudos como o de Nunes1 afirmam que, apesar de a administração Graccho poder 

ser considerada progressista em alguns momentos, “as medidas de Graccho Cardoso não 

funcionaram muito bem, por que o meio não era propício”. Figueiredo2 avalia que o 

trabalho de Graccho na educação concretizou-se apenas na construção dos grupos 

                                                 
1 NUNES, Maria Thétis. História da educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe, 1984, p.41. (Coleção 
Educação e Comunicação, 13). 
2 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. v. 2, Aracaju: Sociedade Editorial de Sergipe, 
1989, p. 41. 
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escolares.  Em estudo desenvolvido acerca da implantação desses estabelecimentos em 

Sergipe, Azevedo3 chegou à conclusão de que a construção dos grupos não foi pouco a 

considerar na administração Graccho, pois é importante perceber que o presidente os 

expandiu para vários municípios, o que significou levar, para um maior número de 

crianças, um ensino planejado com base numa pedagogia moderna e com professores 

detentores de uma melhor formação profissional. Por isso, a discussão da problemática da 

permanência das iniciativas para com o ensino escolar durante o governo Graccho, 

apontada por estudos clássicos como o de Nunes e o de Figueiredo, encontra espaço no 

presente estudo. 

A análise acerca das medidas educacionais desenvolvidas na administração 

Graccho Cardoso no Estado de Sergipe justifica-se por permitir a verificação do alcance 

das iniciativas do referido governo, devido inclusive à identificação do insucesso de 

algumas medidas governamentais por parte de estudos sobre a história de Sergipe.  É 

importante também ressaltar que tais estudos não têm como foco central o governo de 

Graccho Cardoso e mesmo a instrução no início da República. Eles consistem em análises 

sobre educação e política ao longo de toda a história de Sergipe. Constituem, portanto, 

obras gerais de síntese. 

A inexistência de estudos específicos a respeito do tema mostra-se como um fato a 

ser considerado, uma vez que esta pesquisa pode representar uma oportunidade para se 

verificar a posição assumida pelo poder público em um determinado período no que se 

refere à instrução no Estado.   

O fato de várias instituições criadas à época do governo Graccho ainda existirem 

faz também desse estudo um tema relevante, pois retrata, em parte, breves momentos da 

história de instituições ainda não pesquisadas. O pioneirismo em algumas realizações 

reclama para a administração Graccho Cardoso um lugar no estudo do pensamento 

educacional e historiográfico sergipano.  Além disso, o marco temporal (1922-1926) é um 

período não investigado de forma específica. Vale ressaltar que a presença de significativas 

iniciativas é vasta e variada, seja ampliando alguns tipos de instituições, como os grupos 

escolares, seja criando novos, como faculdades.  As muitas mudanças nos vários níveis de 

ensino, dentro de um contexto oligárquico, incitam a análise. 

Estudar as mudanças empreendidas pelo governo Graccho representou uma 

oportunidade para se verificar a apropriação das ideias pedagógicas presentes em São 

                                                 
3 AZEVEDO, Crislane B. de. Grupos Escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar e civilização. 
Dissertação (Mestrado em Educação). 2006, 253 f. Universidade do Estado da Bahia. Salvador, 2006. 
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Paulo. Tal Estado da Federação era considerado o polo de modernização do ensino e foi 

considerado exemplo pela administração Graccho Cardoso.  

 O estudo, ao revisitar a década de 1920, permitiu-nos compreender as 

representações dos reformadores acerca da educação e da modernização. Portanto, 

contribuiu para a reflexão a respeito do conteúdo e da historicidade das reformas 

educacionais e da modernidade sergipana e, mesmo, brasileira, pois “os valores 

educacionais de um período histórico são muito instrutivos, já que não só revelam o tipo de 

pessoas que são aí criadas, como também os próprios valores daquela cultura”4. 

Os resultados da presente pesquisa, iniciada em 2007, foram expostos parcialmente 

em eventos científicos5 e nos seminários especiais de formação doutoral do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da UFRN. Nestes momentos, as versões preliminares da 

presente tese foram postas à prova. Após uma reflexão acerca da produção de pesquisas 

educacionais sob perspectiva histórica e da apresentação do caminho historiográfico e 

conceitual desta investigação, bem como do trabalho desenvolvido com as fontes, a escrita 

final do texto da pesquisa em forma de tese de doutoramento segue, integralmente 

concluída e dividida em duas partes.  

A primeira parte, intitulada Modernidade e Educação em Sergipe está organizada 

em dois capítulos. No primeiro, intitulado Educação e Modernização em Sergipe, 

apresentamos uma discussão a respeito da modernidade. Nesse perspectiva, enfocamos 

suas principais características e o lugar da educação no seu ideário, evidenciando, 

conforme as discussões da passagem do século XIX para o XX, o processo modernizador 

de higienização e normatização da sociedade brasileira e sergipana via educação escolar, 

enfocando os trabalhos de Rui Barbosa, em âmbito nacional, e, dos presidentes de Sergipe, 

em nível local. As discussões partem do século XIX, momento em que vários países 

passaram a adotar mudanças nos seus sistemas de ensino, caracterizadas por uma 

modernidade pedagógica. Em seguida, traçamos a paisagem sergipana marcada por traços 

de modernização, em que a instrução pública foi palco de mudanças. A educação em 

Sergipe, alvo de discussões políticas e reformas administrativas e pedagógicas do final do 

século XIX até o início da década de 1920, foi analisada com o fito de mostrar o terreno no 

                                                 
4 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia G.. Keith Thomas. As muitas faces da história: nove entrevistas. São 
Paulo: Editora Unesp, 2000, p. 130. 
5 AZEVEDO, Crislane B. de. O ideário modernizador de Graccho Cardoso na educação (1922-1926).  In: 
COLÓQUIO NACIONAL DA AFIRSE. 4, 2007, Anais .... Natal: EDUFRN, 2007. Livro do Colóquio; 
______.  A reforma da instrução pública de Sergipe em 1924. In: ENCONTRO DE PESQUISA 
EDUCACIONAL DO NORTE E NORDESTE. 19, 2009. Anais.... João Pessoa: EDUFPB, 2009. Cd-rom; 
______.  Instrução pública e modernização no Sergipe republicano. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE 
HISTÓRIA.  25, 2009. Anais ....Fortaleza: EDUFC, 2009. Livro de Resumo. 
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qual as mudanças empreendidas pelo governo Graccho Cardoso (1922-1926) foram 

implantadas. Ao final do capítulo, no intuito de melhor compreender as representações e o 

processo de apropriação de ideias sobre modernidade e educação do presidente Maurício 

Graccho Cardoso, apresentamos um breve histórico a seu respeito. Tal histórico refere-se a 

sua experiência profissional e vida política. 

No capítulo dois, Modernização e Educação no Governo Graccho Cardoso 

(1922-26), ampliamos a análise acerca das concepções de Graccho Cardoso relativas à 

educação e à modernidade, mediante exame dos vários aspectos de sua administração 

frente ao Executivo estadual, onde se destaca o papel da educação. Dedicamos espaço para 

a avaliação do próprio administrador sobre o quadriênio de 1922 a 1926, com o objetivo de 

verificar como o principal ator concebia a modernidade nas ações do seu governo. 

Finalizamos o capítulo com a apresentação das iniciativas e regulamentações acerca de 

vários aspectos da instrução pública, no período de 1922 até às vésperas da Reforma de 

1924. 

A segunda parte, intitulada A Reforma da Instrução Pública de 1924 em Sergipe, 

é iniciada com o capítulo denominado As bases da reforma da instrução pública de 

1924. Com o objetivo de melhor compreender o projeto reformador do ensino primário, 

realizamos neste capítulo uma investigação sobre os diretores da instrução pública do 

governo Graccho Cardoso a fim de identificar como as representações e apropriações 

destes sobre educação e modernidade refletiram nas suas ações à frente da direção dos 

assuntos educacionais no quadriênio 1922 a 1926. Em seguida, com base em pesquisa 

historiográfica analisamos a reforma paulista de 1920 que serviu de base para a Reforma 

de 1924 em Sergipe. Após verificarmos as características da reforma de Sampaio Dória, 

apresentamos as bases finais da Reforma da instrução sergipana aprovadas pela 

Assembleia Legislativa do Estado em 1923. 

No último capítulo da tese, A reforma como ordenamento jurídico nos grupos 

escolares, aprofundamos a análise do eixo principal da pesquisa – a relação entre 

educação, reforma e modernidade – através da análise da Reforma de 1924 como 

ordenamento jurídico, observando as determinações referentes ao ensino primário, com 

ênfase nos grupos escolares e em aspectos relacionados: à manutenção, direção e inspeção 

do ensino; às ações empreendidas nos grupos escolares desde as matrículas até os exames 

de promoção, atentando assim para as aulas e os materiais escolares; aos professores; e aos 

aspectos disciplinares e de higiene. A análise foi aprofundada à medida que buscamos 

perceber as mudanças e permanências das práticas instituídas pela Reforma durante todo o 
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período em que se manteve em vigor. Estendemos assim a análise sobre o movimento 

reformador da instrução para o período de 1927 a 1930, correspondente às administrações 

dos sucessores de Graccho Cardoso que não revogaram o regulamento por ele instituído.  

Dessa forma, buscamos compreender o que se entendia por modernização e 

modernidade no período? Qual a proposta do Governo Graccho para alcançá-las por meio 

da educação? O que foi efetivado e o que não foi considerado pela iniciativa 

governamental, especificamente no ensino primário público e graduado, alvo das 

discussões acerca de educação no início do século XX? De posse das respostas a essas 

perguntas, procuramos demonstrar o papel atribuído à educação dentro do projeto 

modernizador do governo Graccho. Em outras palavras, do entrelaçamento de 

questionamentos como esses, surgiu a questão de pesquisa orientadora deste trabalho: De 

que forma a Reforma da Instrução de 1924 pode ser considerada elemento de 

modernização no governo Graccho Cardoso (1922-26)?  

A partir da análise dos achados da pesquisa, partimos para a defesa da tese de que a 

Reforma de 1924 funcionou como motor do projeto modernizador de Graccho Cardoso 

para Sergipe, mesmo este enfrentando opiniões contrárias a algumas de suas iniciativas. O 

seu governo carregou, por isso, a marca do pioneirismo, devido às mudanças e inovações 

realizadas ou levadas ao centro das discussões da sociedade sergipana daquele momento.  
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PERCURSO INVESTIGATIVO: NOTAS METODOLÓGICAS  
 
 
  
 
A pesquisa em História da Educação 
 
 

 

O Brasil é um país em que a necessidade de uma melhor educação se faz gritante. 

Os estudos históricos, por sua vez, proporcionam a compreensão das relações sociais em 

circunstâncias diversas, em temporalidades diferentes. Os estudos de história da educação 

exercem extrema relevância para que sejam atingidas melhorias educacionais, quer por 

meio de mudanças de atitude dos professores frente ao seu trabalho em decorrência do 

conhecimento adquirido sobre a construção do campo educacional no país, quer através 

dos administradores públicos, que, de posse de um conhecimento elaborado e validado 

cientificamente, terão meios para pensar ou repensar orientações ou determinações 

governamentais. Ao compreender mudanças e permanências nos modelos educacionais e 

suas razões proporcionará condições de elaborar meios eficazes para a promoção de 

políticas públicas para a educação. A História da educação, apesar de não aparecer em 

algumas obras sobre historiografia, mostra-se a cada dia mais forte, consistente e 

importante para compreendermos os meandros da educação brasileira. 

As versões construídas sobre fatos passados diferenciam-se de historiador para 

historiador. A erudição, o referencial teórico e o rigor na pesquisa em maiores ou menores 

graus são responsáveis por essas diferenças. Uma outra verdade é que não podemos ter 

acesso ao sucedido tal qual ele aconteceu. Temos apenas por meio de fontes, categorias de 

análises ou esquemas interpretativos que passaram por mudanças conceituais ao longo da 

história. 

Para compreender a História, como toda disciplina do espírito humano, nada 

melhor do que recordarmos a sua história. Como lembra Chaunu, “só a própria história da 

História nos pode fazer tomar consciência da existência e da originalidade dessa tradição 

de atelier, desse conjunto de processos técnicos já testados que constituem o método 

histórico”1.  A constituição deste foi base para a construção da história científica no século 

XIX.  

                                                 
1 Sobre a história da história desde o século V a.C. aos dias atuais e a contribuição dos pesquisadores ao 
longo do período, ver : CHAUNU, Pierre. Uma História da História. In: A História como Ciência Social. Rio 
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A constituição de uma história científica não tomou apenas o caminho positivista2. 

Essa tentativa tomou três direções principais: a orientação rankiana; a orientação 

diltheyniana3 e a orientação marxista4. São três projetos de história diferenciados que, 

entretanto, buscavam, em última análise, a tentativa de dar um estatuto científico à história.  

Além dessas três correntes, outra surgiu, no século XX, com um caráter mais radical, os 

“Annales”. Tal corrente, por sua vez, buscava aproximar a História às demais ciências 

sociais, com o objetivo de renovar e ampliar o quadro das pesquisas históricas. Entre as 

suas principais características, destacamos: a interdisplinaridade, a mudança dos objetos da 

pesquisa, a mudança na estrutura da explicação-compreensão em história, a mudança nos 

conceitos de fonte e tempo histórico. 

A História é vista pelos “Annales” como uma ciência voltada exclusivamente para 

o homem. Tudo que se refere ao homem pode, a partir disso, ser objeto de estudo: 

linguagem popular, história rural, literatura popular, modas e costumes, prisões, feiras e 

mercados, práticas escolares entre outros elementos. É em decorrência disso que se 

inaugura um novo conceito de fontes. Elas são compreendidas na atualidade como um 

resquício do passado que, quando adequadamente questionadas e analisadas, pode dizer 

algo ao historiador. Diante disso, vale afirmar que a História é um conhecimento sempre 

em construção, devendo, pois, buscarmos o aperfeiçoamento constante do seu método, 

para que assim possamos dar continuidade de forma consistente ao desenvolvimento das 

pesquisas históricas, assim como o fizeram os historiadores que deram proseguimento à 

influência dos “Annales”, agrupados em torno da chamada Nova História. 

Dentro desse esforço pela qualidade historiográfica, o que se pode dizer acerca das 

pesquisas em história da educação? É ela uma abordagem da história? Um campo 

temático? Ou um objeto de pesquisa? O que dizem os historiadores a respeito?  

Chama a atenção, a ausência da educação em obras sobre a produção 

historiográfica nacional. Em “Domínios da História”, obra organizada por Cardoso e 

                                                                                                                                                    
de Janeiro: Zahar, 1976; RODRIGUES, José Honório. Teoria da História no Brasil. 3. ed., São Paulo: Cia. 
Editora Nacional, 1969; PALMADE, Guy. História da História. In: GADAMER, H. G. e outros. História e 
cientificidade. Lisboa: Gradiva, 1988. 
2 Maiores informações, ver: REIS, José Carlos. A História: entre a Filosofia e a Ciência. 2. ed., São Paulo: 
Ática, 1999; BUCKLE, Thomaz. A história e a ação de leis universais. In: GARDINER, P. (Org.). Teorias da 
História. 3. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1984. 
3 Maiores informações, ver: LOWY, Michael. O historicismo ou a luz prismada. In: As aventuras de Karl 
Marx contra o Barão de Münchhausen: marxismo e positivismo na sociologia do conhecimento. São Paulo: 
Busca Vida, 1987, p. 60-64; DILTHEY, Wilhelm. A compreensão dos outros e de suas manifestações de 
vida. In: GARDINER, P. (Org.). Teorias da História. 3. ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1984, p. 257-273. 
4 Ver: MARX, Karl. A concepção materialista da História. In: GARDINER, P. (Org.). Teorias da História. 3. 
ed., Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1984, p. 154-160. 
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Vainfas5 em três partes - territórios do historiador; campos de investigação e linhas de 

pesquisa; e, modelos teóricos e novos instrumentos metodológicos - a educação não 

aparece. 

Em obra mais recente, na qual poderíamos supor a consideração da presença da 

história da educação, esta também não é registrada. Em uma de suas obras, Pesavento6 

organiza a produção historiográfica apresentando três grandes campos metodológicos: a 

história narrativa (positivista e historicista), o marxismo e a história cultural (herança dos 

“Annales”). A autora entende que a História Cultural, vista como campo metodológico, 

abriga diferentes correntes historiográficas que ela identifica como sendo as dos estudos 

sobre a escrita e a leitura, a micro-história e a nova história política. A partir daí, viriam os 

diversos campos temáticos de investigação, nestes, mais uma vez, não há referência à 

História da Educação. 

A ausência da História da Educação nessas análises realizadas por pesquisadores no 

Brasil diferencia-se de certa forma do posicionamento de alguns historiadores estrangeiros. 

Em “As muitas faces da história”7, Keith Thomas e Daniel Roche, ao definirem os 

objetivos da História Cultural, fazem referência ao que chamam de instituições de 

sociabilidade, entre as quais, destaca-se a escola. A educação aparece em parte da 

produção historiográfica como um tema ou objeto de investigação, de vital relevância para 

a compreensão da formação cultural de uma sociedade. 

De maneira mais explícita, historiadores europeus, ligados à Nova História e 

influenciados pelas abordagens propostas, inicialmente, pela História das Mentalidades, 

realizaram pesquisas sobre educação. São exemplos obras como “História dos jovens”8, 

“História da vida privada”9, “História das mulheres no ocidente”10, nas quais aparece o 

tema da educação – doméstica ou escolar. 

Acerca do estatuto gnosiológico da História da Educação, concordamos com 

Veiga11 quando afirma que a educação consiste em um objeto da História, abandonando a 

possibilidade de considerar a História da Educação como uma especialização da História e, 

                                                 
5 CARDOSO, Ciro Flamarion; VAINFAS, Ronaldo. Domínios da História: ensaios de teoria e metodologia. 
Rio de Janeiro: Campus, 1997.  
6 PESAVENTO, Sandra Jatahy. História e História Cultural. Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
7 PALLARES-BURKE. Maria Lucia Garcia. As muitas faces da História: nove entrevistas. São Paulo: 
Editora Unesp, 2000, p. 130 e 163. 
8 LEVI, Giovanni; SCHMITT, Jean-Claude (Org.). História dos Jovens. São Paulo: Cia. das Letras, 1996. 
9 ARIÈS, Philippe; DUBY, Georges (Org.). História da vida privada. São Paulo: Cia. das Letras, 1991. 
10 DUBY, Georges; PERROT, Michelle (Org.). História das mulheres no Ocidente. Porto: Afrontamento, 
1990. 
11 VEIGA, Cynthia Greive. História Política e História da Educação. In: FONSECA, Thaís N. de L. e 
VEIGA, Cynthia G. (Org.). História e Historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica: 
2003. 
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principalmente, como uma abordagem, uma vez que não possui referências teórico-

conceituais próprias. A História da Educação é entendida aqui como campo de 

investigação caracterizado por uma diversidade de objetos: escola, escrita, leitura, 

disciplinas escolares, manuais escolares, formação docente, cultura escolar, prédios 

escolares, reforma educacional, programas de ensino, entre outros. 

Fonseca reforça essa ideia ao lembrar que, em suas origens, a História da Educação 

baseou-se na historiografia positivista e na história das ideias para, em seguida, alimentar-

se do marxismo e atualmente da Nova História, mais especificamente da História Cultural. 

De acordo com a autora, “os últimos balanços realizados sobre a produção em História da 

Educação indicam uma forte e já reconhecida tendência das pesquisas na direção da Nova 

História, especialmente da História Cultural”12. Em outras palavras, mudanças ocorridas na 

historiografia, de modo geral, atingiram a História da Educação, levando-a a uma 

ampliação dos seus objetos, problemas e abordagens para além das tradicionais pesquisas 

sobre a história das ideias pedagógicas e a história das políticas educacionais. 

A respeito da aproximação entre História da Educação e História Cultural, Nunes e 

Carvalho13 salientam que tal aproximação se deve em grande parte em decorrência do fato 

de esta investigar temas e objetos até bem pouco considerados exclusivos daquela, 

principalmente no Brasil. 

A História Cultural pode ser considerada como campo historiográfico, com 

princípios de investigação herdados das propostas do movimento dos “Annales” e 

possuidor de pressupostos teórico-metodológicos próprios, mesmo que alguns deles 

possuam origem em outros campos do conhecimento, como a Antropologia. A História 

Cultural pode ser reconhecida pela utilização de determinados conceitos, como o de 

“representação” e o de “apropriação”, e por uma relação específica com a temporalidade, 

não mais vista linearmente (como na história tradicional) e nem apenas na longa duração 

(traço da influência estruturalista). Esses dois conceitos exemplificados contribuem para a 

análise das fontes relativas ao processo de reforma da instrução pública ocorrido no 

governo Graccho Cardoso, em Sergipe, em 1924, alvo deste trabalho de pesquisa. 

A análise das fontes a patir de questões de pesquisa é base para construirmos a 

História, “ela é a via através da qual o pesquisador constrói uma representação do 

passado”. A construção histórica precisa de indícios, “muitos dos problemas que o 

                                                 
12 FONSECA, Thaís N. de L.. História da Educação e História Cultural. In: FONSECA, Thaís N. de L.; 
VEIGA, Cynthia Greive. (Org.). História e Historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 
2003, p. 59-60. 
13 NUNES, Clarice; CARVALHO, Marta Maria C. de. Historiografia da educação e fontes. Cadernos 
ANPED. Rio de Janeiro, n.5, p.7-64, set. 1993. 
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historiador poderia levantar, muitas das perguntas que ele faz efetivamente ao passado, 

devem ficar sem solução ou resposta, por falta de uma documentação adequada”14. O seu 

trabalho tem algo de subterrâneo, como lembra o oitocentista Niebuhr, que compara o 

historiador a uma pessoa encerrada num quarto escuro e cujos olhos vão pouco a pouco se 

acostumando à obscuridade, até poder distinguir nela os objetos que não via e que reputava 

invisíveis.  

O processo de descoberta, coleta e seleção das fontes é necessário, uma vez que é 

por meio de seu domínio que o pesquisador vai à caça aos testemunhos. No entanto, como 

lembra Marrou, “não basta saber onde e como os encontrar, é preciso também, e, 

sobretudo, saber que documentos procurar”15. É importante ter claro o foco da pesquisa. 

Este levará o investigador às fontes mais pertinentes. Por exemplo, para identificarmos as 

ações empreendidas pela administração Graccho Cardoso em Sergipe e percebermos como 

o presidente via o seu próprio governo, sentíamos a necessidade da análise das leis e 

decretos do período e do encontro com as suas Mensagens Presidenciais, espécie de 

relatório de governo apresentado à Assembleia Legislativa do Estado na abertura dos 

trabalhos. Para compreendermos como diferentes grupos políticos viam a administração 

Graccho Cardoso e o que se discutia na época acerca das questões educacionais, víamos 

como necessário o trabalho com os jornais do período. A fim de analisarmos a educação 

escolar pública durante o quadriênio 1922-1926 em Sergipe, sabíamos da necessidade 

premente de encontrarmos o documento reformador da instrução pública – o Regulamento 

de 1924. O encontro com o documento, ocorrido no Instituto Histórico e Geográfico de 

Sergipe, após quase dois anos de busca, só foi possível depois da reorganização do seu 

acervo, uma vez que, apesar de identificada a sua existência no catálogo documental do 

Instituto, tal localização não se confirmava no contato direto com o acervo. No entanto, o 

catálogo de documentação estava lá e atestava a guarda da fonte e isso impulsionava a 

continuidade da busca. Por isso, atestamos como bons exemplos de alguns meios que 

podem auxiliar o trabalho do pesquisador, os guias de fontes, listas, inventários e catálogos 

disponíveis nas instituições de pesquisa e bibliotecas especializadas. 

Além disso, cabe aos historiadores procurar, a cada dia, melhorar as pesquisas, 

tornando-se mais rigorosos e questionadores no exame das várias fontes com as quais 

trabalham bem como minuciosos e críticos nas análises que realizam concernentes aos 

objetos de estudo. 

                                                 
14 MARROU, Henri I. A história faz-se com documentos. In: Do conhecimento histórico. 4. ed., São Paulo: 
Martins Fontes, 1975, p. 62. 
15 Ibid., p. 68. 
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Caminho historiográfico e conceitual 
 
 
 

Há muito nos relatava José Honório Rodrigues que “o valor de um trabalho 

histórico original consiste principalmente em trazer à luz as conexões entre os fatos 

históricos bem estabelecidos, isto é, firmado em provas documentais”, sem perder de vista 

a necessidade de articulação teórica, sem a qual não há pesquisa. Esta, no dizer deste 

historiador, “gira em torno da leitura dos textos (os documentos), do conhecimento dos 

métodos (teoria) e da lição dos historiadores que nos precederam. Aí está a ligação íntima 

entre teoria, a pesquisa e a historiografia”16. A escrita da história ainda deverá ser 

“iluminada pelos problemas do presente”. 

Em estudo mais recente, Arostegui escreve sobre a explicação da história. Esta 

deverá referir-se a situações e processos e tomar por base a argumentação sobre as 

mudanças vividas. Assim, a escrita da história, que a historiografia busca hoje, deve ser 

construída sob discursos demonstrativos e proporcionar respostas a contínuos 

questionamentos. O discurso historiográfico é, dessa maneira, um “discurso 

argumentativo-demonstrativo, pois que é produto de uma pesquisa sujeita a método, cujo 

horizonte é a explicação”. Dessa forma, para Arostegui, a historiografia compreende em si 

mesma a narração, sendo esta, porém, apenas uma parte desse discurso, uma vez que 

“Outra parte é o statement, o conjunto de proposições sobre a realidade. E outra, enfim, a 

prova de que as proposições são corretas, os argumentos. Uma história é uma 

argumentação, e, nesse sentido, é uma teoria. Do contrário seria literatura. Não seria 

ciência social”17. 

Iniciamos a presente investigação, desenvolvida sob a perspectiva da História 

Cultural e com base em fontes documentais, enfatizando documentos públicos e a pesquisa 

bibliográfica. Assim, tal investigação buscou inicialmente acompanhar a produção 

científica acerca da sua temática. Observamos obras relacionadas à História da Educação 

que abordavam: educação e a modernidade no Brasil, higiene escolar, reformas 

educacionais, ensino primário, bem como obras sobre as discussões atuais relativas a 

fontes e historiografia da educação brasileira. Por considerarmos necessário o 

                                                 
16 RODRIGUES, José Honório. A pesquisa histórica no Brasil. 4. ed., São Paulo: Ed. Nacional, 1982, p. 28 e 
275. 
17 AROSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Tradução de Andréa Dore. Bauru: Edusc, 
2006, p. 415-416. (grifos do autor). 
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conhecimento do contexto em que o objeto de estudo está inserido, pesquisamos obras que 

tratam de outros aspectos da sociedade brasileira e da sociedade sergipana.  

Contribuíram para refletir sobre os vínculos da educação brasileira ao pensamento 

moderno as obras de Mate18, Rocha19 e Pinheiro20. Mate, com o seu olhar atento às 

reformas dos anos de 1920 (SP, CE e DF), busca conhecer como suas características 

marcaram o sistema público de ensino que se configurou nos anos de 1930 como moderno. 

Rocha, ao tratar dos vários sentidos que assumiu o pensamento educacional brasileiro, a 

partir dos discursos políticos de expoentes do pensamento social no país, procurou 

identificar o que chamou de matrizes da modernidade republicana. Pinheiro, com a análise 

sobre a obra do norte-rio-grandense Henrique Castriciano de Souza, na busca de sentido do 

“espírito moderno” que marcou a passagem do século XIX para o XX, contribuiu para 

pensarmos acerca da relação entre modernidade e educação ao referir-se à cultura e à 

educação, principalmente à popular e à da mulher, como convencimento para um novo 

modelo social considerado moderno. 

As obras organizadas por Lorenzo e Costa21 e Cavalcante22 também auxiliaram a 

reflexão acerca da relação entre educação e modernidade no Brasil no início do século XX. 

O conjunto de trabalhos que compõem a primeira obra aborda a ideia de modernidade, 

reconhecendo o seu caráter polêmico e analisa a sua historicidade em diferentes 

perspectivas (política, econômica, educacional e cultural). Para os objetivos da nossa 

investigação, da segunda obra, destacam-se três trabalhos: pesquisa da escola normal do 

Ceará entre 1884 a 1922, período pelo qual a instituição passou por sete reformas; pesquisa 

sobre a criação da escola normal do Piauí e a instalação de grupos escolares no Estado 

relacionados ao processo de modernização piauiense. Por fim, uma pesquisa sobre a 

reforma de 1922 no Ceará tomando por base as fontes hemerográficas. Essas pesquisas nos 

permitiram pensar a relação entre instituições escolares, reformas educacionais e 

modernidade, eixo central da nossa análise. 

Também foram analisadas as obras de Beisiegel23; Lopes, Faria Filho e Veiga24; e, 

Monarca25. O primeiro analisa a política educacional do Império e do início da República, 

                                                 
18 MATE, Cecília H.. Tempos modernos na escola: os anos 30 e a racionalização da educação brasileira. 
Bauru: Edusc; Brasília: INEP, 2002. 
19 ROCHA, Marlos B. M. da. Matrizes da Modernidade Republicana: cultura política e pensamento 
educacional no Brasil. Campinas: Autores Associados; Brasília: Ed. Plano, 2004. 
20 PINHEIRO, Rosa Aparecida. Educação e Modernização em Henrique Castriciano. Natal: EDUFRN, 
2005. 
21 LORENZO, Helena C. de; COSTA, Wilma Peres da (Org.). A década de 1920 e as origens do Brasil 
moderno. São Paulo: Editora Unesp, 1997. 
22 CAVALCANTE, Maria Juraci Maia (Org.). História e Memória da Educação no Ceará. Fortaleza: 
Imprensa Universitária, 2002. 
23 BEISIEGEL, Celso de Rui. Estado e educação popular. São Paulo: Pioneira, 1974.  
24 LOPES, Eliane M. T.; FARIA FILHO, Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G.. 500 anos de Educação no 
Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 135-150. (Coleção Historial, 6). 
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apontando as iniciativas existentes durante a monarquia brasileira desde a Constituinte de 

1823 e sua contribuição para as discussões sobre educação no governo republicano. A obra 

de síntese organizada por Lopes, Faria Filho e Veiga trata dos quinhentos anos de 

educação no Brasil, traçando as condições em que foi estruturado o ensino escolar em 

todos os níveis. O referido estudo, ao analisar as primeiras décadas da República, 

contribuiu para a discussão da temática alvo desta pesquisa, na medida em que evidencia a 

montagem de uma aparelhamento modernizador na base de constituição do campo escolar 

e abriu caminho para reflexões sobre um processo civilizador no país. A obra de Monarca 

levou-nos à discussão acerca do que vem a ser modernidade e o processo de modernização 

por meio da educação. O autor caracteriza o contexto educacional brasileiro do início do 

século XX por meio de uma discussão sobre a chamada pedagogia tradicional e a 

pedagogia renovada. A partir de tal discussão, pudemos pensar os significados das 

reformas da instrução pública no Brasil republicano da década de 1920, período em que, 

segundo o autor, o país demonstrou-se pródigo de reformadores sociais, entre os quais 

tiveram espaço pedagogos, engenheiros, médicos, sanitaristas e higienistas.   

Tendo a Higiene como um dos requisitos da modernização, as obras de 

Herschmann e Pereira26 e Gondra27 contribuíram para a reflexão acerca do processo 

higienista em Sergipe.  A obra organizada pelos dois primeiros autores traça o retrato sobre 

o processo de constituição da ordem médica no Brasil e mostra como esta ganhou espaço 

junto ao poder público na passagem do Império para a República, com forte influência na 

educação escolar. A segunda, que tem como alvo as representações médicas acerca da 

educação escolar, dá à luz a temática da Higiene como ramificação da racionalidade 

médica, identificando a medicina do social como um dos pressupostos para a organização e 

desenvolvimento da sociedade rumo à civilização. Nela a educação seria vista como uma 

instituição redentora e, para isso, seria uma constante o controle dos espaços, do tempo, 

das vestimentas, dos órgãos dos sentidos, dos corpos e das vontades dos indivíduos. 

A obra de Santos Filho28 possibilitou a compreensão da constituição da medicina no 

Brasil. Perpassa pelo conhecimento da medicina indígena e jesuítica até chegarmos às 

pesquisas científicas experimentais no país do início do século XX, momento em que os 

preceitos médicos passaram a influenciar de forma mais intensa, as questões educacionais. 

Ainda sobre higiene e sua relação com a educação escolar, outros dois trabalhos merecem 

                                                                                                                                                    
25 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade brasileira: a 
Escola Nova. São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1989. (Coleção Educação Contemporânea. Série 
memória da educação). 
26 HERSCHMANN, Micael M.; PEREIRA, Carlos Alberto M. (Org.). A invenção do Brasil Moderno: 
medicina, educação e engenharia nos anos 20-30. Rio de Janeiro: Rocco, 1994.  
27 GONDRA, José G. Artes de civilizar: medicina, higiene e educação escolar na corte imperial. 2000. Tese 
(Doutorado em Educação), Universidade de São Paulo: Programa de Pós-Graduação em Educação, 2000. 
28 SANTOS FILHO, Lycurgo. História da medicina no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1947. 
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consideração. A edição especial de os “Cadernos Cedes”29 de abril de 2003 contribuiu ao 

trazer discussões sobre o processo de higienização da sociedade empreendida pelo Estado 

brasileiro e as relações entre higiene e educação escolar numa tentativa de construção de 

um novo homem. A obra de Rocha30, por sua vez, estuda o projeto de trabalho do Instituto 

de Higiene de São Paulo no início do século XX. A autora analisa o lugar da educação 

escolar como espaço de penetração da política do Instituto de Hygiene de São Paulo. 

O conhecimento relativo a reformas educacionais e outras mudanças operadas no 

sistema escolar na Primeira República foi obtido através da leitura da obra de Cavalcante31, 

que revisou, a partir da descoberta de novas fontes, a reforma da instrução pública cearense 

de 1922. O trabalho organizado por Fávero32 também contribuiu para o esclarecimento 

sobre reformas educacionais na medida em que discute a relação entre escola e sociedade 

pela mediação das leis e pela demonstração da importância dos estudos sobre educação a 

partir da legislação no interior das sociedades democráticas. A pesquisa realizada por Reis 

Filho33, a respeito da reforma do ensino público de São Paulo de 1890 - reforma esta que se 

deu em duas fases e em seus diversos níveis de ensino: primário, normal, secundário e 

superior - auxiliou igualmente a reflexão sobre as questões de pesquisa em História da 

Educação tendo como foco o estudo de reformas educacionais.  

No mesmo sentido, vale destacar a obra de Gauer34 e a de Carvalho35, ambas sobre 

as reformas pombalinas. A primeira, quando examina os instrumentos normativos da 

Universidade de Coimbra, reflete sobre a modernidade portuguesa implantada pela 

Reforma de 1772, contribuindo para o nosso pensamento acerca do ideário modernizador 

do governo Graccho Cardoso (1922-26), concretizado através da educação e 

especificamente da Reforma da Instrução de 1924. Como um dos maiores avanços da 

organização de uma universidade moderna, a autora relata a implantação de um ensino 

seriado em substituição ao ensino cumulativo. A seriação no ensino primário, uma das 

marcas dos grupos escolares, instituições ampliadas em Sergipe na administração Graccho 

Cardoso, é decisiva para a institucionalização do curso primário, podendo ser considerada 

uma marca da modernização desse nível de instrução. Carvalho, por sua vez, indaga a 

                                                 
29 Cadernos Cedes. Campinas, v. 23, n. 59, abril 2003. 
30 ROCHA, Heloisa Helena P. A higienização dos costumes: educação escolar e saúde no projeto do Instituto 
de Hygiene de São Paulo (1918-1920). Campinas: Mercado de Letras; São Paulo: Fapesp, 2003. 
31 CAVALCANTE, Maria Juraci Maia. João Hippolyto de Azevedo e Sá: o espírito da reforma educacional de 
1922 no Ceará. Fortaleza: EDUFC, 2000. 
32 FÁVERO, Osmar (Org.). A Educação nas Constituintes brasileiras (1823-1988). 3. ed., Campinas: 
Autores Associados, 2005. 
33 REIS FILHO, Casemiro dos. A educação e a ilusão liberal: origens da escola pública paulista. Campinas: 
Autores Associados, 1995. (Coleção Memória da Educação). 
34 GAUER, Ruth Maria Chittó. A modernidade portuguesa e a reforma pombalina de 1772. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 1996. 
35 CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. São Paulo: USP, 1952. 
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respeito do sentido da modernidade portuguesa, cooperando para a nossa reflexão ao nos 

mostrar, por meio da análise das reformas pombalinas, a importância de buscarmos 

conhecer a filosofia orientadora das reformas com o fito de tornar possível a compreensão 

da posição dos seus envolvidos. O trabalho evidenciou-nos que as reformas, mais que um 

plano pedagógico, demonstram uma filosofia política, em função da qual são definidos 

traços característicos do período histórico.  

Os trabalhos sobre instrução pública e legislação no Império, de Kubo36 e 

Almeida37, além das informações sobre a instrução no Brasil, apresentaram como possível 

a utilização da legislação como fonte. Kubo, ao analisar a organização da instrução pública 

na Província de São Paulo, observou de modo atento as relações entre o local e o nacional, 

oportunizando-nos o contato com a legislação imperial sobre o ensino de primeiras letras, 

posteriormente denominado de ensino primário. Além disso, em virtude do seu trabalho, 

ratificamos a importância de pesquisas que, para conhecer e compreender o passado, 

tratam como indispensável o conhecimento da organização das suas instituições escolares, 

métodos de ensino, conhecimentos que deseja transmitir, seus materiais e sua implantação 

na sociedade. Almeida, por sua vez, proporcionou-nos um testemunho a respeito da 

organização do ensino primário na passagem do Império para a República, uma vez que 

seu estudo tem como marco final o ano de 1889. A contribuição da obra do autor para a 

nossa pesquisa deu-se também por dedicar-se a uma reconstituição histórica e tomar a 

legislação como principal tipo documental da análise. A leitura sobre esta se manteve 

atenta considerando o lugar institucional e historiográfico de onde falava o seu autor e o 

período de sua elaboração. 

A reflexão sobre as alterações legais (reformas) na educação encontrou auxílio 

também nos estudos de Carvalho38 e Faria Filho39.  Da primeira foram utilizados estudos 

que tratam do processo de redefinição do estatuto da escola na ordem republicana, 

centrando-se, para tanto, na elucidação do projeto político e pedagógico formulado nos 

anos de 1920; das informações sobre a escola leiga e seu sentido político no Brasil e das 

reformas realizadas em alguns Estados do país.  Faria Filho, na análise que faz sobre a 

                                                 
36 KUBO, Elvira Mari. A legislação e a instrução pública de primeiras letras na 5ª comarca da província de 
São Paulo. Curitiba: Secretaria de Estado da Cultura e do Esporte, Biblioteca Pública do Paraná, 1986.   
37 ALMEIDA, José Ricardo Pires de Almeida. História da Instrução Pública no Brasil (1500-1889). 
Tradução Antonio Chizzotti. São Paulo: EDPUC; Brasília: INEP, 1989.  
38 CARVALHO, Marta Maria C. de. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES, Eliane M. T.; FARIA 
FILHO, Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G.. 500 anos de Educação no Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003, p. 225-251; ____ . A Escola e a República. São Paulo: Brasiliense, 1989; ____ . Pelo ensino 
público, leigo e gratuito.  Revista da Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 6, p. 71-83, 1987. 
39 FARIA FILHO, Luciano M. de. O espaço escolar como objeto da história da educação: algumas reflexões. 
Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, v. 24, n. 1, p. 141-159, jan/jun-1998; ____ . Instrução 
Elementar no século XIX. In: LOPES, Eliane M. T.; FARIA FILHO, Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G.. 
500 anos de Educação no Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: Autêntica, 2003, p. 135-150; FARIA FILHO, 
Luciano M. de (et. al). Modos de ler, formas de escrever: estudos de história da leitura e da escrita no Brasil. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
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instrução elementar no Brasil, mostra o percurso seguido pela educação no país, do século 

XIX ao início do XX. Em um outro trabalho, desta vez sobre a construção do espaço 

escolar, o autor analisa as inovações pedagógicas surgidas a partir da configuração dos 

grupos escolares em Belo Horizonte.  Segundo ele, os grupos tinham a sua elaboração e a 

sua cultura intimamente ligadas à construção física e simbólica da cidade e da 

reformulação possível da República.  Em Sergipe, durante a Primeira República, foram 

implantadas quatorze dessas instituições, sendo nove delas na administração Graccho 

Cardoso. 

Sobre o ensino primário na Primeira República também houve o contato com obras 

de Vago40, Vidal41 e Souza42. Por meio da leitura dessas obras, notamos a presença da 

grande inovação no ensino primário na Primeira República: as escolas públicas graduadas 

(sua institucionalização e inserção no meio urbano) e sua relação com novas práticas 

escolares (higiene, escrita vertical e leitura silenciosa, trabalhos manuais, racionalização do 

espaço escolar etc.). Tais práticas eram voltadas ao cultivo racional dos corpos, 

especialização da docência e a construção do valor social da escola.  

A produção historiográfica acerca da educação no Brasil tem ampliado nos últimos 

anos a quantidade de estudos a respeito dos grupos escolares. Tais estudos concentram-se 

no surgimento e na organização inicial dessas instituições. Além do trabalho de Souza, 

referido no parágrafo anterior, destacam-se os de Faria Filho43, Moreira44, Pinheiro45 e 

Azevedo46. Estes analisam o processo de instalação e funcionamento dos grupos escolares 

nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Norte, Paraíba e Sergipe, 

respectivamente.  Em obra organizada por Vidal47, acerca de estudos relativos à temática, 

encontram-se sínteses sobre a implantação dos grupos também no Maranhão, na Bahia, no 

Mato Grosso, no Distrito Federal, em Curitiba, no Paraná e em Santa Catarina. 

                                                 
40 VAGO, Tarcísio Mauro. Cultura escolar, cultivo de corpos: educação physica e gymnastica como práticas 
constitutivas dos corpos de crianças no ensino público primário de Belo Horizonte (1906-1920). 2000, Tese 
(Doutorado em Educação). Pós-Graduação em Educação, São Paulo, 2000. 
41 VIDAL, Diana G.. Da caligrafia à escrita: experiências escolanovistas com caligrafia muscular nos anos 
30. Revista da Faculdade de Educação. São Paulo, v. 24, n.1, p.126-140, 1998. 
42 SOUZA, Rosa Fátima de. Templos de civilização: a implantação da escola primária graduada no estado de 
São Paulo (1890-1910). São Paulo: Editora Unesp, 1998. (Prismas).  
43 FARIA FILHO, Luciano M. de. Dos pardieiros aos palácios: cultura escolar e urbana em Belo Horizonte 
na Primeira República. Passo Fundo: UPF, 2000; ____ . A escola no movimento da cidade: os grupos 
escolares em Belo Horizonte.  Educação em Revista. Belo Horizonte, no. Especial, p. 89-101, 2000. 
44 MOREIRA, Keila Cruz. Grupos Escolares: modelo cultural de organização (superior) da instrução 
primária (Natal, 1908-1913). 1997, Monografia (Especialização em Educação) – Programa de Pós-Graduação 
em Educação, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Natal, RN, 1997. 
45 PINHEIRO, Antonio C. F. Da era das cadeiras isoladas à era dos grupos escolares na Paraíba. 
Campinas: Autores Associados; São Paulo: USF, 2002. (Coleção educação contemporânea). 
46 AZEVEDO, Crislane B. de. Grupos Escolares em Sergipe (1911-1930): cultura escolar e civilização. 
Dissertação (Mestrado em Educação). 2006, 253 f. Universidade do Estado da Bahia. Salvador, 2006. 
47 VIDAL, Diana G. (Org.). Grupos Escolares: cultura escolar primária e escolarização da infância no Brasil 
(1893-1971). Campinas: Mercado das Letras, 2006.  
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Em relação à educação no Estado de Sergipe, especificamente, foi utilizada a obra 

clássica de Nunes48. O livro trata da educação no Estado até 1930.  O estudo traça um 

panorama da educação sergipana desde o século XIX.  Do início do século XX, a autora 

mostra a dimensão do cenário educacional sergipano. Segundo ela, Sergipe contava na 

época somente com quatro escolas primárias em prédios próprios do Estado e a maioria 

não apresentava as mínimas condições de higiene. Assim, projetaram-se os colégios 

particulares, em decorrência da Lei Rivadávia Correia, de 1911, que retirou do Estado a 

interferência na educação.  Diante disso, podemos perceber a dimensão do papel que vão 

representar as mudanças empreendidas pelo Governo Graccho Cardoso, a exemplo da 

expansão do número dos grupos escolares.  Um outro trabalho que merece destaque é o de 

Calazans49. A obra deste tem como objetivo uma análise sobre o ensino em Aracaju de 

1830 a 1871, tecendo, porém, algumas considerações até o ano de 1935, passando pela 

administração Graccho Cardoso (1922-26). A pesquisa de mestrado de Mangueira50, 

mesmo se referindo a uma instituição específica, também contribuiu para pensarmos sobre 

a instrução pública sergipana do início do século XX. O autor analisa a história do Colégio 

Tobias Barreto no período de 1909 a 1946, estabelecimento privado de ensino e de 

propriedade de José de Alencar Cardoso, também Diretor Geral da Instrução do Governo 

Graccho. A pesquisa do autor contribuiu para pensarmos sobre a atuação de Alencar 

Cardoso no magistério sergipano e sobre suas concepções relativas à educação escolar 

antes de assumir a direção dos assuntos educacionais no Estado na década de 1920.    

Os trabalhos organizados por Veiga e Fonseca51 e por Lombardi e Nascimento52 

serviram de suporte à reflexão geral sobre a produção dos estudos no campo da História da 

Educação brasileira, levando-nos a pensar sobre os aspectos teórico-metodológicos da 

pesquisa. A partir da primeira obra foi possível refletir acerca da relação entre as 

abordagens teórico-metodológicas da historiografia contemporânea e os aspectos 

conceituais mais gerais da historiografia da educação. Também propiciou pensar a respeito 

                                                 
48 NUNES, Maria Thétis. História da educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe, 1984. (Coleção Educação e 
Comunicação, 13). 
49 CALAZANS, José. O ensino público em Aracaju (1830-1871). Revista do Instituto Histórico e Geográfico 
de Sergipe. Aracaju, n. 20, 1951, Aracaju: Livraria Regina – Separata da Revista do IHGS, (Coleção Estudos 
Sergipanos, 8). 
50 MANGUEIRA, Francisco I. de O. Collegio Tobias Barreto: escola ou quartel? (1909-1946). 2003, 117 f. 
São Cristóvão, Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, 2003. 
51 VEIGA, Cynthia G.; FONSECA, Thais N. de L. (Org.). História e Historiografia da Educação no Brasil. 
Belo Horizonte: Autêntica, 2003. 
52 LOMBARDI, José C.; NASCIMENTO, Maria Izabel M. (Org.). Fontes, História e Historiografia da 
Educação. Campinas: Autores Associados, Histedbr; Curitiba: PUCPR; Palmas: Unics; Ponta Grossa: 
UEPG, 2004. (Coleção Memória da Educação).  
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dos procedimentos metodológicos possíveis no estudo de diferentes temas da educação 

como objetos da história, a exemplo da alfabetização e da infância. A segunda obra, ao 

reunir estudos sobre fontes e história das instituições escolares, das políticas educacionais e 

da historiografia educacional brasileira, possibilitou revermos os tipos e o papel das fontes 

na pesquisa sobre o processo de reforma da instrução pública sergipana na década de 1920.  

Na obra organizada por Faria Filho53 também encontramos suporte para pensar o fazer 

historiográfico da educação brasileira, ao trazer à discussão o uso de fontes como a 

legislação, um dos principais tipos de fontes utilizados na presente pesquisa de tese.  

A pesquisa bibliográfica buscou ainda o conhecimento do contexto político e 

econômico da época em Sergipe, o “terreno”, como lembrava Bloch54, para compreender o 

porquê e como as mudanças empreendidas pela Reforma de 1924 foram construídas e 

postas em funcionamento, assim como se estruturava a vida marcada pelo moderno no 

Estado.  

O cenário político e econômico sergipano foi construído com base nas 

contribuições das obras de Passos Subrinho55, Figueiredo56 e Dantas57. Passos Subrinho 

dedica-se ao estudo da economia no período que se estende de meados do século XIX até 

1930. Analisa a depressão econômica vivida pelo Estado, a crise de abastecimento, a 

carestia e, inclusive, um surto epidêmico que atingiu os sergipanos, pondo em diálogo a 

economia e outras instâncias da sociedade. O segundo autor, ao deter-se mais nos aspectos 

políticos, mostra características da vida política sergipana, contribuindo para a 

compreensão dos personagens responsáveis pela administração pública. Dantas, estudioso 

da história política, ajudou-nos pelo fato de incorporar às suas obras aspectos sociais e 

culturais, mostrando suas vinculações com os aspectos políticos, administrativos e 

econômicos. Dessa forma, pudemos traçar um cenário de Sergipe do início do século XX.  

Da mesma forma, Wynne58 e Oliva de Souza59 possibilitaram meios para a 

compreensão da organização política e cultural do Sergipe republicano. A obra de Wynne 

                                                 
53 FARIA FILHO, Luciano M. de (Org.). Educação, Modernidade e Civilização: fontes e perspectivas de 
análises para a história da educação oitocentista. Belo Horizonte: Autêntica, 1998. 
54 BLOCH, Marc. Apologia da História ou o ofício de historiador. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2001, 
p. 60. 
55 PASSOS SUBRINHO, Josué Modesto dos. História econômica de Sergipe (1850-1930). Aracaju: UFS, 
1987. 
56 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. v. 2, Aracaju: Sociedade Editorial de Sergipe, 
1989. 
57 DANTAS, José Ibarê C.. O tenentismo em Sergipe: da Revolta de 1924 à Revolução de 1930. 2. ed., 
Aracaju: J. Andrade, 1999; ____ . História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2004.  
58 WYNNE, J. Pires. História de Sergipe (1575-1930). Pongetti: Rio de Janeiro, 1970. 
59 OLIVA DE SOUZA, Terezinha. Impasses do federalismo brasileiro: Sergipe e a Revolta de Fausto 
Cardoso. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Cristóvão: UFS, 1985.   
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trata da história de Sergipe desde o período em que ainda era Capitania subalterna à Bahia 

até 1930. Ao dedicar-se ao período conhecido como Primeira República, apresenta um 

capítulo para cada um dos presidentes estaduais. Destina um deles a Graccho Cardoso 

(p.435-446). Da leitura sobre os outros, tivemos a oportunidade de perceber características 

de seus antecessores à frente do Executivo estadual. Oliva de Souza, por sua vez, ao 

analisar a “Revolta de Fausto Cardoso”, em 1906, contra a oligarquia de Olímpio Campos, 

revela aspectos das relações políticas no Estado na passagem do século XIX para o XX, 

com ênfase inclusive nos grupos e partidos políticos do período.  

Em relação ao Governo Graccho Cardoso, especificamente, destaca-se a obra de 

Barreto60. Mesmo com faltas do ponto de vista histórico como a ausência de referências às 

fontes de informação, desenvolve um estudo sobre a trajetória política do governante 

sergipano. Para tanto, apresenta trechos de seus discursos, contribuindo, assim, para a 

nossa reflexão acerca das suas ações administrativas e das suas concepções a respeito da 

educação escolar. 

Para uma análise acerca das realizações do governo Graccho baseadas na 

modernização dos vários aspectos da sociedade e exame das mudanças empreendidas em 

sua administração, trabalhamos na presente pesquisa “modernidade” e “modernização” 

como categorias, definidas a partir do diálogo entre as obras de Le Goff61, Touraine62, 

Giddens63e Berman64. De forma semelhante, os autores apresentam visões que integram as 

explicações sobre as características de um tempo e de uma sociedade moderna.  

Le Goff, por exemplo, afirma que uma sociedade moderna é marcada pela 

industrialização, mecanização da produção. A modernidade caracteriza-se pela tomada de 

consciência de um progresso, por vezes contemporâneo da democratização da vida social e 

política, sendo inicialmente limitada apenas a intelectuais e tecnocratas. A modernização, 

que, em sua opinião, ganha força no século XX, manifesta-se principalmente no campo 

econômico e pode ser explicada como um processo de aculturação tendo como modelo a 

sociedade europeia. 

Touraine, por sua vez, afirma que a modernidade significa o triunfo da razão. 

Decorre daí, conforme o autor, a substituição de Deus e da religião pela ciência, sendo as 

                                                 
60 BARRETO, Luiz A.. Graccho Cardoso: vida e política. Aracaju: Instituto Tancredo Neves, 2003. 
61 LE GOFF, Jacques. Antigo/Moderno. In: História e Memória. 3. ed., Campinas: Unicamp, 1994, p. 173-
206. 
62 TOURAINE, Alain.  Crítica da modernidade.  7. ed., Petrópolis: Vozes, 2002. 
63 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora 
Unesp, 1991. 
64 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução de Carlos 
F. Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia da Letras, 1986. 
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crenças levadas para a vida privada. Em meio à modernidade, dá-se, portanto, a negação da 

ordem revelada. Esta é substituída pela ideia de sociedade, na qual a consciência passa a 

ser respeito às leis e o homem se torna apenas cidadão. Dessa forma, o componente 

principal da modernidade é a racionalização, que se torna um mecanismo espontâneo e 

necessário de modernização, podendo esta ser considerada a modernidade em ato. Assim 

como Le Goff, Touraine registra a modernidade como primeiramente experimentada entre 

membros privilegiados da sociedade. De maneira mais enfática, no entanto, atribui a essa 

característica a afirmação da modernidade como violência, ao estabelecer a dominação das 

elites racionalizadoras e modernizadoras sobre o mundo.  

Segundo Giddens, a modernidade surge a partir do século XVII na Europa e é 

marcada pela descontinuidade das trajetórias. Nesse período, as sociedades 

caracterizavam-se pelo avanço científico, industrialização e esperança no progresso. 

Diferente de Giddens, Berman localiza a modernidade já no século XV. As características 

que atribui ao fenômeno moderno, no entanto, são similares. Na visão de Berman, a 

modernidade é marcada pela existência de uma sensibilidade nacional, propulsora do 

progresso humano. Acrescenta, no entanto, uma informação, ao asseverar que ser moderno 

é, ao mesmo tempo, ser revolucionário e conservador, é ver-se fortalecido pelas 

organizações burocráticas e sentir-se fortalecido para mudar esse mundo burocratizado.  

Ao concordarmos com os autores referenciados, entendemos modernidade como 

um momento da história de um povo cuja sociedade tem como característica a rapidez das 

mudanças econômicas, principalmente pelo avanço do processo industrial, com destaque 

para a diferenciação das relações entre patrões e empregados, e pelas mudanças políticas e 

sociais decorrentes de um processo de urbanização da sociedade, da democratização do 

acesso aos serviços públicos e mediação das leis nas relações interpessoais e 

administrativas, resultando no nascimento do homem cidadão.  

Entendemos tais mudanças como fruto de um processo de substituição da tradição 

pela inovação, proveniente, em grande medida, do avanço do conhecimento científico. 

Inicialmente compreendida por uma elite política, chega à sociedade através de uma 

racionalização dos processos administrativos, materializada na regulamentação dos 

serviços públicos. Concordamos com Touraine que a modernização consiste na 

modernidade em ação. Tendo a modernidade nascido na Europa, anuímos com Le Goff 

que a modernização, forte no século XX e, principalmente, no campo econômico, pode ser 

explicada como um processo de repetição de características econômicas, de estrutura 

social, cultural e da organização política das sociedades europeias contemporâneas. No 
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entanto, acrescentamos também a sociedade norte-americana. Acresce, ainda, que, por um 

lado, toda essa atmosfera de mudanças é permeada por uma crença no progresso humano e, 

por outro, a contradição entre as mudanças mostra-se presente. A administração de 

Graccho Cardoso em Sergipe, no período de 1922 a 1926, demonstrava essa assertiva, pois 

seu governo se mostrava como resultado do fortalecimento das organizações 

administrativas e, não obstante, sentia-se o governante impelido a reformar os serviços 

públicos. A racionalização, ao mesmo tempo em que liberta o homem, o aprisiona na 

normatização legal.   

 Na opinião dos pesquisadores referenciados, o Brasil da passagem do século XIX 

para o XX vivenciava essas características apresentadas acima. As obras urbanas realizadas 

a partir de 1900 em Aracaju assemelhavam-se às de outros estados da Federação65. Um 

cenário predominantemente rural, voltado principalmente para a produção de açúcar, 

algodão e para a criação de gado, com mesclas, no entanto, de uma diversificação 

econômica e uma vida urbana crescente, na qual a educação foi tomada como elemento 

necessário ao novo projeto político. 

Em Sergipe, no ano de 1911, simbolizando essa busca de modernização por meio 

da educação operou-se uma reforma da instrução pública. Tal reforma foi responsável pela 

implantação dos grupos escolares. Iniciada na capital, a construção dessas instituições foi 

expandida para outras cidades do Estado, a partir de 1918 e, particularmente, na década de 

1920, no governo de Graccho Cardoso (1922-26). Nesta administração, nova reforma da 

instrução pública foi realizada.  Semelhante ao ocorrido em 1911, em 1924 o Presidente de 

Sergipe buscava contato com a organização paulista de ensino, desta vez, enviando para 

São Paulo, o professor Abdias Bezerra. O professor, após um processo de apropriação, 

objetivava colocar em prática mudanças na instrução sergipana. As mudanças, por sua vez, 

a fim de serem compreendidas, necessitaram de observações, levando-se também em 

consideração as representações e apropriações sobre modernidade presentes no governo 

Graccho Cardoso. 

De acordo com os estudos de Roger Chartier, a noção de apropriação pode ser 

colocada no centro de uma abordagem de história cultural que se prende a práticas 

diferenciadas, uma vez que as ações por meio das quais um leitor, por exemplo, se apropria 

                                                 
65 Ver: DANTAS, José Ibarê C.. O tenentismo em Sergipe: da Revolta de 1924 à Revolução de 1930. 2. ed., 
Aracaju: J. Andrade, 1999; ____ . História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo 
Brasileiro, 2004; FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. v. 2, Aracaju: Sociedade Editorial 
de Sergipe, 1989. 
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de um texto são histórica e socialmente variáveis66. Assim, apropriação consiste em ações 

que geram, em consequência, novas práticas. Uma investigação preocupada com processos 

de apropriação, nos termos em que se refere o autor, objetiva uma história das 

“interpretações, remetidas para as suas determinações fundamentais (que são sociais, 

institucionais, culturais) e inscritas nas práticas específicas que as produzem”. Dessa 

forma, as condições e os processos recebem atenção por serem considerados determinantes 

das operações de construção do sentido, seja na relação de leitura ou de qualquer outra. Por 

apropriação, a partir disso, compreende-se um processo de interpretação de vivências e 

realidades - próprio de cada indivíduo e decorrente das concepções prévias deste sobre tais 

vivências e realidades. Isto é, as experiências, os interesses, os conhecimentos de cada 

indivíduo implicam na forma como este assimila as novas concepções e experiências com 

as quais se depara, levando-o à construção de novas representações e práticas. Apropriação 

é, portanto, conforme Chartier, “reconhecer, contra a antiga história intelectual, que as 

inteligências não são desencarnadas, e, contra as correntes de pensamento que postulam o 

universal, que as categorias aparentemente mais invariáveis devem ser construídas na 

descontinuidade das trajetórias históricas”67. 

Assim, os reformadores da instrução pública sergipana (Presidente Graccho 

Cardoso e diretores da instrução pública), apropriando-se de determinadas práticas e 

conceitos, levaram a instrução em Sergipe a uma fase de modernização na década de 1920, 

marcada por um processo de apropriações e representações de seus agentes. 

Chartier afirma que o conceito de apropriação pode ser útil na análise das práticas 

culturais, uma vez que devemos considerar as implicações relacionadas à questão e 

reconstruir trajetórias complexas, da palavra proferida ao texto escrito, da escrita lida aos 

gestos feitos, do livro impresso à palavra leitora. A noção de apropriação permite-nos 

pensar as diferenças na divisão, porque postula a invenção criadora no próprio cerne dos 

processos de recepção.  Permite-nos uma abordagem que vê empregos diferenciados nos 

usos contrastantes dos mesmos bens, dos mesmos textos, das mesmas ideias. Para Chartier, 

as representações dos sujeitos, consequência de processos de apropriação, são tão 

importantes para a compreensão da história quanto as lutas políticas ou as crises 

econômicas, já que englobam os conhecimentos dos indivíduos e suas práticas.  A partir 

dessa concepção, afirmamos que a experiência sergipana não deve ser tomada apenas 

                                                 
66 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela 
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; Lisboa: Difel, 1990, p. 24-25. 
67 Ibid., p. 26-27. 
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como um exemplo do que foi posto em prática em São Paulo. A realidade sergipana 

necessita de análise específica para uma verdadeira compreensão dos eventos.  

 

 

As fontes da pesquisa 

 

 

No intuito de analisar o lugar da Reforma da Instrução de 1924 em Sergipe, 

inserida no projeto do governo Graccho Cardoso (1922-26), fomos em busca de 

conhecimentos sobre os feitos da referida administração. Para tanto, buscamos as 

mensagens proferidas pelo governante na Assembleia Legislativa do Estado no momento 

de abertura dos trabalhos anuais da casa68. A pesquisa documental teve como condição 

inicial básica uma leitura cuidadosa e integral do conjunto dessas mensagens pronunciadas 

por Graccho Cardoso. Nelas, a respeito da educação, eram frequentes os registros no 

tocante a materiais didáticos, inspeção escolar, matrículas, escolas isoladas, professores, 

grupos escolares, entre outros aspectos.   

As mensagens presidenciais consistiam em documentos nos quais o presidente do 

Estado apresentava à Assembleia, em suas sessões ordinárias, ocorridas, em geral, no dia 

07 de setembro, início da legislatura, todos os seus feitos. Era um preceito constitucional 

que impunha ao chefe do Executivo o dever de enviar à Assembleia, por ocasião da 

abertura de seus trabalhos, uma mensagem, em que prestasse conta dos negócios da 

administração pública e indicasse as possíveis providências a serem tomadas69. Por meio 

das mensagens foi possível identificarmos aspectos de um processo de urbanização, de 

reforma do espaço público do qual foram palco a capital, Aracaju, e outras cidades do 

interior. No intuito de percebermos a dimensão espacial dessas mudanças, buscamos 

fotografias do período relativas a obras do governo Graccho Cardoso. Estas exemplificam 

aspectos da referida administração, analisados na Parte 1 desta tese. 

No intuito ainda de melhor compreendermos a dimensão das iniciativas do governo 

Graccho, trabalhamos também com as mensagens dos demais presidentes de Sergipe na 

Primeira República, a partir de 1911 - ano da Reforma de implantação dos grupos 

                                                 
68 As Mensagens referem-se ao período de 1923 a 1926. As quatro foram localizadas no acervo do IHGS. 
69 Art. 33, a. IV da Constituição do Estado de 04/04/1895. Referência extraída da própria Mensagem. 
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escolares - mais especificamente, no que estas se referiam à instrução pública, perfazendo 

um total de vinte mensagens presidenciais70 analisadas neste trabalho de tese. 

Nesta fonte encontramos informações sobre vários setores da sociedade.  No que se 

referia à educação, os discursos presidenciais giravam em torno de três eixos – crítica da 

situação da educação no Estado, os aspectos financeiros e a descrição dos feitos da 

administração. É uma fonte importante, pois à medida que o presidente do Estado buscava 

soluções para as deficiências da instrução com o apoio da Assembleia Legislativa, expunha 

a situação por que passava a organização do ensino. Além disso, se observarmos 

atentamente o conjunto das mensagens ao longo de toda a Primeira República, 

perceberemos que, se por um lado, existiam presidentes que afirmavam muito ter realizado 

no campo da instrução pública e estas realizações não apareciam nas mensagens seguintes 

ou existiam presidentes que, apesar de afirmarem a inexistência de recursos, conseguiam 

realizar algo pela educação; por outro lado, havia aqueles que diziam que os gastos com a 

educação escolar eram maiores que os resultados, que se gastava muito e o resultado era 

pequeno. Se eram poucos os recursos e achava-se que se gastava muito, devemos averiguar 

o que era pouco ou muito para o Estado gastar com a educação escolar dos sergipanos no 

período.  À leitura desses documentos, sucederam-se outras visando responder ao eixo das 

questões orientadoras da pesquisa. 

A fim de concretizar o objetivo supra, o levantamento documental realizado em 

arquivos e bibliotecas do Estado referiu-se, principalmente, à legislação, documentos a ela 

ligados - leis propriamente ditas, programas de ensino, regulamentos da instrução e as 

próprias mensagens presidenciais - e jornais da época. Com a finalidade de melhor 

compreendermos as transformações empreendidas pela reforma de 1924 e partindo-se do 

pressuposto de que em uma explicação histórica devem estar relacionadas uma estrutura 

existente, a origem de uma ação social e uma nova estrutura emergente71, fomos a busca do 

conhecimento do contexto especificamente educacional da época. O que determinava o 

regulamento da instrução pública anterior à reforma empreendida pelo governo Graccho 

Cardoso? Que mudanças e permanências inauguravam a regulamentação de 1924 em 

relação à anterior? Em busca de respostas, além da bibliografia existente, foi necessária a 

ida aos arquivos a fim de procurar fontes como regulamentos da instrução pública e/ou 

programas de ensino primário anteriores à reforma de 1924, bem como relatórios de 

                                                 
70 SERGIPE. Mensagens apresentadas á Assembleia Legislativa do Estado [...]. Aracaju: Imprensa Oficial. 
[Anos: 1911 a 1922 e 1927 a 1930].  
71 Cf. AROSTEGUI, Julio. A pesquisa histórica: teoria e método. Tradução de Andréa Dore. Bauru: EDUSC, 
2006. 
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inspetores, delegados do ensino, diretores de grupos escolares com informações relativas 

ao atendimento das instituições escolares aos preceitos legais do período. Dessa forma, 

poderíamos melhor compreender e explicar o cenário construído na instrução pública 

sergipana em decorrência da reforma de 1924. Concordamos, portanto, com Arostegui, 

quando afirma que  

 
uma explicação histórica suficiente não seria nunca aquela [...] À qual 
faltara uma análise das estruturas prévias, uma análise da ação de mudança, 
uma explicação da lógica da situação em que aquela se produz e, enfim, 
uma análise do estado resultante da ação culminada. A historiografia só 
pode explicar a história adequadamente por uma referência à totalidade de 
um processo com antecedentes e conseqüências dentro de um adequado 
espaço de inteligibilidade. Por isso, essa explicação envolve e inclui em si 
a ação social e a mudança das estruturas como resultado dela72. 

 

As fontes da presente pesquisa seguem melhor especificadas abaixo e foram 

localizadas, principalmente, nas seguintes instituições de pesquisa: Instituto Histórico e 

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

Sergipe. 

A fim de compreendermos o modo pelo qual foi normatizada a escola e como foi 

ela pensada em sua face ideal, buscamos a localização, a leitura e a análise da legislação do 

período. A legislação não foi entendida aqui apenas como a lei propriamente dita, 

geralmente discutida e votada pelo Legislativo, mas a partir de um significado mais largo. 

Neste sentido, podem ser elencados como documentos legais aqueles originados 

diretamente de um ato legal (lei), representando, assim, a própria legislação e podendo ser 

fruto do Executivo, como demonstram os Programas de ensino e os Regulamentos de 

Instrução. Em outras palavras, utilizamos como fonte tanto as leis propriamente ditas 

quanto documentos originários desta e que chamaremos de “legislação derivada”. 

Os Programas para o ensino primário decretados em 1917 e 192473 possibilitaram a 

obtenção de informações sobre os conteúdos e as disciplinas ministrados nesse nível de 

ensino, antes e durante a administração Graccho Cardoso. Além de informações relativas à 

organização das classes e ao trabalho do professor (método de ensino), contribuíram para a 

percepção de mudanças e permanências ocorridas a partir de 1924. 

                                                 
72 Ibid., p. 393. 
73 SERGIPE.  Programma para o Ensino Primário especialmente os Grupos Escholares do Estado de 
Sergipe.  1917. Aracaju: Typ. do O Estado de Sergipe; ______ . Programma para os cursos primários 
elementar e superior – Decreto n. 892 de 30 de dezembro de 1924. In: SERGIPE. Colleção de Leis e 
decretos do Estado de Sergipe de 1924: atos do poder legislativo de 1924 a 1925 e atos do poder executivo 
1924. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929, p. 123-136. 
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Por meio da análise do Regulamento da Instrução Pública de 1924, pudemos 

averiguar a projetada organização do ensino moderno, segundo os reformadores, e, em 

comparação com o regulamento anterior, de 1921, compreendermos as transformações e as 

continuidades da normatização74.  O regulamento de 192475 traz determinações para os 

níveis de ensino primário, secundário e profissional. Inaugura a regulamentação de jardins 

de infância e escolas maternais. Detalha as atribuições das autoridades envolvidas com a 

instrução. Discorre acerca dos subsídios financeiros para o ensino, obtidos através de fundo 

escolar e caixas escolares. Dá tratamento aos materiais escolares. Prescreve normas para o 

uso do método de ensino intuitivo. Ocupa-se com o ensino religioso, entre outros aspectos. 

O documento está organizado ao longo de 115 páginas, nas quais se ordenam 57 capítulos 

e 472 artigos. Destes, 152 artigos distribuídos por 20 capítulos em 37 páginas dedicam-se à 

reforma da Escola Normal. Os demais se dedicam a aspectos gerais da instrução pública, 

com ênfase no ensino primário. Assim, a análise do regulamento contribuiu para a 

compreensão do ideário do grupo governista sobre educação e modernidade. 

O levantamento para análise das leis e decretos do período (1922-26) foi feito 

também no sentido de compreendermos o que propunha a administração Graccho Cardoso 

para a instrução pública sergipana em todos os níveis76. Com o objetivo de percebermos os 

meandros do processo de promulgação das leis do período, o que se discutia em torno do 

que deveria ser modificado na instrução pública e seus motivos, tentamos localizar as atas 

das sessões da Assembleia Legislativa do Estado, no entanto, sem sucesso. Assim, 

procedemos à busca deste intento por meio de uma análise comparativa entre a Lei nº. 852 

de 30 de outubro de 1923, que estabeleceu as bases da reforma do ensino primário e 

normal, e o Decreto nº. 867 de 11 de março de 1924, responsável pelo novo regulamento 

do ensino, juntamente com o Decreto nº. 892 de 20 de dezembro do mesmo ano, que 

determinou o programa para o ensino primário.   

                                                 
74 Nas coletâneas de leis e decretos do Estado referentes aos anos de 1921 e 1922 não foi localizado um novo 
programa de ensino. O ensino, dessa forma, a partir de outubro de 1921 deveria ser orientado por um novo 
Regulamento, porém orientado metodologicamente pelo Programa de ensino de 1917. Ver: ESTADO DE 
SERGIPE. Decreto n. 724 – de 20 de outubro de 1921. Dá novo Regulamento á Instrucção Publica. In: Leis e 
Decretos do Estado de Sergipe de 1921. Aracaju: Imprensa Official, 1928, p. 48-136.  
75 SERGIPE. Regulamento Geral da Instrucção Publica do Estado de Sergipe, expedido conforme decreto n. 
867, de 11 de março de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
76 SERGIPE. Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1922: atos do poder legislativo e atos do 
poder executivo 1922. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929; SERGIPE. Colleção de Leis e decretos 
do Estado de Sergipe de 1923: atos do poder legislativo e atos do poder executivo 1923. Aracaju: Typ. de “O 
estado de Sergipe”, 1929; SERGIPE. Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1922-1923: atos 
do poder legislativo e atos do poder executivo. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929; SERGIPE. 
Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1924: atos do poder legislativo de 1924 a 1925 e atos do 
poder executivo 1924. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929; SERGIPE. Colleção de Leis e decretos 
do Estado de Sergipe de 1926: atos do poder legislativo de 1926 e atos do poder executivo 1926. Aracaju: 
Typ. de “O estado de Sergipe”, 1926. 
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Com o fito de melhor percebermos a dimensão da Reforma de 1924, buscamos 

identificar o seu período de vigência. Para tanto, expandimos o levantamento da legislação 

(leis e decretos) pertinente à administração dos sucessores de Graccho Cardoso (1922-26) 

na Presidência de Sergipe, a partir de outubro de 1926 até fevereiro de 1931, momento em 

que foi, enfim, localizada nova reforma do ensino, extinguindo-se o último projeto 

reformista da instrução pública do Estado na Primeira República77. Como fruto desse 

levantamento, elaboramos uma relação (Anexo A) das leis e decretos relativos à instrução 

pública sergipana do início do governo Graccho Cardoso até o fim do ano de 1930.     

Trabalhamos com os documentos oficiais a partir da visão que os torna não 

detentores da verdade, mas objetos de problematização.  Assim, eles foram relacionados 

com outras fontes e confrontados a elas, ou seja, foram analisadas mediante a realização do 

cotejo indispensável entre as fontes e os aspectos que elas comunicam. Com base em 

análise, fruto da realização de diálogo entre as fontes, colhemos resultados, levando-nos à 

elaboração de novos questionamentos e à busca de novos indícios.  Essa crítica às fontes 

seguiu com base em perguntas que foram feitas aos documentos nos seus aspectos internos. 

O processo de crítica interna dos documentos seguiu a orientação de Bloch78, Le Goff79 e 

Arostegui80. 

A fim de percebermos quais foram as novas práticas escolares geradas a partir da 

reforma de 1924 e como foi possibilitada tal produção, inicialmente levantamos 

documentos dos antigos grupos escolares. São exemplos desses documentos: ofícios, 

termos de visita e relatórios de diretores e delegados do ensino do período a partir de 1922, 

momento anterior à publicação do novo regulamento da instrução pública até o fim do 

governo Graccho Cardoso em 1926. No entanto, após o levantamento das leis e decretos da 

época e da identificação do período em que a reforma da instrução manteve-se em vigor, 

de março de 1924 a fevereiro de 193181, a busca por documentos relativos aos antigos 

grupos foi estendida para o período de 1927 a 1930, no intuito de percebermos a 

permanência ou as descontinuidades das práticas instituídas pela Reforma em 1924 nas 

administrações dos sucessores de Graccho Cardoso.  

Realizamos a busca relacionada à documentação referida, sem sucesso, nas atuais 

escolas estaduais, sedes dos antigos grupos, no arquivo da Inspeção Escolar do Estado de 

                                                 
77 SERGIPE. Leis e Decretos do Estado de Sergipe – 1927 e 1928. Aracaju: Imprensa Oficial, 1939; 
SERGIPE. Leis e Decretos do Estado de Sergipe – 1929 e 1930. Aracaju: Imprensa Oficial, 1939. 
78 BLOCH, Marc. Op. cit., 2001. 
79 LE GOFF, Jacques. Op. cit., 1994. 
80 AROSTEGUI, Julio. Op. cit., 2006. 
81 SERGIPE. Decreto n. 25 de 03 de fevereiro de 1931 – Dá novo regulamento à Instrução Primária do 
Estado. In: Decretos-Leis do Estado de Sergipe de 1931-1934. Aracaju: Imprensa Official, 1937. 
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Sergipe e no acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e da Biblioteca Púbica 

Epifâneo Dória. O encontro com os documentos ocorreu no Arquivo Público do Estado. 

Devido ao fato de a documentação está reunida apenas pelo critério de data e não separada 

por instituições, foi necessária a verificação de documento por documento de cada uma das 

33 caixas do fundo relativo à instrução pública do período de 1920 a 1930 e das 21 caixas 

do fundo referente ao ensino primário de 1920 a 192882. À medida que identificávamos os 

documentos concernentes aos grupos escolares, procedíamos à sua digitalização. Em 

seguida, realizamos em computador um trabalho de melhoramento das imagens 

digitalizadas, seguido da impressão das mesmas. Posteriormente, realizamos a 

classificação dos impressos por grupo escolar e em sequência cronológica, tendo em vista 

uma melhor orientação para leitura e análise.  

Além da análise feita com documentos provenientes das instituições escolares, 

realizamos pesquisa com documentação hemerográfica. Os artigos de jornal (1922-1926) 

forneceram dados variados acerca das instituições de ensino, tais como: inaugurações, 

nomeações, festas cívicas, promoções, visitas, matrículas, férias, entre outros. Esta fonte, 

rica para o presente estudo, pôs-nos em contato com vários eventos ocorridos nos 

estabelecimentos escolares, ajudando-nos, dessa maneira, a desvendar ações cotidianas.  

Os jornais foram palcos de discursos e discussões acerca das administrações 

estaduais. Por isso, acreditamos que essa fonte contribuiu para analisar o alcance do 

projeto modernizador da administração Graccho Cardoso por meio da educação, através da 

interpretação dos artigos, notas e informes veiculados nesses periódicos no tocante aos atos 

do Executivo e do Legislativo estaduais, onde encontrava lugar a instrução pública. Os 

jornais utilizados foram os seguintes: 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
82 ESTADO DE SERGIPE. Documentos relacionados à Instrução Pública de Sergipe. [Arquivo Público do 
Estado de Sergipe]. Fundo E1. [Documentos do Fundo E1 de 1920-1930]. Caixas: 657; 562; 487; 497; 499; 
637; 563; 70; 28; 485; 429; 177; 178; 382; 383; 424; 379; 380; 381; 493; 595; 596; 292; 293; 294; 348; 349; 
357; 486; 537; 539; 540; 09. 
ESTADO DE SERGIPE. Documentos relativos ao ensino primário do Estado de Sergipe. [Arquivo Público 
do Estado de Sergipe]. Fundo E6. [Documentos do Fundo E6 de 1920-1928]. Caixas: 28; 771; 1217; 25; 100; 
101; 782; 1142; 39; 339; 1199; 1141; 1051; 1140; 700; 712; 18; 797; 579; 598; 577. 
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Quadro 1 – Jornais pesquisados 

 

 
 

TÍTULO DO JORNAL 

 

PERÍODO QUANTIDADE DE JORNAIS 

A Cruzada     1922, 1924,1926      27 83 

Diario da Manha 1922, 1924, 1926 110 

Diario Official 1922-1925 

 

192 

Gazeta do Povo 1924-1926 104 

O Correio de Aracaju 1922 

1923 (out./dez.) 

1926 (jul./dez.) 

238 

49 

96 

Sergipe Jornal 1922  

1923  

1924 

1925  

1926  

263 

98 

96 

130 

260 

Total 1.663 

Quadro elaborado pela autora 

 

 

Após a localização dos jornais, procedemos à anotação de todas as referências de 

notas, informes e artigos relativos à educação escolar no período do governo Graccho 

Cardoso, seguidas de resumo de seus conteúdos. Especificamente em relação aos grupos 

escolares, realizamos a transcrição integral e posterior digitação de todos os registros. O 

trabalho com jornais, não foi simples, além do volume considerável, a conhecida 

parcialidade e superficialidade dos periódicos exigiram, a exemplo de outros tipos de fonte, 

um exame exaustivo do que se falava e para quem se falava. Asa Briggs, recorda bem que 

a leitura de jornais:   

 
funciona como um exercício de imersão que nos possibilita exatamente 
criar um léxico, ao recuperar a linguagem técnica da época, ao perceber 
quais são os seus conceitos-chave, suas palavras-chave. Mas eu não 
consideraria isso mais do que o exame de um certo nível de percepção, e 
não tomaria essa imersão como podendo nos levar aos elementos realmente 
significativos da história da época. E isso por conta de certas fraquezas 
fundamentais dos jornais que nos obrigam a suspeitar bastante do que 
dizem e a utilizá-los com imensa cautela. Pois não podemos nos esquecer 

                                                 
83 Os jornais A Cruzada, Diario Official e Gazeta do Povo disponíveis para consulta e coletados apresentam 
temporalidade descontínua. Todo o trabalho com a documentação hemerográfica foi realizado no IHGS. 
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de que os jornais costumam ser muito tendenciosos, são tremendamente 
mal-informados e só abordam uma pequena parcela da realidade. Apesar 
disso, eles são uma fonte inestimável para o historiador, e não só pelo que 
dizem em suas matérias, mas pelo que também se pode extrair de seus 
anúncios e ilustrações84. 

 

A análise por meio dos periódicos foi possível devido à interpretação atenta acerca 

das posições divergentes entre os jornais oposicionistas como o “Correio de Aracaju” e o 

“Sergipe Jornal” (a partir de 1924) e dos jornais de situação “Diario Official” e o “Diario 

da Manha”, por exemplo. Lembrando, mais uma vez e conforme Daniel Roche que “a 

utilização da imprensa como fonte histórica só aparentemente é algo fácil. Precisamos estar 

conscientes das ciladas que pode haver e de que é muito complicado compreender o 

contínuo ajustamento que existe entre as autoridades, os redatores e o público”85.  

Em decorrência disso, para compreendermos o posicionamento dos periódicos a 

respeito da administração Graccho Cardoso, procuramos, além de conhecer a história de 

Sergipe, conhecer as relações existentes entre os proprietários dos jornais e o governante. 

Um exemplo a ser citado é o caso do “Diario da Manha”. Após o período em que se 

manteve fechado, de 1919 a 1922, em virtude de pressões exercidas por pessoas ligadas ao 

Presidente do Estado General Oliveira Valladão (1914-1918), de quem fazia críticas, 

voltou a abrir suas portas no ano de 1922 em uma nova fase. Nesta fase apoiava o governo 

de Graccho Cardoso. Após a morte de Apulcro Mota, proprietário do jornal, em 1924, o 

“Diario” tornou-se órgão aliado do governo tendo na sua direção Hunald Cardoso, irmão 

do Presidente Graccho. 

 Do “Sergipe Jornal”, órgão do Partido Republicano Conservador de Sergipe, 

também identificamos característica peculiar. Após a Revolta tenentista de 13 de Julho de 

1924, no estado, além da divisão da opinião pública entre vencidos e vencedores, Sergipe 

assistiu à ruptura política entre Graccho Cardoso e Pereira Lobo, seu antecessor na 

Presidência do Estado e membro do mesmo Partido. Antes da revolta tenentista, a 

imprensa não apresentava considerável oposição ao Governo e o “Sergipe Jornal”, sob a 

direção de Carvalho Neto e secretariado por Artur Fortes, aliados de Graccho Cardoso, 

mostrava-se elogioso ao governo. Este jornal, a partir da primeira revolta dos tenentes e 

sob a direção de Batista Bittencourt, genro de Pereira Lobo, passou a ser um enérgico e 

sistemático adversário da administração Graccho.  

                                                 
84 PALLARES-BURKE, Maria Lúcia G. As muitas faces da história: nove entrevistas. São Paulo: Editora 
Unesp, 2000. 73-74. 
85 Ibid., p. 171-172. 
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Portanto, analisamos a fonte jornalística buscando saber por que os eventos estavam 

representados de determinada forma, antes da preocupação de sabermos o que estava 

representado. Isto é, analisamos os artigos procurando identificar quem falava, a maneira 

como falava, de quem falava e para quem falava direta ou indiretamente. Com base nessa 

postura metodológica, demos maior ênfase à ideia de problematização, deixando em 

segundo plano a preocupação com a construção de hipóteses rígidas. Com isso, buscamos 

considerar a voz dos sujeitos históricos do período, atentando à possível necessidade de 

adequações conceituais e a busca de outros sujeitos e registros para resolução de novos 

questionamentos de pesquisa. Por meio do diálogo entre teoria e fontes buscamos 

compreender a realidade investigada, inclusive em suas contradições. 

Por constituirmos a pesquisa, em grande parte, baseando-nos em fontes 

provenientes da legislação do período, julgamos relevante apresentar algumas 

considerações acerca do tratamento dado às fontes oriundas de atos legais.   

Fernando de Azevedo, no que se refere à legislação, afirmava que “um dos mais 

preciosos documentos para o estudo da evolução de uma sociedade e do caráter de uma 

civilização se encontra na legislação escolar, nos planos e programas de ensino e no 

conjunto das instituições educativas...”86.  Ressaltamos, todavia, a necessidade premente da 

interpretação contextualizada desse tipo de fonte. A investigação histórica marcada pela 

variedade documental requer meios específicos para a análise de cada tipo de documento 

com que trabalhamos. Nesse sentido, o tratamento com a legislação não pode ser diferente.   

Galvão e Batista, acerca da legislação e de outros documentos oficiais, lembram as 

críticas sofridas por tais fontes. Estas foram, por muito tempo, as únicas utilizadas nas 

pesquisas em história da educação, consideradas detentoras de uma das versões do passado 

e, de forma particular, delineadoras, em muitos casos, de uma situação ideal87. 

A análise que efetuamos partiu do pressuposto de que a legislação, apesar de 

representar a educação em sua face ideal, caso bem questionada e relacionada a outros 

testemunhos, pode proporcionar ao investigador a compreensão de projetos educacionais e 

das relações existentes no âmbito da cultura escolar de instituições específicas. 

As fontes legais utilizadas nesta pesquisa compreenderam tanto as leis 

propriamente ditas quanto os ordenamentos provenientes destas. A eles, neste trabalho, 

denominamos de “legislação derivada”. Exemplares dessa legislação derivada são os 

                                                 
86 AZEVEDO, Fernando de. A cultura brasileira. 6. ed., Brasília: UNB; Rio de Janeiro: UFRJ, 1996, p. 561. 
87 GALVÃO, Ana Maria de Oliveira; BATISTA, Antônio Augusto Gomes. Manuais escolares e pesquisa em 
História. In: FONSECA, Thaís N. de L.; VEIGA, Cynthia G. (Org.). História e Historiografia da educação 
no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica: 2003, p. 180. 
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regulamentos e programas de ensino, a partir da execução dos quais, relatórios e ofícios 

foram elaborados a seu respeito. Acreditamos que esse conjunto documental possibilitou-

nos o aprofundamento da investigação. Isto se deveu ao fato de, por meio dos relatórios, 

tornar-se possível a identificação das relações entre o ordenamento e a prática nas 

instituições de ensino. Por meio dos ofícios, tornaram-se mais viáveis interpretações acerca 

do funcionamento da instrução pública, pois permitiram a demonstração de informações 

reveladoras, por exemplo, da visão dos contemporâneos aos acontecimentos sobre o 

cotidiano escolar e as determinações governamentais. Partimos, portanto, de um ponto de 

vista também salientado por Veiga, quando afirma que  

 

De maneira geral, é preciso interrogar sobre o caráter 
integrador/desintegrador das normatizações escolares. Isso diz respeito 
tanto à legislação mais ampla [...] como àquelas mais específicas do 
interior da escola, [...], no sentido de compreender os mecanismos que, ao 
afirmarem a coesão social pela educação, produzem segregações e 
individualizações88. 

 

Ao se referir ao uso da legislação como fonte, Sanfelice89 atesta o uso desta em 

pesquisas sobre História da Educação, desde as Constituições até decretos e normatização 

complementar, como os regulamentos. Salienta a importância do trabalho também com os 

diários oficiais da União e dos Estados, reveladores de preceitos para além do 

materializado em lei. Ao partir também dessa premissa, buscamos os documentos 

provenientes do Conselho Superior de Instrução Pública no período de 1922 a 1926. 

As palavras de Sá e Siqueira demonstram também a importância da legislação 

educacional como fonte histórica, pois, segundo os autores:  

 

pela legislação é-nos permitido compreender, dentre outras coisas, as 
concepções vigentes, de educação, suas relações com a sociedade, 
particularmente com a família, conflitos com o pátrio poder, suas 
permanências e mudanças. Pode-se também perceber a organização física 
da escola, seus planos de estudo e a metodologia utilizada – as formas de 
organização dos alunos, as relações destes com os mestres90. 

 

                                                 
88 VEIGA, Cynthia Greive. História Política e História da Educação. In: FONSECA, Thaís N. de L.; VEIGA, 
Cynthia G. História e Historiografia da educação no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica: 2003, p. 43. 
89 SANFELICE, José Luís. Fontes e história das políticas educacionais. In: LOMBARDI, José Claudinei; 
NASCIMENTO, Maria Isabel M. (Org.). Fontes, história e historiografia da educação. Campinas: Autores 
Associados: HISTEDBR; Curitiba: PUC-PR, 2004, p. 100.  
90 SÁ, Nicanor Palhares; SIQUEIRA, Elizabeth (Org.). Leis e regulamentos da instrução pública de império 
em Mato Grosso. Campinas: Autores Associados; SBHE, 2000, p. 7. 



 

 

48
 

 

Além destes autores citados, merece destaque também um estudo de Saviani, no 

qual o autor analisa o processo legislativo pelo qual se deu a discussão e aprovação da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 4.024/61 e das Leis nº. 5.540/68 e nº. 

5.692/71, responsáveis estas duas últimas, respectivamente, pela reforma do ensino 

superior e do ensino de 1º e 2º graus e base, em grande parte, da organização da escola 

brasileira durante a segunda metade do século XX. O pesquisador analisou os bastidores de 

elaboração e aprovação das leis. Baseou-se, para tanto, em fontes primárias, constituídas, 

fundamentalmente, pelo Diário do Congresso Nacional. Por meio delas, procurou 

identificar as motivações políticas a partir das quais as diferentes propostas foram sendo 

formuladas. De acordo com Saviani, “a única maneira eficaz de esclarecer o significado do 

produto é examinar o modo como foi produzido, cabe analisar o processo de elaboração 

das leis de ensino para se compreender o seu significado político e educativo”91.  

A compreensão de diferentes temas que compõem a história da educação brasileira, 

como o da organização da escola primária pública e graduada, é possível ser obtida pela 

via da legislação, quando esta, conforme nos lembra Fávero92 na apresentação que faz da 

obra “A educação nas constituintes brasileira (1932-1988)”, é tomada como mediação 

jurídico-constitucional na relação educação-sociedade-Estado. Ressaltamos mais uma vez 

que para a legislação ser analisada enquanto expressão mediadora de uma dada realidade, 

ela necessita de contextualização, bem como de outras formas de conhecimento do objeto 

em estudo. Decorre daí, a importância e a necessidade de o pesquisador utilizar outras 

fontes documentais e dominar a bibliografia existente sobre o seu objeto de pesquisa. Fato 

também ressaltado por Miguel, que chama a atenção para a necessidade de que o estudo da 

História da Educação, ao recorrer à legislação educacional, deverá considerá-la em sua 

relação com as demais leis e em um contexto social mais amplo. Além disso, refere-se ao 

trabalho com o que chamamos de “legislação derivada”, segundo a pesquisadora,   

 
A consulta aos relatórios dos Inspetores de Ensino, sejam eles paroquiais 
ou inspetores gerais, possibilita a verificação do modo como tais leis 
encontraram viabilidade na realidade, bem como as impossibilidades de 
sua aplicação, ou ainda, as contradições entre a expressão legal das 
intenções do Estado e a vivência das leis nas condições impostas pela 
realidade93. 

                                                 
91 SAVIANI, Dermeval. Política e educação no Brasil: o papel do congresso nacional na legislação do 
ensino. Campinas: Autores Associados, 2002, p. 2. 
92 FÁVERO. Osmar. (Org.). A educação nas constituintes brasileiras (1823-1988). 3. ed., Campinas: Autores 
Associados, 2005, p. 1. 
93 MIGUEL, Maria Elisabeth Blanck. A legislação educacional: uma das fontes de estudo para a história da 
educação brasileira. Campinas: HISTEDBR, [200_]. Texto disponibilizado pelo Grupo de Estudos e 
Pesquisas “História, Sociedade e Educação no Brasil”, p. 4. 
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Ao partir dessa premissa é que na pesquisa sobre a reforma da instrução pública de 

1924 em Sergipe trabalhamos também com relatórios de diretores de grupos escolares, 

inspetores escolares e delegados do ensino, no intuito de relacionar o instituído e o 

efetivamente vivenciado. 

A fim de que a legislação possa contribuir efetivamente para uma análise acerca da 

história da educação, torna-se imperativo, primeiramente análise contextualizada e apoiada 

em conceitos, ou seja, interpretação. De certo a interpretação do pesquisador dependerá 

também da perspectiva da abordagem que adotará. Um estudo da legislação sob a 

perspectiva positivista tomaria as leis como expressão do real, não sendo, portanto, 

discutidas, questionadas e nem relacionadas às especificidades do seu contexto de 

elaboração. Como consequência de uma leitura nesse molde, não haveria espaço para o 

estudo das contradições apresentadas pelas leis, bem como sobre as possibilidades reais de 

sua concretização. A leitura que propomos nesta pesquisa difere da visão positivista, na 

medida em que buscamos uma leitura problematizadora das leis e da sua legislação 

derivada, considerando o contexto e o seu lugar na institucionalização ou sistematização de 

práticas educacionais. 

Segundo Miguel, a legislação educacional, além de contribuir para estimular 

reflexões e auxiliar a compreensão de tendências, continuidade e rupturas do sistema 

educacional brasileiro, “auxilia ainda a perceber os cotejamentos da história regional e 

história nacional enquanto formadoras de uma unidade, mas permite também outras 

considerações”94. E continua a autora a afirmar que 

 

É a interpretação das palavras da lei mediante o estudo do seu histórico e a 
comparação de seus efeitos com o que dizem os professores (e os alunos, 
os pais, que muitas vezes se manifestam em abaixo-assinados), o que vai 
ajudar no melhor entendimento do seu significado para o objeto em estudo 
e conseqüentemente, para a história da educação brasileira95. 

 

Dessa maneira, trabalhamos tanto com a lei instituída quanto com a lei na sua 

dinâmica de realização (legislação derivada). Trabalho este que se deu a partir de um 

processo interpretativo contextualizado, levando em consideração o confronto com outras 

fontes assim como o conhecimento sobre a história da educação brasileira e sergipana. A 

atenção ao processo de produção da lei da reforma de 1924 deu-se aplicada à relação 

educação-sociedade-Estado e às relações entre o contexto regional e o nacional. 

                                                 
94 Ibid., p. 11. 
95 Ibid., p. 11. 
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Consideramos ainda o que propõe Faria Filho quando afirma a necessidade de 

criticarmos as concepções mecanicistas que entendem a legislação basicamente como 

campo de expressão e imposição das classes dominantes, possibilitando assim uma análise 

da dinamicidade da realização das leis e consequentemente uma análise das várias 

dimensões do fazer pedagógico, que atravessadas pela legislação, vão desde a política 

educacional até as práticas de sala de aula. Considera-se, portanto, a partir disso, a 

legislação em suas várias dimensões. Nesse sentido, o pesquisador propõe um estudo que 

considere a lei como ordenamento jurídico (normas que estabelece), linguagem (a 

linguagem escolar instituída, caráter gráfico, estratégias de divulgação e público a que se 

destina) e prática social (atenção à produção e à realização da lei, ordenação e instituição 

de relações sociais)96. 

Ao nos referirmos ao início do século XX, julgamos que as representações do 

governo Graccho Cardoso acerca da função da legislação eram de que esta era a forma por 

meio da qual se podia organizar a sociedade. Tal afirmação encontra respaldo no fato de 

que, em seu governo buscava-se conhecer, por exemplo, as dimensões das terras públicas e 

particulares com a respectiva produção agrícola destas e, para tanto, instituía-se o Serviço 

de Estatística. À medida que os dados não se mostravam completos, suficientes, por 

omissão e burla dos proprietários particulares, o governante resolvia baixar decretos e 

regulamentos com o objetivo de solucionar os problemas. Ao receber os dados fornecidos 

pelos proprietários dos descaroçadores modelo das usinas de beneficiamento de algodão e 

identificar a incompletude dos relatórios, afirmava Graccho Cardoso: “Torna-se, pois, 

necessario reformar o regulamento na parte que se refere aos deveres dos proprietarios de 

descaroçadores, afim de melhor execução, neste particular, da lei que a todos liberaliza 

vantagens iguaes”97. 

Do exposto, não é ilícito pensar que Graccho Cardoso considerava a legislação 

meio ordenador da sociedade e dos serviços a ela prestados, como se nota também no 

comentário relativo à Inspetoria de Veículos: 

 
A necessidade, cada vez mais crescente, de attender ás exigencias de uma 
capital que evolue, determinou novos moldes a esse importante serviço, e 
por isso baixamos o decreto n. 935, de 15 de Maio deste anno, dando outro 
regulamento á Inspectoria de Vehiculos e Segurança Publica, o qual, posto 
em execução, tem correspondido cabalmente aos seus fins98. 

                                                 
96 FARIA FILHO, Luciano M. de. A legislação escolar como fonte para a história da educação: uma tentativa 
de interpretação. In: FARIA FILHO, Luciano M. de (Org.). Educação, Modernidade e Civilização: fontes e 
perspectivas de análises para a história da educação oitocentista. Belo Horizonte: Autêntica, 1998, p. 98-106. 
97 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1926, p. 45. 
98 Ibid., p. 71. 



 

 

51
 

 

 

O destaque à legislação dado por Graccho Cardoso levou-nos à hipótese de ser o 

seu governo, entre os demais da Primeira República em Sergipe, o que mais se destacou na 

iniciativa de regulamentar a sociedade e, por conseguinte, a instrução pública. Isso 

instigou-nos ao levantamento da normatização relativa à instrução pública nas 

administrações dos presidentes de Sergipe99. Materializamos o resultado desse 

levantamento em um gráfico de colunas (Figura 9) que integra a análise da Parte 1 desta 

tese quando se refere à administração Graccho Cardoso. 

Discutir as iniciativas governamentais da administração Graccho voltadas para a 

educação escolar, com ênfase na Reforma da Instrução de 1924, juntamente com a 

modernização que elas intentavam, significou buscar o que acontecia, não apenas com a 

organização da educação sergipana, mas também do Brasil. Para a investigação, foi 

necessário o trabalho com uma documentação vasta e variada, a fim de responder à 

manifesta necessidade de procurar as práticas escolares fruto da referida reforma da 

instrução para termos uma melhor aproximação com a realidade vivida naquele presente, 

compreendendo, assim, o sentido e o alcance do projeto educacional reformador do 

governo Graccho Cardoso.  

 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
99 O levantamento foi restringido às administrações com duração superior a dois anos e foi feito no IHGS e 
na BPED.   
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EDUCAÇÃO E MODERNIZAÇÃO EM SERGIPE  
 

 
 
 

O movimento republicano que propunha um conjunto de mudanças para a 

sociedade brasileira ganhou mais força principalmente em alguns segmentos sociais, a 

exemplo de militares do Exército, cafeicultores, em sua maior parte paulistas, e 

profissionais liberais. O movimento, portanto, não contou com expressiva participação da 

maior parte da população brasileira. No entanto, a atenção a esta população mostrava-se 

cada dia mais necessária. Tal fato devia-se a dois fatores: a urgência da legitimação do 

regime republicano em toda a ampla extensão territorial do país e a importância atribuída 

ao novo, à mudança, ao moderno, ao progresso pelos republicanos da proclamação. Estes 

apontavam a necessidade de um consistente movimento reformador, colocando em 

destaque a educação. 

No caminho do federalismo, a responsabilidade no tocante à difusão da educação 

escolar coube efetivamente aos estados, cujos sistemas educacionais assistiram a um forte 

ímpeto de reformas, principalmente nos anos de 1920. O estado de Sergipe não ficou 

alheio a este processo. Apesar da realização de reformas desde idos do século XIX, merece 

atenção a regulamentação de 1924, da qual foi alvo a instrução pública sergipana, 

atendendo, nas palavras dos reformadores, à necessidade de modernizar o ensino para 

contribuir com o progresso do país. Ao estudar a Reforma da Instrução de 1924 em 

Sergipe, discutimos a relação entre educação e modernidade, constatando nas discussões 

do período um lugar de relevo para o processo de higienização e normatização da 

sociedade via educação escolar. 

A percepção do significado e do alcance da Reforma da Instrução de 1924 em 

Sergipe inseriu-se na compreensão de um período marcado no Brasil por transformações 

políticas, econômicas e culturais, provenientes de um processo modernizador a que assistiu 

o país. Assim, a investigação sobre a administração que empreendeu a reforma e o lugar 

atribuído à educação neste período pelo governo Graccho Cardoso exigiram o domínio do 

significado de modernidade. Mas o que é modernidade? Onde e quando teve início? Quais 

as principais características? E qual o lugar da educação no ideário da modernidade? 

A reflexão acerca da experiência sergipana passou também pela busca de respostas 

a outros questionamentos: que práticas marcam a educação moderna? O que seria a 

modernidade pedagógica? Quais as relações entre educação e modernidade no Brasil e em 
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Sergipe? De que ideias e práticas se apropriou Graccho Cardoso durante a sua experiência 

política no período imediatamente anterior à sua administração à frente do Executivo 

estadual de Sergipe na década de 1920?   

 

 

 

Educação e modernidade no Brasil 

 

 

São diversas as demarcações temporais atribuídas à gênese da modernidade. Muitas 

são as explicações para esta demarcação pelos idos dos séculos XV ao XIX.  Entretanto, 

estudiosos do tema concordam com o fato de ser fruto da modernidade a rapidez das 

mudanças nos vários aspectos da sociedade, a exemplo do que ocorre com a capacidade 

humana de aperfeiçoar-se, transformando a realidade circundante. O desenvolvimento das 

ciências é o maior resultado desse processo. Em consequência, sociedades assistiram ao 

avanço do processo industrial e de urbanização dos espaços habitados. 

Para Giddens, existe um marco temporal inicial para a modernidade. Este marco 

tem referência a estilo, costume de vida ou organização social que emergiram na Europa a 

partir do século XVII e que ulteriormente se tornaram mais ou menos mundiais em sua 

influência. Apesar da existência de continuidades entre o tradicional e o moderno, o autor 

lembra que uma das marcas da modernidade é a descontinuidade, um exemplo disso é o 

fato de os modos de vida produzidos pela modernidade nos desvencilhar de todos os tipos 

tradicionais de ordem social de uma maneira sem precedentes1. Esse desprendimento 

mostra-se possível devido às características que passaram a moldar determinadas 

sociedades marcadas pelo avanço científico, industrialização e por uma esperança no 

progresso. 

Le Goff lembra que na introdução da modernidade no terceiro mundo, o critério 

econômico torna-se primordial e no complexo da economia moderna, a pedra de toque 

passa a ser a mecanização, a industrialização. O critério econômico da modernidade passa 

a ser entendido como um progresso da mentalidade. E, ainda aqui, é a racionalização da 

produção que é retida como signo essencial de modernidade2. O autor recorda ainda que 

“no século XX, o ponto de vista dos ‘modernos’ manifesta-se acima de tudo no campo da 

                                                 
1 GIDDENS, Anthony. As conseqüências da modernidade. Tradução de Raul Fiker. São Paulo: Editora 
Unesp, 1991, p. 12-14. 
2 LE GOFF, Jacques. História e memória. 3. ed., Campinas: Unicamp, 1994, p. 197 
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ideologia econômica, na construção da modernização, isto é, do desenvolvimento e da 

aculturação, por imitação da civilização européia”3. Desse contato com o Ocidente, de 

acordo com Le Goff, vê-se nascer a ideia de modernização. Modernização seria então a 

modernidade em prática e em processo de difusão espacial de suas características. 

Ainda sobre a origem da modernidade, Berman afirma que se pode localizá-la “há 

cerca de quinhentos anos, apesar do fato de nos sentirmos como as primeiras pessoas a 

passarmos por ela, em decorrência, por exemplo, da sensação da perda das origens”4. 

Segundo Berman, a história da modernidade pode ser descrita em três fases.  Na primeira, 

do início do século XVI até o fim do século XVIII, as pessoas estariam iniciando a sua 

experimentação na vida moderna, contexto no qual, a voz de Jean-Jacques Rousseau 

destaca-se, uma vez que ele seria o primeiro a usar a palavra “moderniste” no sentido em 

que os séculos XIX e XX a usaram.   

A segunda fase iniciada por volta de 1790 e estendida até o século XIX marca-se 

pela dicotomia de um viver que não é ainda completamente moderno.  É da sensação de 

viver em dois mundos simultâneos, que emerge e se desdobra a ideia de modernismo e 

modernização.  Nesse momento (século XIX) nota-se a construção de uma nova paisagem, 

diferenciada e dinâmica, na qual tem lugar a experiência moderna – proliferação de cidades 

que crescem rapidamente, jornais diários, telégrafos, telefones e outros instrumentos de 

comunicação.  Todos os grandes modernistas do século XIX atacam esse ambiente. Apesar 

do ataque, todos eles se sentem à vontade em meio às grandes e rápidas mudanças.   

Na terceira e última fase, que corresponde ao século XX, o processo de 

modernização se expande a ponto de abarcar virtualmente o mundo todo.  Aumento na 

produção e melhoria na qualidade dos produtos e serviços humanos torna-se uma 

evidência. O século XX talvez seja o período mais brilhante e criativo da história da 

humanidade, quando menos, porque sua energia criativa se espalhou por todas as partes do 

mundo, segundo Berman5. Não podemos esquecer, no entanto, da atmosfera de contradição 

vivida pela humanidade. Se por um lado podemos registrar benefícios do progresso 

científico; por outro, não podemos esquecer da continuidade de colonialismos e a sua 

patente consequência – a guerra e esta inclusive com usos do referido progresso da ciência. 

O autor lembra ainda que a atmosfera que dá origem à sensibilidade moderna é a da 

                                                 
3 Ibid., p. 173. (grifo do autor). 
4 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução de Carlos 
F. Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia da Letras, 1986, p. 15. 
5 Ibid., p. 25. 
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“expansão das possibilidades de experiência e destruição das barreiras morais e dos 

compromissos pessoais...”6.  

Essa sensibilidade mostra-se por sua vez racional e esta racionalidade funcionaria 

como mola propulsora do progresso humano. Isso nos remete, como recorda Touraine, à 

mais forte concepção ocidental da modernidade: a que afirma que a racionalização 

impunha a destruição dos laços sociais, dos sentimentos, dos costumes e das crenças 

chamadas tradicionais, e que o agente da modernização era a própria razão. Assim, “a 

racionalização, componente indispensável da modernidade, se torna, além disso, um 

mecanismo espontâneo e necessário de modernização [...]”7. 

Esta concepção clássica da modernidade, conforme Touraine, ao mesmo tempo 

filosófica e econômica, define-a como triunfo da razão, como libertação e como revolução, 

e a modernização como modernidade em ato, como um processo inteiramente endógeno, 

logo “os manuais de história falam com razão do período moderno como o que vai da 

renascença à Revolução Francesa e aos princípios da industrialização em massa da Grã-

Bretanha [...]”8. 

Diante do exposto, é lícito afirmar que as bases do pensamento moderno têm como 

pressupostos básicos as mudanças trazidas pelo Renascimento, com a implosão da visão 

medieval da ordem natural das coisas, imutável, centralizada no pensamento religioso e na 

verdade revelada. O homem passa a ser o centro das discussões e a razão o critério para se 

estabelecer a verdade, que deveria ser provada, apesar de tudo mudar e mover-se, assim 

como a Terra ao redor do sol. Enfim, “o ser humano não é mais uma criatura feita por deus 

à sua imagem, mas um ator social definido por papéis, isto é, pelas condutas ligadas ao 

social”, conforme Touraine. Este autor estabelece, ainda, que “a idéia de modernidade 

substitui Deus no centro da sociedade pela ciência, deixando as crenças religiosas para a 

vida privada”9, podendo ser considerada a modernidade, portanto,  

 
[...] a passagem do sagrado ao profano, da religião à ciência [...]: a 
modernidade é a separação cada vez maior do mundo da natureza, regido 
por leis que o pensamento racional descobre e utiliza, e do mundo do 
Sujeito, do qual desaparece todo princípio transcendental de definição do 
bem, substituído pela defesa do direito de todo ser humano à liberdade e à 
responsabilidade [...]10. 

 

                                                 
6 Ibid., p. 18. 
7 TOURAINE, Alain.  Crítica da modernidade.  7. ed., Petrópolis: Vozes, 2002, p. 19. 
8 Ibid., p. 36. 
9 Ibid., p. 26 e 18. 
10 Ibid., p. 64. 
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À visão tornada clássica da modernidade em conformidade com conceitos de Max 

Weber - desencantamento, secularização, racionalização, autoridade racional legal e ética 

da responsabilidade -, deve-se acrescentar que esta mesma modernidade possui um viés de 

violência, na medida em que é conquistadora, pois “estabelece a dominação das elites 

racionalizadoras e modernizadoras sobre o resto do mundo, pela organização do comércio 

e das fábricas e pela colonização”11. Portanto, o triunfo da modernidade torna-se efetivo 

visto que “é a supressão dos princípios eternos, a eliminação de todas as essências e de 

suas entidades artificiais que são o Eu e as culturas, em benefício de um conhecimento 

científico dos mecanismos biopsicológicos e das regras impessoais não escritas de trocas 

dos bens, das palavras e das mulheres. [...]”.  As consequências da negação de toda ordem 

revelada e dos princípios morais foram responsáveis pela criação de um vazio, preenchido, 

conforme Touraine, pela ideia de sociedade, de utilidade social, por meio da qual “o 

homem é apenas cidadão. A caridade torna-se solidariedade, a consciência passa a ser o 

respeito às leis. Os juristas e os administradores substituem os profetas”12.  

A função das leis em uma sociedade moderna torna-se mais evidente, os serviços e 

as relações entre instâncias diferentes da sociedade passam a ser regulamentados e a escola 

pública torna-se um grande alvo da normatização governamental. Modernidade, reforma e 

educação caminham, portanto, juntos. O Brasil vivenciou essa relação de forma enfática na 

década de 1920, momento em que vários estados empreenderam reformas na organização 

da sua educação escolar. Em Sergipe, a reforma da Instrução Pública de 1924 foi um 

exemplo disso.   

O papel de que vão dispor os agentes governamentais não pode ser desconsiderado 

em uma análise sobre concepções de modernidade. Le Goff recorda que, mesmo que estas 

ultrapassem o domínio da cultura, referem-se, antes de qualquer coisa, a um meio restrito 

de intelectuais e tecnocratas. Segundo ele:  

 

[...]. Fenômeno da tomada de consciência de um progresso, por vezes 
contemporânea da democratização da vida social e política, a modernidade 
mantém-se no plano da elaboração, de uma elite, de grupos, de capelas. 
Mesmo quando a modernidade tende, como atualmente, a se integrar na 
cultura de massas, como esclarece Edgar Morin, os que elaboram esta 
cultura, na televisão, no cartaz, no desenho, nas histórias em quadrinhos 
etc., formam meios restritos de intelectuais. Esta é uma das ambigüidades 
da modernidade13. 
 
 

                                                 
11 Ibid., p. 38. 
12 Ibid., p. 38. 
13 LE GOFF, Jacques. Op. cit., p. 202-203. 
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O que Le Goff denomina de ambiguidade, Berman chama de paradoxo, 

contradição. Ser moderno, conforme este último, é ver-se fortalecido pelas imensas 

organizações burocráticas que detêm o poder de controlar e frequentemente destruir 

comunidades, valores, vidas e ao mesmo tempo ainda sentir-se obrigado a enfrentar essas 

forças, a lutar para mudar, transformar o mundo. Enfim, “é ser ao mesmo tempo 

revolucionário e conservador: aberto a novas possibilidades de experiência e aventura, 

aterrorizado pelo abismo niilista ao qual tantas das aventuras modernas conduzem, na 

expectativa de criar e conservar algo real, ainda quando tudo em volta se desfaz”.  Ser 

moderno é ainda “encontrar-se em um ambiente que promete aventura, poder, alegria, 

crescimento, autotransformação e transformação das coisas em redor, mas ao mesmo 

tempo ameaça destruir tudo o que temos, tudo o que sabemos, tudo o que somos” 14. 

Nessa atmosfera de modernidade, de consideráveis mudanças torna-se necessário 

compreendermos como passa a ser considerada a educação de modo geral e no Brasil 

especificamente. 

A educação, como direito legítimo e regulamentado em lei, data do século XIX. A 

França, por exemplo, consolidou sua legislação referente à escola básica no final daquele 

século, assim como a Alemanha, que o fez na República de Weimar15. No Brasil, 

independente no século XIX, discussões, propostas e projetos voltaram-se a questões de 

instrução pública, visíveis na legislação do país, por vezes garantidora de direitos, mas, em 

muitos momentos, marcada pela contradição, como nos mostra a obra organizada por 

Fávero16, ao tratar do direito à educação nas constituintes e constituições no país. 

Refletir acerca da educação e de um processo modernizador em caráter amplo leva-

nos à própria Independência do país. A Independência vinha envolvida na discussão do 

limite à autoridade do Rei e na produção de uma Constituição que regulasse as relações 

entre o povo e o Estado no Brasil. O ideal federalista também se mostrou presente e foi 

consubstanciado no início da década de 1830 por meio do Ato Adicional de 1834, que 

proporcionou maior liberdade para as províncias, em especial na condução da educação 

primária.  

A instrução pública foi um dos itens presentes da Constituição Política do Império 

do Brasil, promulgada em 25 de março de 1824. Nesta Carta Magna, os direitos civis e 

                                                 
14 BERMAN, Marshall. Op. cit., p. 12. 
15 CURY, Carlos Roberto Jamil. A educação como desafio na ordem jurídica. In: LOPES, Eliane M. T.; 
FARIA FILHO, Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G.. 500 anos de educação no Brasil. 3. ed., Belo 
Horizonte: Autentica 2003, p. 569. 
16 FÁVERO, Osmar (Org.). A Educação nas Constituintes brasileiras (1823-1988). 3. ed., Campinas: 
Autores Associados, 2005. 



 

 

59
 

 

políticos dos cidadãos, que tinham “por base a liberdade, a segurança individual, e a 

propriedade”, foram garantidos, entre outras maneiras, pelo estabelecimento da “instrução 

primária, e gratuita a todos os cidadãos”17. Assim, a legislação educacional no Brasil teve 

início na Constituição de 1824, que estabeleceu o ensino escolar gratuito reservado 

exclusivamente aos considerados cidadãos. Entretanto, essa gratuidade foi ainda alvo de 

regulamentação na primeira lei nacional de educação, datada de 1827. Por este diploma 

legal, tornaram-se evidentes as dificuldades de implantação de escolas elementares em 

todos os cantos do país. Se por um lado, no Império a gratuidade era destinada como 

direito à escolarização; por outro, era excluída da escola boa parte da população, em 

decorrência, por exemplo, da escravidão. Assim, “as primeiras letras serão mais primeiras 

nas famílias do que nas escolas. As distâncias, as dificuldades, os preconceitos farão dos 

lares senhoriais o espaço em que os filhos das elites iniciar-se-ão na leitura e na escrita”18.  

A lei regulamentar do ensino, promulgada em 15 de outubro de 1827, definiu 

melhor vários aspectos da instrução pública, quanto às escolas, aos professores, às matérias 

ensinadas, aos métodos, aos ordenados, à fiscalização e outros quesitos. No nível das 

províncias, promover a educação da mocidade ficava a cargo de seus presidentes, que eram 

nomeados direta e particularmente pelo Imperador. Os presidentes das províncias 

realizavam este trabalho junto com os membros do Conselho da Província, a quem 

competiam todos os objetos que demandassem exame e juízo administrativo19. 

Pela Lei de 1827, que regulamentou pela primeira vez o funcionamento das escolas 

primárias, foram definidas como atribuições dos “Presidentes das Províncias, em 

Conselho”, com exceção da Corte, a criação e extinção de escolas, o tratamento dos 

ordenados, o exame em concurso dos candidatos ao magistério, cabendo à Assembleia 

Geral a resolução final20.  

Está em implantação, assim, desde a Independência, um projeto educacional e de 

modernização que passa por um poder constituinte, pela declaração de direitos dos 

cidadãos, pela divisão de poderes e regulação das relações entre eles. Projeto integrado, 

mas não de forma perfeita aos ideais da Modernidade e do Iluminismo.  É certo que 

imperfeitamente, uma vez que produzido já no momento da reação à forma democrática 

prevista pela Revolução Francesa, por não adotar o sufrágio universal, por manter a 

                                                 
17 Cf. KUBO, Elvira Mari. A legislação e a instrução pública de Primeiras Letras na 5ª comarca da 
Província de São Paulo. Curitiba: Secretaria do Estado da Cultura e do Esporte/ Biblioteca Pública do 
Paraná, 1986, p. 42. 
18 CURY, Carlos Roberto Jamil. Op. cit., 2003, p. 571. (grifo do autor). 
19 Cf. KUBO, Elvira Mari. Op. cit., p. 45. 
20 Ibid., p. 12-13. 
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presença do Rei e da realeza por direito divino e, mais ainda, por não resolver uma questão 

básica: o modo de inclusão, no projeto civilizatório, dos considerados desiguais por origem 

e função, ou seja, os indígenas e de maneira mais específica, os escravos.  

Pelo menos dois próceres do Brasil independente propuseram modos de dar 

sequência a este novo momento civilizatório pós-independência, com ênfase em processos 

educativos via escola. Foram eles José Bonifácio e Rui Barbosa.  Em ambos, o 

reconhecimento da humanidade dos dois grupos subalternos - indígenas e escravos - ficava 

condicionado ao batismo da civilização do terceiro grupo, o colonizador21.   

Em 1823, José Bonifácio apresentava o seu pensamento em relação aos indígenas 

da seguinte forma: “Crê ainda hoje muita parte dos Portugueses que o índio só tem figura 

humana, sem ser capaz de perfectibilidade”22, vista como capacidade que tem o homem de 

transformar suas condições naturais de existência por meio da exploração da natureza23.  

Estaria, no entanto, inscrito numa corrente de pensamento segundo a qual, para 

desenvolver esta capacidade, o homem necessitaria de educação. Assim, as nações 

indígenas, abandonadas a si mesmas, seriam como crianças que não conheciam o convívio 

humano. Cumpriria trazê-las ao “comércio das nações civilizadas” para que realizassem 

plenamente sua humanidade. Às nações civilizadas competiria educar as nações indígenas. 

Desconhecia-se que os índios formavam, eles próprios, sociedades. Este desconhecimento 

seria crucial: a sociedade indígena não existia, seria realizada apenas através do Estado 

brasileiro.  Em suma, o pensamento de José Bonifácio seguia a ideia de que a 

“perfectibilidade humana” só se realizaria em sociedade; não conhecendo, para ele, os 

indígenas, sociedade organizada, cabia ao Estado fornecer as possibilidade de saírem da 

natureza bruta e formarem uma sociedade civil, através da educação.  

Outro processo ocorreu durante o Império e início da República: a extinção da 

escravidão africana e a inclusão dos ex-escravos na sociedade brasileira. Outros ideólogos 

entraram em cena. Rui Barbosa, no final do século XIX, ao concluir o seu parecer sobre o 

ensino primário, citava Tavares Bastos para dar ênfase à ação educativa necessária ao 

Brasil. No bojo do processo abolicionista: “Emancipar e instruir é a forma dupla do mesmo 
                                                 
21 Desde a chegada dos jesuítas em 1549 o modelo escolar de civilização e cristianização articulado ao 
modelo do escravismo colonial está presente; em tempos mais “modernos”,  as reformas implantadas por 
Pombal  mantêm e  reforçam a presença das escolas nas novas vilas que substituem os aldeamentos, 
tornando-as “oficiais”. Ver: CARNEIRO, Edison. A cidade de Salvador. Rio de Janeiro: Org. Simões, 1954; 
CHAIM, Marivone M..  Aldeamentos indígenas. São Paulo: Nobel; Brasília: INL, 1983.  
22 CUNHA, Manuela C. da. Antropologia do Brasil: mito, história, etnicidade. São Paulo: 
EDUSP/Brasiliense, 1986.  
23 José Bonifácio faz dois anteprojetos separados à Constituinte, um para os índios e outro para os negros, 
que não chega a apresentar. A sociedade brasileira só o conhece quando publicado por MALHEIRO, 
Perdigão. A Escravidão no Brasil: ensaio histórico, jurídico, social. Petrópolis: Vozes; Brasília: I.N.L./MEC, 
1976. 
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pensamento político. Que haveis de oferecer a estes entes degradados que vão surgir da 

senzala para a liberdade? O batismo da instrução” 24. Lateralmente, discutia e implantava a 

exigência do saber ler e escrever como critério para a inclusão na cidadania ativa. Tomava 

como elemento central da sua política a afirmação de que a “capacidade de discernimento” 

- para ele necessária ao exercício do voto - não podia ser indiscriminadamente atribuída a 

todos: a forma de aferi-la era por meio do critério da leitura. Dizia Rui Barbosa que a 

“leitura é quem forma o cidadão, o homem civilizado, o homem moderno... Como ler é o 

meio de aprender, infere-se que, onde está o instrumento aquisitivo da capacidade, aí está a 

capacidade”25. Com isto, tanto no projeto de reforma eleitoral de 1882 quanto na 

Constituição da República, em 1891, foram excluídos da cidadania ativa os analfabetos. 

Majoritariamente, ex-escravos.  

Em suma, tanto José Bonifácio, pensando nos índios o desenvolvimento da 

“perfectibilidade” quanto Rui Barbosa, preocupado em desenvolver nos ex-escravos a 

capacidade de “discernimento” como condição para a qualificação do cidadão, reconhecia 

a escola como o instrumento para adquirir ambas as qualidades26.  Esta visão de Rui 

Barbosa esteve presente em seus “Pareceres” acerca da Reforma da Instrução do Rio de 

Janeiro no final do século XIX, que certamente puseram em pauta modificações no sistema 

escolar brasileiro, desde a forma de construção das instituições até os métodos didáticos.  

Enfim, no Brasil, a origem do processo de constituição de um sistema público de 

educação pode ser identificado com o momento mesmo da formação do Estado Imperial, 

no decorrer do oitocentos. A instrução popular aparecia assim, como uma preocupação, um 

meio para a transformação de homens em cidadãos, desde as discussões da Constituinte de 

182327.   

Beisiegel demonstra que “a despeito de o projeto de 1823 ter sido mais avançado do 

que o texto promulgado em 1824, ambos se restringiam, por forças das circunstâncias de 

uma sociedade excludente, escravocrata e estamental, a delegar direitos apenas aos homens 

livres e de posses, protegidos que eram pelo sistema censitário imperial” 28. Além disso, o 

autor aponta a ineficácia dos preceitos constitucionais, afirmando que tanto o projeto dos 

                                                 
24 BARBOSA, Rui. A Reforma Eleitoral. In: BRASIL. Câmara dos Deputados, Perfis Parlamentares n. 28. 
Discursos Parlamentares, Brasília, 1985, p. 211-274.  
25 Ibid., p. 211-274.  
26 Ver: MENEZES, Jaci. 500 anos de Educação: diferenças e tensões culturais. Revista da SBHE. Paraná, 
p.145-161, 2001. 
27 Sobre o assunto ver também os estudos particulares de: SCHUELER, Alessandra F. Martinez de.  Crianças 
e escolas na passagem do Império para a República. Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, n. 37, p. 
59-84, 1999; BOTO, Carlota. A escola primária como tema do debate político às vésperas da República. 
Revista Brasileira de História. São Paulo, v. 19, n. 38, 1999.  
28 BEISIEGEL, Celso de Rui. Estado e educação popular. São Paulo, Pioneira, 1974, p. 43. 
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constituintes de 1823 quanto a Constituição outorgada em 1824 representavam um ideário 

transplantado com vistas à configuração de um novo modelo jurídico e político da 

sociedade.  

Devemos atentar, porém, que o pensamento a respeito da educação escolar no 

Império não pode ser analisado fora de seu contexto, mas como fruto do seu espaço e 

tempo e, portanto, de um país agrário e escravista, que ainda assim possuía como alvo a 

preocupação com a formação de seu povo, a fim de formar a identidade de um Brasil, a 

partir de então independente e que certamente se pretendia civilizado. Elias aponta que 

vários estudos contemporâneos sugerem convincentemente que a base do comportamento 

civilizado está estreitamente inter-relacionada com a organização das sociedades ocidentais 

sob a forma de Estado29. 

O processo de construção de um povo dito civilizado é marcado pela “[...] mudança 

estrutural ocorrida em pessoas na direção de maior consolidação e diferenciação de seus 

controles emocionais e, por conseguinte, de sua experiência [...] e sua conduta [...]”, 

conforme Elias30. A partir disso, verifica-se que a construção da civilização é feita de 

maneira gradual. Essa forma processual, de acordo com o autor, mudou o padrão do que se 

exigia e se proibia no comportamento humano. 

 O uso do termo “civilização” não implica em valoração de um povo. Afirmar que 

uma sociedade apresenta-se civilizada ou não, não significa necessariamente a implicação 

de que determinado povo é melhor ou pior que outro, ou tem valor positivo ou negativo o 

fato de tornar-se civilizado. O próprio Elias, ao mostrar o caminho percorrido pelo 

processo civilizador europeu, que se dissemina pelo Ocidente a partir da modernidade, 

localiza e data tal processo, o que permite o questionamento sobre a sua naturalização31. O 

que se visualiza, por exemplo, é o nascimento, de forma imperiosa, da necessidade de 

hábitos voltados para aspectos relativos a limpeza, higiene, cortesia, cuidado com o corpo. 

Há uma imposição de normas de conduta e de convivência, inclusive e principalmente, nos 

hábitos cotidianos, nas relações entre os sexos e as gerações. 

 Em decorrência disso, mostra-se considerável o raciocínio de Elias atentando no 

presente estudo ao viés centralizador do processo civilizatório, que faz surgir entre as 

pessoas, segundo o autor, medos sócio-gênicos como um dos problemas fundamentais do 

processo civilizador, o qual desemboca na forma de vergonha e delicadeza. Nesse 

                                                 
29 Ver: ELIAS, Norbert. O processo civilizador: Uma história dos costumes. Tradução de Ruy Jungmann. 
Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1990. 
30 Ibid., p. 216. 
31 Ibid., p. 23. 
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momento também houve um aumento da distância em termos de comportamento e em 

estrutura psíquica entre crianças e adultos. Por isso o processo consiste em modificações, 

de longo prazo, que envolvem estruturas sociais e de personalidade32. As mudanças 

ocorridas no âmbito da pedagogia, no século XIX, contribuíram para esse processo. 

No século XIX a pedagogia, como outros saberes, propôs-se a “atender aos 

estatutos da ciência”, introduzindo-se na discussão geral do pensamento moderno. Por 

meio de contribuições da Sociologia e da Psicologia, ocorreu a sua institucionalização 

como ciência específica, elaborando-se conceitos válidos de forma universal, tanto do 

ponto de vista teórico quanto metodológico. Dessa maneira, a pedagogia impôs-se e 

caminhou rumo à ruptura de uma tradição, inaugurando uma escola dita moderna. Nesta, 

novas concepções de tempo e de espaço apareceram; a cultura da escrita impôs-se na busca 

por uma suposta superioridade, assim como outros atos cotidianos em que a formação e a 

difusão de determinados valores e crenças, hábitos e saberes foram postos para que fossem 

trabalhados com os alunos, objetivando-se que, através destes, toda a sociedade fosse 

atingida, modificada, civilizada. 

A cultura escolar da modernidade traz em si um grande objetivo: o de servir como 

fonte de um padrão cultural com vistas a uma reorganização de comportamentos que 

deveriam se orientar basicamente pela disciplinarização dos corpos e da consciência de um 

povo.  

A formação de determinados hábitos culturais na chamada civilização Ocidental, os 

quais ainda persistem hoje, remontam ao início da chamada Idade Moderna e a escola foi 

um dos caminhos utilizados para a veiculação deles. A escola moderna caracteriza-se, entre 

outros aspectos, pelo estabelecimento de regulamentos e estatutos. Estes seriam 

responsáveis pela criação de normas e convenções capazes de dar ritmo ao cotidiano 

escolar, transformando-o em uma espécie de ritual. Neste, saberes e valores são 

convertidos em matérias de estudo que, juntamente com a observação da disciplina e da 

conduta dos alunos, compõem a formação de uma cultura que ainda canaliza seus rituais 

para a construção de um cotidiano racionalizado e marcado por hábitos de civilidade. 

Portanto, as discussões do final do século XIX relativas à instrução acenavam para 

a possibilidade de implementação de uma escola moderna no Brasil, tendo em vista a 

identificação da nação com um país civilizado. A participação política de Rui Barbosa 

mostrava-se atenta a diversos aspectos, entre os quais, um diretamente ligado ao processo 

de modernização não apenas da escola, mas de toda a sociedade brasileira: a higiene. 

                                                 
32 Ibid., passim, p. 15-248.  
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Rui Barbosa, em seus “Pareceres sobre o ensino primário”, voltados para a reforma 

no ensino do Distrito Federal na década de 1880, tratava da higiene voltada para o 

ambiente escolar. Referia-se bastante a questões concernentes à estrutura dos prédios das 

escolas, baseando-se em experiências educacionais de países europeus33. Preocupações 

com a estrutura dos ambientes escolares, que deveriam ser, segundo ele, arejados e bem 

iluminados, foram verificadas em seus escritos sobre educação, que iam mais longe quando 

apontavam a necessidade de vacinação dos alunos, visando a inexistência de doenças 

contagiosas nas escolas, como veremos mais adiante.   

No período, século XIX, como nos lembra Herschamnn, surgia uma medicina não 

apenas sob a inspiração positivista e evolucionista e consideravelmente diferente da 

medicina curativa do século XVIII, nascia mesmo uma “nova medicina”. Esta possibilitou 

a oportunidade para que seus profissionais ocupassem paulatinamente importantes espaços 

no aparato estatal. “Questões como higiene, saúde e educação passam, a partir do século 

XIX, a ser mais tematizadas como itens que devem ser cultivados, incentivados e 

organizados (como parte do receituário da vida moderna), surgindo, a partir do último 

quartel, a figura do médico ‘missionário’, obstinado na sua intenção de ‘cura’ e 

intervenção” 34. Ao trabalhar com a chamada “medicina preventiva”, a higiene, os médicos 

incorporavam diversos aspectos do social, entre eles a escola, conseguindo pouco a pouco 

qualificar-se como funcionários “indispensáveis” para o exercício do poder do Estado. 

Nesse mesmo sentido, ao analisar o processo português de escolarização e seus diversos 

aspectos modernos, afirma Ferreira: 

  

No final do século XIX e no princípio do seguinte, o campo médico 
parecia querer abarcar tudo o que dissesse respeito à qualidade de vida de 
cada pessoa. Por ele perpassavam interpelações discursivas biológicas, 
psicológicas e sociológicas tendentes a formalizar a compreensão 
totalizadora sobre o indivíduo e, principalmente, sobre a natureza e as 
condições do seu desenvolvimento. A intervenção do saber médico sobre 
aspectos inerentes ao fenómeno da escolarização de então decorre desta 
colocação algo tendencialmente hegemónica em que se posicionava a 
medicina da época35. 

 
 

Gondra, em seus estudos sobre a higiene no Brasil, concorda com as análises 

apresentadas por Ferreira e Herschamnn, ao afirmar que, no século XIX, procurava-se 
                                                 
33 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições 
complementares da instrução pública – Projeto de Lei de 1882.  v. X, 1883b, tomo IV. 
34 HERSCHAMNN, Micael M. A arte do operatório. Medicina, naturalismo e positivismo – 1900-37. In: 
HERSCHAMNN, Micael M.; PEREIRA, Calos Alberto M. (Org.). A invenção do Brasil moderno: medicina, 
educação e engenharia nos anos 20-30. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 58. 
35 FERREIRA, António Gomes. Higiene e controlo médico da infância e da escola. Cadernos Cedes. 
Campinas, v. 23, n. 59, p.9-24, abr. 2003. 
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caracterizar a medicina como uma verdadeira e efetiva ciência do social e, para a 

materialização desse intento, a higiene instalou-se no centro da formação médica, 

tornando-se uma disciplina. Buscava-se formar ou moldar nos futuros profissionais da 

medicina a sensibilidade de que seu ofício deveria conter a dimensão e a perspectiva 

preventiva. A partir disso, adquiria pleno sentido a busca por interferência do saber médico 

em diversas instituições e práticas sociais. “Inicialmente apresentada como arte de 

conservar a saúde, a higiene é definida, em um segundo momento, como a ciência que trata 

da saúde com o duplo objetivo de sua conservação e aperfeiçoamento”36. 

Discussões relativas à medicina social no Brasil datam, portanto, do século XIX, 

principalmente a partir do momento de constituição do Brasil como nação independente.  

Porém, no início do regime republicano, os debates aprofundaram-se, aumentando o 

espaço de atuação dos profissionais da medicina, os quais, no período, por meio da busca 

pela intervenção em aspectos diversos da sociedade, visavam construir uma identidade 

profissional37. Assim, organizaram associações, fundaram faculdades, mantiveram 

intercâmbio com médicos europeus, criaram periódicos especializados e atuaram na vida 

pública, implementando grandes planos de atuação nos espaços públicos e privados e 

combatendo as epidemias e as doenças que afligiam a população38.  

Dessa forma, no século XIX, em âmbito nacional, podemos citar como destaque a 

respeito das discussões acerca de questões higienistas, as orientações de Rui Barbosa em 

seus “Pareceres”. Em Sergipe, especificamente, datam também daquele século, iniciativas 

postas em prática em relação à higiene. Em 1893, o seu presidente, José Calazans, fez 

publicar regulamentação para o serviço de higiene pública, ao instituir o Regulamento do 

Serviço Sanitário do Estado, datado de 30 de novembro de 1892. No documento oficial, 

tratava-se: do Serviço de Higiene (Inspetoria e atribuições do inspetor e dos delegados de 

higiene); da normatização do exercício da medicina, de farmácia, de obstetrícia e da 

odontologia; do funcionamento de drogarias e lojas de instrumentos cirúrgicos e, por fim, 

tratava da competência da então instituída Polícia Sanitária39. Essas iniciativas, tanto em 

                                                 
36 GONDRA, José Gonçalves. Homo hygienicus: educação, higiene e a reinvenção do homem. Cadernos 
Cedes. Campinas, v. 23, n. 59, p.25-38, abr. 2003. 
37 Dantes afirma que apesar de recentes estudos mostrarem um grande desenvolvimento das pesquisas sobre 
práticas médicas no Brasil Império, inclusive com a descoberta de práticas microbiológicas, até recentemente 
vistas como uma conquista do período republicano, na produção historiográfica dos últimos anos tem 
permanecido o reconhecimento do forte papel desempenhado pelas políticas públicas de saúde da Primeira 
República. Ver: DANTES, Maria Amélia M. Medicina e saúde pública na Primeira República: o encontro de 
historiadores e historiadores da ciência. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 22., 2003, Anais.... 
João Pessoa: Anpuh/UFPB, 2003. Cd-rom. 
38 SANTOS FILHO, Lycurgo. História da medicina no Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1947. 
39 ESTADO DE SERGIPE. Regulamento para o Serviço de Hygiene Publica do Estado de Sergipe. Aracaju: 
Typ. d’O Republicano, 1893. 
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âmbito nacional quanto local, de certo foram apropriadas por Graccho Cardoso em sua 

administração na década de 1920, com considerável presença na organização do ensino 

escolar. 

Diante do exposto, podemos afirmar que os republicanos receberam das 

experiências ocorridas no período do Império uma contribuição para pensar a educação. 

Nos “Pareceres” de Rui Barbosa há, por exemplo, uma preocupação com a construção de 

prédios próprios para o funcionamento das escolas primárias, assim como uma referência à 

graduação do ensino primário público. Dessa forma, a verdade, como afirmou Souza, é que 

muitas concepções de propostas contidas nos “Pareceres” foram adotadas nas reformas da 

instrução pública realizadas em várias províncias na década de 1880 e, posteriormente, 

pelos estados nas primeiras reformas educacionais da era republicana40. A base do projeto 

de escola pública primária para a República, por exemplo, foi materializada no projeto do 

ensino graduado nos grupos escolares. 

Nas últimas décadas do século XIX, o mundo ocidental assistia a uma Segunda 

Revolução Industrial. Apesar de europeu e norte-americano, o fenômeno, por suas 

dimensões tornava difícil o não envolvimento das demais nações do mundo, ainda que de 

forma subordinada.  Essa foi a situação brasileira. Mas, ainda que em subordinação aos 

ditames de outros países, era necessário modernizar o Brasil. Para as elites do início do 

governo republicano, a obtenção da confiança necessária frente às nações mais 

desenvolvidas deveria ser conseguida ao retirar o país do atraso identificado com 

resquícios do passado imperial. Assim, faziam-se necessárias uma valorização da nação e a 

construção de um povo. Nesse contexto, a educação seria um dos principais caminhos a 

seguir. 

Na passagem do século XIX para o XX o país assistiu ao nascimento de uma 

preocupação com a urbanização das suas principais cidades, bem como com o crescimento 

industrial. Porém, contraditoriamente, para as elites do país a verdadeira atenção ainda se 

concentrava na economia agro-exportadora, principalmente a paulista, a mais rica e 

importante do país, dedicada à produção cafeeira e controladora principal das relações 

políticas no período. 

A sociedade brasileira na transição do século XIX para o XX foi marcada por 

características que levaram o país a novas vivências: aumento populacional, economia 

baseada no trabalho livre, desenvolvimento da vida urbana, melhorias dos serviços nas 

cidades, mudanças no pensamento cultural que, de livresco e ornamental, abriu-se ao 
                                                 
40 SOUZA, Rosa Fátima de. Inovação educacional no século XIX: a construção do currículo da escola 
primária no Brasil. Cadernos Cedes. Campinas, v.20, n. 51, p.9-28, 2000. 
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positivismo, ao cientificismo. Assim, foi na República, com a ascensão política de uma 

classe média, que reformas educacionais passaram a ser preocupação política. Em nível 

nacional, por exemplo, o ensino secundário assistiu às reformas de Benjamin Constant 

(1890), de Rivadávia Correia (1911), de Maximiliano (1915) e de Rocha Vaz (1925)41. O 

ensino superior, limitado quantitativamente, atendendo às elites do país, seria uma 

atribuição do governo central tanto no Império como na República. Os estados, 

responsáveis pelo ensino primário e pela formação dos professores que atuariam nesse 

nível de ensino, empreenderam suas próprias reformas. 

Assistia-se nos estados a uma ampliação dos serviços públicos de educação, 

estabelecendo e reformulando programas de ensino, com atenção ao que e como ensinar. A 

atenção ao método marcava um período que podia ser mesmo denominado de modernidade 

pedagógica via ensino público.  

A atenção que o crescimento das cidades requereu do Estado impulsionou a busca 

pelo reordenamento dos espaços através de métodos científicos de planejamento e 

saneamento. Os espaços deveriam ser higiênicos, controlados, civilizados, modernos. Para 

tal reorganização dos espaços urbanos uma mobilização de profissionais diversos foi 

necessária. Engenheiros e médicos foram figuras de destaque nessa empreitada. 

Juntamente ao saneamento, assistia-se também a uma nova forma de relações entre as 

pessoas nos espaços urbanos, causada em decorrência de processos de embelezamento dos 

espaços marcados, principalmente, pela monumentalidade de casas, edifícios públicos, 

praças, entre outros. Com o crescimento das cidades onde se localizavam as sedes dos 

poderes constituídos, ocorria um aumento das atividades econômicas. Ampliava-se o 

comércio e os próprios serviços públicos, fruto do aumento populacional devido à corrida 

por melhorias nas cidades.  

Sem dúvida, tais mudanças, que visavam modernizar o país, proporcionaram uma 

ampliação das discussões a respeito dos aspectos educacionais, pois, além da necessidade 

do fortalecimento ou mesmo consolidação da nacionalidade brasileira, urgia controlar a 

população que acorria às cidades e nelas se instalava. Via-se, portanto, um ímpeto de 

modernização sob a direção do Estado. Instalava-se uma política de mudanças que, no 

entanto, não atingia toda a população do país, pois atendia principalmente às camadas mais 

favorecidas economicamente. Estas, por sua vez, tinham nas mãos as rédeas da 

administração pública. Em decorrência disso, as mudanças não interferiram na estrutura 

social e econômica do país.   

                                                 
41 NUNES, Maria Thétis. Ensino secundário e sociedade Brasileira. 2. ed., São Cristóvão: EDUFS, 1999.  
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Na passagem do século XIX para o XX, autoridades políticas e intelectuais, no 

intuito de elevar o Brasil ao nível das nações consideradas modernas, puseram como 

prioridade na pauta de discussões os assuntos educacionais. Entre tais assuntos, ganhou 

destaque o ensino primário. Este, por meio de reformas, principalmente em seus métodos, 

deveria ser o motor para pôr fim ao analfabetismo reinante e, portanto, contribuir para o 

progresso racional e científico no país, elevando a condição deste entre as nações 

consideradas civilizadas no mundo. Os discursos de autoridades públicas e membros da 

intelectualidade brasileira no início da República relacionavam-se ao moderno. A busca era 

pela organização da nação, pelo progresso racional e científico, o que nos remete à reflexão 

acerca da influência do pensamento positivista nas mentes dos administradores públicos e 

estudiosos da época. 

Spencer de Barros mostrava que o pensamento positivista, ao proporcionar uma 

visão universal e objetiva do homem e da história, serviria admiravelmente aos propósitos 

dos intelectuais ilustrados do final do século XIX, ajustando-se às condições da época, 

conseguindo fazer-se consciente e atuante.  Nesse sentido, estava-se diante não de “um 

positivismo integral, na sua rígida ortodoxia comtista, mas de um positivismo 

instrumental”42, ordenado de acordo com as aspirações dos que pretendiam implementar o 

projeto político e reformador da sociedade por meio da educação, colocando o país em 

sintonia com a época. 

Cruz Costa, no mesmo sentido, salientava que o alcance das ideias positivistas foi 

de grande dimensão na cultura brasileira e, demonstrando um sentido maior “do que as 

aparências revelam”. Segundo o autor, mais do que “um jogo intelectual próprio das elites 

eruditas”, o pensamento positivista permaneceu como um “pensamento difuso” na vida 

nacional43. 

  Ao analisar a educação escolar no Rio Grande do Norte, Stamatto, atenta ao 

contexto da época, apresenta reflexões que confirmam a presença da influência positivista 

nas ações dos administradores públicos da Primeira República. A autora revela-nos que  

 

o grupo partidário que assumiu o estado norte-riograndense identificava-se 
com o ideário positivista, especialmente ligado ao discurso da 
modernidade, urbanização, higienização e progresso. Aliás, nesse período, 
a maioria dos grupos partidários na administração de outros estados 

                                                 
42 BARROS, Roque Spencer M. de B.. A evolução do pensamento de Pereira Barreto. São Paulo: Grijalbo, 
1967, p.15-16. 
43 COSTA, João Cruz. Contribuição à história das idéias no Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
1967, p. 276. 
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brasileiros encontrava-se alinhado politicamente a esta posição ideológica. 
[...]44.  

 

Herschamnn, em análise mais específica, voltada para a institucionalização da 

medicina no Brasil, refere-se também à influência positivista na formação desses 

profissionais. Ao analisar as relações entre o campo médico e o positivismo no Brasil, 

mostra-nos que  

a medicina, assim como outros campos do saber como a engenharia e a 
educação, sofreu, a partir da segunda metade do século XIX, uma mudança 
em sua orientação teórico-filosófica. A doutrina positivista comtiana 
permitiu que esses especialistas se autoconcebessem como responsáveis 
pela orientação e organização da “nação”, ajustando-se com isso também 
às demandas de reordenação social que existiam por parte do Estado45.  

 

O autor registra ainda que o positivismo, “vinculado ao movimento abolicionista, 

tornou-se em pouco tempo a principal coqueluche da elite intelectual.  Praticamente todos 

os jovens pensadores da época fizeram do positivismo, das idéias de J. Stuart Mill, H. 

Spencer, C. Darwin, H. Taine, mas principalmente Auguste Comte, instrumento de luta e 

renovação”46. Em outras palavras, o positivismo, 

 
proporcionou-lhes um “método”, fez desses cientistas “missionários do 
progresso”, “sacerdotes do conhecimento”, transformou a ciência no único 
caminho para se atingir a saúde plena do “corpo social”, a “civilização”. 
Era preciso, no entanto, segundo esses intelectuais, “intervir”, “organizar”, 
“sanear”, “prevenir”, a fim de evitar os “perigos”, “excessos”, “falhas” e 
“desvios” que ameaçavam o meio ambiente, a cultura e o indivíduo, isto é, 
a concretização do principal objetivo: a “realização plena da nação”47.  

 

Dessa forma, ao se encontrar na base ideológica de sustentação daqueles que 

acreditavam no desenvolvimento da nação em direção ao progresso, o positivismo 

contribuiu mesmo para a promoção desses intelectuais junto à administração pública, tendo 

legitimadas as suas ações uma vez que ordenadas dentro dos cânones da ciência moderna. 

Herschamnn cita, por exemplo, entre os intelectuais mais claramente autoritários, os 

médicos, os educadores e os engenheiros e afirma ainda que: “essa doutrina veio mesclada 

com outros modelos teóricos em voga na Europa, tais como o darwinismo social e o 

evolucionismo de Spencer, que constituíram, tanto quanto o positivismo, a base do seu 

                                                 
44 STAMATTO, Maria Inês Sucupira.  A Escola da ordem e do progresso (Brasil: 1889-1930).  Revista da 
Faeeba: Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 14, n. 24, p. 77, jul./dez., 2005. 
45 HERSCHAMNN, Micael M. A arte do operatório. Medicina, naturalismo e positivismo – 1900-37. In: 
HERSCHAMNN, Micael M.; PEREIRA, Calos Alberto M. (Org.). A invenção do Brasil moderno: medicina, 
educação e engenharia nos anos 20-30. Rio de Janeiro: Rocco, 1994, p. 48. 
46 Ibid., p.56. 
47 Ibid., p.56-57. 
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cientificismo”48. Fato sobre o qual concorda Cruz Costa, que justifica a partir disso a 

presença constante, ainda que difusa, do pensamento positivista no Brasil da passagem do 

XIX para o XX. 

As discussões, voltadas ao campo educacional, entre autoridades políticas e 

intelectuais brasileiros no período, ligavam-se a um discurso moderno de organização da 

nação, reordenamento do social e elevação do país à civilização, ao progresso, à ciência. 

Nesse caminhar pela normatização e higienização da sociedade, a escola primária teve sua 

contribuição materializada em reformas em seus métodos, acrescentando ao cotidiano 

escolar um novo aspecto: os trabalhos escolares com a adoção do chamado método 

intuitivo de ensino. A relevância atribuída a tal método de ensino vinculava-se, dessa 

forma, ao projeto modernizador do século XIX.  

Diversas propostas e iniciativas consolidaram-se como método de ensino intuitivo, 

que se configurou como um conjunto de procedimentos metódicos destinados a orientar a 

prática pedagógica de professores da escola elementar, conforme Valdemarin.  Ainda de 

acordo com o pensamento desta autora, podemos afirmar que o método em questão: 

 

[...] impulsionou a produção de inúmeros manuais, destinados a alunos e 
professores, exemplificando procedimentos e conteúdos de ensino capazes 
de concretizar as inovações pretendidas. Nesses manuais são explicitados 
os princípios sobre o conhecimento nos quais se fundamenta o método, que 
podem ser assim sintetizados: o ato de conhecer tem início nas operações 
dos sentidos sobre o mundo exterior, a partir das quais são produzidas 
sensações e percepções sobre fatos e objetos que constituem a matéria-
prima das idéias. As idéias assim adquiridas são armazenadas na memória 
e examinadas pelo raciocínio, a fim de produzir o julgamento49. 

 

O trabalho escolar fundado na intuição sobrepõe os fundamentos psicológicos aos 

filosóficos como base na elaboração de métodos de ensino. A questão do método emerge 

na modernidade de forma significativa para a compreensão do processo de construção da 

educação escolar.  Obras como a de Comênio e a de Rousseau, dos séculos XVII e XVIII, 

respectivamente, tornaram-se clássicas sobre o assunto. 

Comênio, na “Didática Magna”, apresentava uma configuração educacional que 

vigorou nos séculos seguintes: escola como lugar específico; professor como detentor de 

um saber próprio; e conhecimento como conjunto de saberes autorizados socialmente.  

Dentro da sua proposta, o conteúdo a ser ensinado deveria ser selecionado segundo o 

critério de utilidade para a vida. A necessidade de observação para o trabalho dos sentidos, 

                                                 
48 Ibid., p.57. 
49 VALDEMARIN, Vera Teresa. Lições de coisas: concepção científica e projeto modernizador para a 
sociedade. Cadernos Cedes, Campinas, v. 20, n. 52, p.74-87, 2000.   
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portanto, mostrava-se imprescindível50.  No século seguinte, Rousseau surgiu com uma 

proposição diferente. Através de “Emílio ou da Educação”, apontava a necessidade de 

educação para o exercício da cidadania51, logo, da prática política, diferente de Comênio. 

Este reivindicava a educação para todos com base em suas justificações de igualdade 

religiosa.  Valdemarin mostra que em:  

 

meados do século XIX, a concepção sobre o conhecimento de Comênio e 
Rousseau encontra aceitação por diferentes educadores, com o intuito de 
renovar as práticas pedagógicas, fazendo da educação dos sentidos seu 
objetivo mais importante [...]. É justamente nesse contexto que é elaborado 
e se torna uma corrente bastante vigorosa o método de ensino intuitivo, 
caminho metódico para a educação dos sentidos e para a educação pelas 
coisas e pela experiência. [...]. Froebel e Pestalozzi são os responsáveis 
pelas primeiras tentativas de sistematização dessas proposições teóricas, 
inovando com experiências educacionais em pequena escala a prática 
pedagógica então em curso, tornando-a mais adequada à concepção de 
infância predominante naquele período52. 

 

A pedagogia dos “processos intuitivos”, como mostra Carvalho, “queria-se fundada 

na observação de cada aluno, na experiência de cada situação, na concatenação minuciosa 

dos conteúdos de ensino pacientemente isolados e colecionados no cultivo de cada 

faculdade da criança numa ordenação que se pretendia fundada na natureza”53.  Podemos 

dizer, assim, que a aprendizagem deveria ser feita através das coisas e da experiência. As 

coisas seriam os objetos de conhecimentos dos alunos; o conhecimento humano seria fruto 

das percepções sobre os objetos proporcionados pelos sentidos a partir dos quais as ideias 

seriam desenvolvidas. Além desse pressuposto, para o benefício dos processos intuitivos, a 

experiência baseada nos sentidos deveria ser associada à recreação e ao prazer, estratégia 

para o desenvolvimento da criatividade dos alunos com o fito de levar à educação 

intelectual. 

De acordo com o método intuitivo, o uso dos sentidos era posto como o meio mais 

adequado para atingir os melhores resultados no processo escolar. O ver, o pegar, o ouvir, 

o cheirar encaminhavam os alunos à experimentação e a um aprendizado produtivo, 

rompendo com um ensino memorizador. O pensar e o criar ganhavam o espaço perdido 

pela apropriação de conhecimentos elaborados distantes espaço-temporalmente dos alunos. 

                                                 
50 COMENIUS. Didática Magna. Tradução de Ivone C. Benedetti. 3. ed., São Paulo: Martins Fontes, 2006. 
51 ROUSSEAU, Jean Jacques. Emílio ou da educação. Tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: 
Martins Fontes, 1995. 
52 VALDEMARIN, Vera T. Os sentidos e a experiência – professores, alunos e métodos de ensino. In: 
SAVIANI, Dermeval (et. al.). O legado educacional do século XX no Brasil. Campinas: Autores Associados, 
2004, 170-172. 
53 CARVALHO, Marta M. C. de. A Escola e a República. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 31-32. (Coleção 
Tudo é História; 127). 
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 Alvo da produção de manuais didáticos a partir do final do século XIX, o método 

intuitivo encontrava na obra de Norman Alisson Calkins sua melhor orientação. Calkins 

rejeitava, por exemplo, ilustrações e palavras com descrição dos professores para os 

alunos. Determinava o uso por parte do professor de objetos concretos a fim de que os 

discentes exercitassem a observação, os sentidos e, a partir de então, fosse possível o 

desenvolvimento da abstração, do raciocínio, logo, do verdadeiro conhecimento. 

No Brasil, a obra de Calkins encontrou sua primeira possibilidade de prática em 

1882 em virtude da reforma da Corte. Rui Barbosa, ao traduzir “Primary Object Lessons”, 

obra à qual deu o título de “Primeiras Lições de Coisas”, incorporava a sua orientação no 

seu projeto de reforma da instrução pública e nos “Pareceres” redigidos nos anos de 1882 e 

1883. Rui Barbosa atribuía às lições de coisas uma contribuição à formação de um povo 

brasileiro civilizado por meio da educação e, consequentemente, modernização do país. A 

educação integraria um projeto civilizador dirigido pelas elites intelectuais. Os 

“Pareceres”, em virtude disso, se tornaram mais que um diagnóstico da situação da 

educação no país, ganharam um caráter de intervenção nos debates referentes à educação 

no Brasil.   

Apesar de não chegar a ser executada, a proposta de Rui Barbosa, conforme 

Souza54, tornou-se a mais completa obra acerca da organização pedagógica da escola 

primária e sobre política de educação popular produzida no Brasil no século XIX. Essa 

proposta viria a influenciar inclusive os movimentos de reformas da instrução pública no 

governo republicano. O sergipano Graccho Cardoso, Deputado Federal pelo Ceará no 

período de 1908 a 1912, de certo tivera contato com o pensamento e com o próprio Rui 

Barbosa. Vale, dessa forma, verificarmos a existência de um possível processo de 

apropriação das ideias de Rui Barbosa por Graccho Cardoso através dos discursos e 

práticas deste, à frente da administração estadual de Sergipe entre 1922 e 1926, onde, entre 

outras iniciativas, foi posta em prática uma reforma do ensino primário e normal.  

 A proposta de Rui Barbosa, calcada na intuição, mostrava-se na Corte como única 

forma de transformação do ensino no Império. Ensino este marcado pelo verbalismo e 

memorização. Entretanto, além da mudança de método, impunham-se como necessidade 

alterações nos programas de ensino para que fosse possível o atendimento do princípio da 

educação integral – física, moral e intelectual.   

Ao vislumbrar uma escola moderna em prol de um país civilizado, Rui Barbosa 

preocupava-se, entre outros aspectos, com a liberdade de ensino, a secularização da escola 
                                                 
54 SOUZA, Rosa Fátima de. Inovação educacional no século XIX: a construção do currículo da escola 
primária no Brasil. Cadernos Cedes. Campinas, v.20, n. 51, p.9-28, 2000. 
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e a instrução obrigatória (art. 1o); a educação primária pública e seu magistério (art. 2o); a 

implantação de um museu pedagógico nacional, uma Escola Normal Nacional de Arte e 

outras escolas de arte (art. 3o); as autoridades prepostas ao ensino (art. 4o); Fundo escolar 

(art. 5o); Conselhos Escolares (art. 6o) e Higiene Escolar (art. 7o)55. 

A higiene tratada por Rui Barbosa em sua obra referia-se bastante às questões de 

iluminação e aeração e sua relação com problemas de saúde nas escolas.  Além disso, dizia 

respeito às construções dos edifícios-escola e à necessidade de cuidados higiênicos, 

entendidos aí como medicina do social. De acordo com o jurista, orientada por uma 

racionalidade científica, a primeira atenção que se daria às escolas deveria relacionar-se 

com o provimento do seu prédio a exemplo da realidade europeia, principalmente suíça e 

holandesa.  Segundo ele: 

 

Destarte nenhum dos Estados onde a escola é uma realidade séria deixou, 
nem pode deixar, à mercê da ignorância, ao arbítrio dos interesses a 
disposição das casas de ensino popular. Desde a escolha do sítio, da qual 
disse um higienista que “nada mede melhor o adiantamento da civilização 
de um povo”, desde a exposição da escola, a sua orientação, até o número, 
o tamanho, a coloração das janelas; desde a qualidade do material até às 
dimensões das portas, as condições de isolamento das escadas a forma 
curvilínea ou angular dos cantos; desde o ginásio, que, nos países onde a 
educação comum está racionalmente organizada, como a Suíça e a 
Holanda, existe em todas as escolas rurais e urbanas, e de todas as escolas 
constitue parte essencial, desde o páteo de recreio com 5 ou 6 metros 
superficiais para cada aluno, e o avarandamento coberto para os dias de 
intempérie, com 1 metro pelo menos por criança, até à extensão, à situação 
e à inclinação da pedra no recinto da classe; desde a distribuição do tempo 
e a duração dos recreios até à classificação dos alunos; desde a luz e o ar 
até à temperatura; tudo no regimen da higiene escolar, está subordinado a 
leis científicas, cuja infração vitima as gerações novas, e fere o país no 
primeiro dos seus interesses: a vitalidade da raça que o povoa56. 

 

De acordo com Rui Barbosa, não se limitaria, porém, a estes cuidados o papel da 

higiene escolar. O domínio da organização da escola abrangeria:  

 

a profilaxia de todas as moléstias do homem na idade dos estudos 
primários; a regulamentação escrupulosa das medidas essenciais contra as 
doenças transmissíveis; a verificação do restabelecimento completo nos 
casos de enfermidade aguda, ou contagiosa; enfim até o emprego 
sistemático da medicina preventiva contra o desenvolvimento das afecções, 
constitucionais e crônicas, e das diáteses herdadas ou adquiridas nos 

                                                 
55 A sua proposta apesar de direcionar-se ao Distrito Federal serve para pensar o nacional pela influência que 
causou nas reformas estaduais, posteriormente na República. Ver: BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui 
Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições complementares da instrução pública. – Projeto 
de Lei de 1882.  v. X, 1883b, tomo IV. 
56 Ibid., p. 37. 
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primeiros anos. / Entre os recursos profiláticos é digno de menção especial 
a vacina. São mais que conhecidos hoje os benefícios que lhe deve a 
humanidade. [...]57.  

 

A questão da higiene influenciou em vários aspectos do cotidiano escolar, inclusive 

no uso do seu mobiliário. Faria Filho lembra que a busca em educar a postura, em 

demarcar e controlar claramente os gestos, em criar as condições para um escrever 

saudável e higiênico, transformando-o em um ato minuciosamente projetado, implicou 

também que “os profissionais imbuídos desta nova sensibilidade e imbuídos de uma 

proposta de racionalização de escola voltassem suas preocupações para os equipamentos 

escolares, para as carteiras, para a qualidade dos quadros e, enfim, para os custos da 

educação”58.  

Com esse fito, Rui Barbosa, no século XIX, já propunha que fosse criado um órgão 

responsável para cuidar do problema. Ele sugeria a criação da inspeção higiênica das 

escolas. Tal órgão evidentemente dependia dentre outras medidas: “a) De que seja 

confiada, não a leigos, mas exclusivamente a profissionais habilitados; b) Da instituição de 

inspetores locais obrigados ao exercício assíduo dos deveres da sua especialidade; [...] g) 

De que o serviço de inspeção seja razoavelmente remunerado”59.  

Como lembra Gondra, a agenda médica do final do século XIX e início do XX no 

Brasil reservou um lugar especial para os problemas de ordem social, incluindo-se aí a 

questão da formação sistematizada das novas gerações, ou seja, preocupou-se com a 

educação escolar. Ainda segundo o pensamento deste autor, “o ramo da medicina que se 

ocupou da descrição e redescrição dos objetos sociais, em conformidade com os cânones 

dessa Ciência, foi designado como Higiene, ramo que se preocupou, sobretudo, com uma 

medicina do social”60. Nos aspectos educacionais, a atenção aos edifícios escolares, como 

medida higiênica, deveria juntar-se aos cuidados com doenças contagiosas, destacando-se, 

nesse sentido, a aplicação de vacinas61. 

A contribuição de Rui Barbosa para o pensar a educação escolar merece atenção em 

um outro aspecto: a instituição do ensino leigo. Em sua opinião, o ensino laico era 

                                                 
57 Ibid., p. 50-51. 
58 FARIA FILHO, Luciano M. de. Modos de ler, formas de escrever: estudos de história da leitura e da 
escrita no Brasil. Belo Horizonte: Autêntica, 2001. 
59 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições 
complementares da instrução pública. v. X, tomo I. 1883a , p. 59. 
60 GONDRA, José G. Medicina, higiene e educação escolar. In: LOPES, Eliane M. T.; FARIA FILHO, 
Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G. (Org.). 500 anos de Educação no Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003, p. 521. 
61 Ver: BARBOSA, Rui. Op. cit., 1883b. 
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sinônimo de liberdade de consciência, isto num momento em que vigorava no país a forte 

presença da Igreja Católica no campo escolar oficial. De acordo com ele:  

 

[...] o dinheiro dos contribuintes só se deve empregar na programação de 
um ensino comum a todas as opiniões existentes no país. [...]. 
Estabeleçamos, sim, custe o que custar, um sistema, rigorosamente 
nacional e leigo, de escolas públicas elementares; ensinemos nelas aquilo 
em que todos anuírem; deixemos o encargo do ensino religioso aos 
ministros da religião e aos pais dos alunos. Enquanto às verdades da 
aritmética e geografia, a respeito do ler e escrever, toda a gente está de 
acordo; aproveitem, pois, as nossas contribuições comuns à instrução 
comum, ficando a cada religião o prover, como puder e ao seu modo, à 
educação religiosa das crianças nascidas no seu grêmio. [...] o que entre 
nós apelidam Estado ateu, intitula-se aqui liberdade de consciência, 
igualdade de todos perante a lei, neutralidade dos governos entre as seitas e 
os partidos. [...]62.  

 

Enfim, concordamos com Nagle quando diz que a República recebeu do final do 

Império um acervo rico para pensar e repensar uma doutrina e um programa de educação63, 

com a ressalva que faz Souza de que seu advento, em 1889, “ratificou a crença no poder da 

educação popular, ressaltada, a partir de então, como instrumento de consolidação do novo 

regime político e de manutenção da ordem social”64.  

De fato, com a implantação da República no Brasil, os debates em torno das 

questões educacionais intensificaram-se. O resultado dessas discussões foi evidenciado na 

legislação do período. Nesta nova legislação, a escola primária ganharia maior destaque.   

“Mais que um direito do cidadão, a escola primária foi concebida como uma necessidade e, 

sobretudo, como um dever de cada homem do povo”65.   

Esperava-se da educação, a partir de então, que esta viesse “regenerar as 

populações brasileiras, núcleo da nacionalidade, tornando-as saudáveis, disciplinadas e 

produtivas. Regenerar o brasileiro era dívida republicana a ser resgatada pelas novas 

gerações”66. Por isso, caberia à educação “disciplinar os indivíduos, pela introjeção de 

hábitos e pela vigilância sobre as suas condutas”67. Assim, competia à escola, “de um lado, 

proporcionar a incorporação de novos comportamentos; de outro, provocar o abandono de 

                                                 
62 BARBOSA, Rui. Op. cit., 1883a. p. 323-328. 
63 In: FAUSTO, Boris. História Geral da Civilização Brasileira – O Brasil republicano: Sociedade e 
Instituições (1889-1930). 4. ed., v. 2, Tomo III. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1990, p. 261. 
64 SOUZA, Rosa Fátima de. A militarização da infância: expressões do nacionalismo na cultura brasileira. 
Cadernos Cedes. Campinas, v. 20, n. 52, p. 104-121, 2000. 
65 Ibid., p. 104-121. 
66 CARVALHO, Marta Maria C. de.  A Escola e a República. São Paulo: Brasiliense, 1989, p. 10. (grifo da 
autora). 
67 ROCHA, Heloisa Helena P.. Prescrevendo regras de bem viver: cultura escolar e racionalidade científica. 
Cadernos Cedes. Campinas, v. 20, n. 52, p. 55-73, 2000. 
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costumes vividos no mundo familiar”68.  A disciplina nos comportamentos, sob a forma de 

vigilância escolar, desembocava dessa maneira na proibição de determinadas condutas. 

Algumas destas tornavam-se repudiáveis aos olhos da sociedade, a ponto de o indivíduo 

desenvolver em si vergonha diante de certas circunstâncias sociais, o que o faz sofrer um 

processo civilizador individual, que consiste em uma das funções do processo civilizador 

social com o qual a escola laica muito contribui69.  

A escola laica republicana teria nos grupos escolares a correspondência mais 

adequada de uma nova modalidade escolar.  Esse modelo de escola foi introduzido no 

Brasil com as chamadas escolas graduadas (inicialmente denominadas de escolas centrais) 

no final do século XIX. Tal modelo era pautado na seriação, orientada por critérios de 

homogeneidade dos alunos e dos processos pedagógicos.  É um dado relevante quando 

observamos que esse feito se dava simultaneamente em outros locais do mundo, ou seja, o 

Brasil demonstrava sintonia com as mais recentes inovações concernentes ao ensino 

primário. 

Nos Estados Unidos, a preocupação com o edifício-escola começou a surgir por 

volta de 1830. Em 1840, as autoridades de Boston, seguindo as orientações de Mann e 

Banard, introduziram na “Quincy Grammar” a instrução graduada, dividida em 12 salas de 

aula. A Inglaterra (1870) e a Espanha (1898) foram exemplos de países europeus que 

também adotaram no seu sistema educacional o projeto de escolas graduadas. Nestes 

países a seriação dos estudos tinha lugar; e o curso primário, institucionalização.  No 

Brasil, a escola graduada de ensino primário público, compreendendo múltiplas salas de 

aula, várias classes, alunos e vários professores, apareceu pela primeira vez no ensino 

público na década de 1890, no Estado de São Paulo70. A escola paulista foi erguida como 

signo do progresso que a República desejava instaurar. Seria tratada como sinônimo do 

moderno, posta como um modelo a ser exportado para outros estados da Federação71. A 

educação e a escola, mais especificamente, podiam, a partir de então, ser consideradas 

como projeto modernizador da República. 

Sobre a educação no contexto da modernidade pode-se dizer ainda, conforme 

Touraine, que:  

 

                                                 
68 LOPES, Eliane M. T.; GALVÃO, Ana Maria de O..  História da Educação. Rio de Janeiro: DP&A, 2001. 
69 Cf. Elias, o tema da civilidade evoluiu com o absolutismo [...]. Ver: ELIAS, Norbert. Op. cit., 1990.  
70 Cf. SOUZA, Rosa F. de. Templos de Civilização: a implantação da escola primária graduada no estado de 
São Paulo (1890-1910). São Paulo: Editora UNESP, 1998. 
71 Com a Reforma Caetano de Campos inaugura-se a lógica que preside a institucionalização do modelo 
escolar paulista.  Ver: CARVALHO, Marta Maria C. de. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES; FARIA 
FILHO; VEIGA. Op. cit., p. 225-226. 
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o que vale para a sociedade, vale para o indivíduo. Sua educação deve ser 
uma disciplina que o liberte da visão estreita, irracional, que lhe impõem 
sua família e suas próprias paixões, e o abra ao conhecimento racional e à 
participação em uma sociedade que a ação da razão organiza. A escola 
deve ser um lugar de ruptura com o meio de origem e de abertura ao 
progresso, ao mesmo tempo pelo conhecimento e pela participação em uma 
sociedade fundada sobre princípios racionais. O professor não é um 
educador que intervém na vida privada das crianças que não devem ser 
outra coisa a não ser alunos; ele é um mediador entre eles e os valores 
universais da verdade, do bem e do belo. A escola deve também substituir 
os privilégios, herdeiros de um passado rejeitado, por uma elite recrutada 
através de provas impessoais realizadas através de concursos72. 

 

 A escola sergipana organizada pelas reformas do início do século XX 

apresentava as características acima enumeradas. A reforma de 1924 insere-se nesse 

contexto de propulsão de discussões e propostas de modernização e higienização da 

sociedade. Uma pesquisa sobre a mesma, a partir da perspectiva da história da educação, 

objetiva verificar suas especificidades, seu significado e o alcance de sua regulamentação. 

 

 

 

O moderno e a modernização em Sergipe 

 

 

A percepção mais concreta das práticas do governo Graccho Cardoso e do lugar 

atribuído à instrução pública neste exigiu conhecimento acerca da realidade da época, com 

ênfase nas décadas imediatamente anteriores a essa administração. Foi preciso responder a 

alguns questionamentos: do ponto de vista político e econômico, que características 

marcaram o Estado de Sergipe no início da República? Ocorreram iniciativas 

governamentais modernizadoras para a sociedade, como a urbanização e a higienização 

dos espaços públicos? Existiram iniciativas postas em prática para melhorias da instrução 

pública? A busca por respostas a tais questionamentos levou-nos a uma breve incursão na 

história sergipana a partir do século XIX. 

 Em meados do século XIX, a Província de Sergipe, em virtude de seu crescimento 

econômico, necessitava melhorar o escoamento da sua produção açucareira, que crescia 

bastante na zona do rio Cotinguiba. São Cristóvão, a capital, localizada em uma região que 

perdera importância, não crescia e o seu porto no rio Paramopama não podia receber 

grandes navios. A solução encontrada pelo presidente da Província, Ignácio Joaquim 

                                                 
72 TOURAINE, Alain. Op. cit., 2002, p. 20. 



 

 

78
 

 

Barbosa, foi transferir a sede da capital. Aracaju, criada em 17 de março de 1855 para ser a 

nova capital, diferente das outras cidades sergipanas, não nasceu de forma espontânea. Foi 

planejada e edificada por uma comissão de engenheiros liderada por Sebastião Basílio 

Pirro.  

A decisão da mudança da capital gerou forte oposição em São Cristóvão; afinal, o 

que era Aracaju? Um pequeno povoado junto a uma praia pouco habitada. A decisão 

estava tomada e o plano pronto para execução. A cidade teria ruas largas e retas, 

matematicamente divididas, lembrando um tabuleiro de xadrez. Seus primeiros anos, no 

entanto, não foram fáceis. Problemas como a falta de água potável, a escassez de casas e as 

doenças provenientes das águas paradas foram questões utilizadas pelos são-cristovenses 

para embasar os argumentos oposicionistas quanto à transferência da capital. Porém, sob a 

liderança de autoridades como o Barão de Maruim, os problemas foram enfrentados.  A 

capacidade de modernizar-se se fazia presente e a nova capital tornava-se aos poucos 

símbolo do progresso, do novo e do moderno, como queriam os senhores enriquecidos 

pelos negócios do açúcar73. 

Nesse período, segunda metade do século XIX, no campo educacional sergipano, 

traços de modernidade podiam ser visualizados. Foram exemplos as iniciativas de Manoel 

Luís, nomeado Diretor da Instrução Pública da província em 24 de maio de 1870.  Segundo 

Nunes, o regulamento por ele redigido representou “a mais importante codificação 

realizada em Sergipe no Império, pelas inovações que trazia, pelas perspectivas que 

rasgava, calcadas nas mais modernas teorias pedagógicas do momento” 74. 

A preocupação com a formação dos professores e com o ensino profissional; o 

pioneirismo na educação de adultos e na defesa da co-educação; a construção do edifício 

do Atheneu, entre outras medidas, faziam de Manoel Luís um homem que acreditava no 

desenvolvimento.  Ele era um “conhecedor das teorias educacionais mais avançadas do seu 

tempo e das experiências que, no setor da educação, vinham sendo realizadas pelos 

grandes países ocidentais”, afirma Thétis Nunes. A historiadora escreve, ainda, que 

                                                 
73 O desenho urbano da cidade constava de 32 quadras, de 110m x 110m cada malha viária ortogonal. O 
modelo era simples, tinha que ser feito rápido, pois existia ainda o perigo da mudança da capital não ser 
aprovada pela corte. Autoridades de Sergipe tentavam assim agir rápido, com o fito de burlar a centralização 
das decisões imperiais.  VER: LOUREIRO, Kátia A. S. A trajetória urbana de Aracaju, em tempo de 
interferir. [s.e.: s.n.], 1987. 
74 NUNES, Maria Thétis. História da educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe, 1984, p. 37. (Coleção 
Educação e Comunicação; 13). 
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“Manoel Luís procurou, dentro das limitações provincianas, aplicá-las para transformar 

material e espiritualmente Sergipe”75.  

Porém, nem todos os seus objetivos puderam, naquele momento, ser atingidos. 

Mesmo assim, não podemos deixar de destacar que o exemplo das iniciativas de Manoel 

Luís à frente da vida educacional sergipana de 1870 a 1875 representou preocupações com 

o sistema escolar durante o Império e que “através de atos escudados em idéias 

progressistas, [ele] abriu novos caminhos, apontou novos horizontes aos seus 

contemporâneos”76. Sua atuação plantou as bases para mudanças, algumas das quais 

somente viriam a ser concretizadas na República.   

O processo modernizador ganharia força com a República. Nela, a nova capital 

florescia e se afirmava como sede do poder político-administrativo e econômico de 

Sergipe. Com obras de reconstrução e remodelamento, a feição da Barbosópolis77 

modificava-se. As mudanças desencadeavam outras. A emergência de novos atores 

políticos e sociais, bem como de novas ideias contribuíam para alterações das funções de 

Estado, que se encaminharia, ainda que lentamente em algumas regiões, para o 

atendimento das necessidades da sua população, materializado na implantação ou na 

melhoria da prestação de serviços públicos. Eram exemplos desses serviços os trabalhos 

relacionados à higiene, uma das marcas de uma organização moderna, posto que com base 

em orientações científicas e que em decorrência da sua área de abrangência, encontraria 

espaço de atuação inclusive na instrução escolar. 

Na presidência do militar José Calazans (1892-1894), Sergipe, em 1893, teve 

publicada regulamentação para o serviço de higiene pública através da instituição do 

Regulamento do Serviço Sanitário do Estado78. O governo passava a normatizar sobre os 

serviços de higiene ao estabelecer uma inspetoria composta por um inspetor e por 

delegados de higiene assim como uma Polícia Sanitária. O serviço sanitário em Sergipe, a 

cargo da Inspetoria de Higiene, situava-se na capital. Tinha por objetivo a execução do 

regulamento de 1893 e o estudo de todos os assuntos relativos à saúde pública. A 

inspetoria, formada pelo inspetor, cargo de nomeação do presidente do Estado, contava 

também com os delegados de higiene, propostos pelo inspetor para cada um dos 

municípios sergipanos. 

                                                 
75 Ibid., p. 22. 
76 NUNES, Maria Thétis. Prêmio grandes educadores brasileiros: monografias premiadas 1984. Brasília: 
Inep, [Manuel Luís Azevedo D’Araújo, Educador da ilustração], 1984, p. 21. (Série Grandes Educadores; 1). 
77 O termo Barbosópolis faz referência a Inácio Joaquim Barbosa, presidente responsável pela elevação do 
povoado à cidade e imediatamente à capital do Estado de Sergipe em 17/03/1855. 
78 ESTADO DE SERGIPE. Regulamento para o Serviço de Hygiene Publica do Estado de Sergipe. Aracaju: 
Typ. d’O Republicano, 1893. 
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Entre as atribuições do inspetor destacavam-se: a fiscalização do exercício da 

medicina, da farmácia e da Assistência Pública; a responsabilidade concernente à 

propaganda e à efetivação dos serviços de vacinação; a atenção aos alimentos, ao 

matadouro, aos cemitérios e às obras de melhoramento urbano da capital e a autoridade 

para conceder ou negar licença para a instalação de hospitais particulares e casas de saúde 

ou mandar fechá-las caso não atendessem aos requisitos necessários ao bem da saúde 

pública. Além disso, obviamente, deveria prestar todas as informações solicitadas pelo 

Governo do Estado e dirigir os trabalhos dos delegados de higiene. 

Os delegados, por sua vez, estavam encarregados de realizar, em grande parte, o 

trabalho do inspetor, com a especificidade de execução das suas atividades apenas na sua 

circunscrição. Dessa forma, deveriam atentar-se aos serviços de vacinação, de construção 

de residências e inspeção delas, bem como dos hospitais, casas de saúde, escolas, 

cemitérios, entre outros, podendo propor à Inspetoria o fechamento dos mesmos. Deveria 

ainda observar a limpeza do espaço público e aplicar multas a infratores dos serviços 

sanitários, além, é claro, informar ao presidente do Estado, anualmente, por meio de 

relatório, acerca dos resultados de seus serviços nas suas respectivas localidades. 

Grande parte do regulamento dedicava-se a determinações de multas aos infratores 

das normatizações sanitárias. Dos setenta e um artigos, dezoito tratavam de pagamentos de 

infrações, o equivalente a 33% do ordenamento. Resta-nos saber como se dava o 

cumprimento das normas, de que forma eram aplicadas, se eram efetivamente pagas as 

multas pelos infratores e, obviamente, os motivos e os meios que estes possuíam para 

desrespeitar o instituído. A considerável presença de penalidades no regulamento era 

indício do desrespeito existente para com as regras. Embora não respeitado por todos, 

compreendemos que, neste momento, o administrador público buscava a normatização dos 

costumes via Estado. Para tanto, instituía normas legais e fiscalizava o cumprimento das 

mesmas de forma a punir comportamentos desviantes. 

Ao observarmos as atribuições dos profissionais do Serviço Sanitário, percebemos 

a grande dimensão das suas responsabilidades, já que fiscalização, divulgação, orientação e 

outras atribuições para o bem do funcionamento das normas de higiene deveriam fazer 

parte do seu cotidiano. Deveriam, pois, atentar para praticamente todos os atos públicos e 

mesmo privados da população. Notamos, portanto, que por parte dos representantes do 

Estado havia uma preocupação considerável com a higienização da sociedade. Certamente, 

torna-se importante sabermos se as ações determinadas pela regulamentação de 1893 

obtiveram êxito naquele presente. Para tal fim, torna-se necessário conhecermos mais de 
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perto quem eram esses inspetores e delegados de higiene, que formação possuíam, quais 

suas reais ligações com o Chefe do Executivo estadual, suas opiniões e efetivas condições 

de trabalho. Além disso, a voz de quem era fiscalizado, com seus aceites ou suas infrações 

às normas precisam ser observadas e compreendidas para um melhor entendimento da 

sociedade do período. No entanto, não sendo o foco da presente pesquisa, ressaltamos 

apenas que a localização e o estudo dos relatórios dos inspetores e dos delegados do 

Serviço Sanitário e uma análise do que se discutia na imprensa daquele presente, fazem-se 

necessários, porém em uma nova investigação. 

Podemos afirmar que, desde o nascimento da República, o governo estadual 

sergipano já demonstrava preocupações com a questão da higiene. Assim, em 1905, 

durante o mandato do farmacêutico Josino Menezes (1902-1905) na Presidência de 

Sergipe, o Serviço Sanitário ganhava nova regulamentação79. Nos anos seguintes, assistia-

se a novas medidas de intervenção visando à construção de novos hábitos relacionados à 

higiene da população. O crescimento urbano verificado no Estado levava os governantes à 

criação de novos mecanismos de intervenção orientados pela racionalidade científica. Este 

fato é de fácil percepção tanto no Brasil quanto em Sergipe, por exemplo, na construção de 

prédios arquitetonicamente planejados para as instituições de ensino primário público, os 

grupos escolares. Estes foram instalados em Sergipe no ano de 1911, na administração de 

Rodrigues Dória (1908-1911). 

No jogo político da República Velha, no início do século XX, os sergipanos, 

principalmente após a administração de Rodrigues Dória, último representante da 

oligarquia olympista (1898-1911), assistiam a uma vida partidária praticamente sem 

competição, sem debates, sem grande oposição. Essa situação política tornava-se 

responsável pela manutenção de políticos ligados às oligarquias locais no Executivo 

estadual, organizadas em torno do Partido Republicano Conservador. Esse cenário vivido 

por Sergipe após 1911 diferia daquele do início da República, marcado pela competição de 

grupos políticos ligados ao poder oligárquico e a oposição a este, o que foi responsável 

pela intervenção do Governo Federal em terras sergipanas. Um exemplo dessa disputa 

política ocorreu em 1906: a Revolta de Fausto Cardoso. Fausto, deputado federal, com o 

apoio do antigo Partido Liberal, começava a ganhar destaque na cena política do período. 

Em Aracaju, aproximou-se de um grupo heterogêneo de pessoas, entre as quais jovens 

                                                 
79 Declarava o Presidente: “Dei novo regulamento á repartição de hygiene, estabelecendo normas sanitárias 
consoante nossas condições financeiras e garantindo os exercícios da medicina e da pharmacia”. Ver: 
SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1905, p. 09. 
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intelectuais e influentes políticos como Leandro Maciel e Olegário Dantas80. Reunidos, 

fundaram o Partido Progressista e planejaram a derrubada do governo oligárquico dos 

Campos. A Revolta contou com a participação de sergipanos egressos da Escola Militar do 

Rio de Janeiro, como Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso, os quais ingressaram 

logo depois nos serviços de instrução no Estado. O resultado do conflito terminou com a 

morte de Fausto Cardoso e, pouco tempo depois, do líder dos Campos, o Padre Olympio 

Campos81.  

No final do seu governo, José Rodrigues da Costa Dória conviveu com uma 

oposição procedente inclusive de membros do grupo “olimpista”. Dória saiu do governo 

sem indicar sucessor, nem concorrer ao Senado. Dessa maneira, chegava ao fim o 

olimpismo. A partir de então, assumiu o governo José Siqueira de Menezes, eleito sem 

competidor para o triênio de 1911 a 1914. Indicado pelo presidente da República, Hermes 

da Fonseca, sua gestão marcava o interregno entre os domínios dos dois grupos que 

detiveram o poder no primeiro quartel do século XX em Sergipe, quais sejam, o do 

monsenhor Olympio Campos, que lhe antecedeu, e o de Oliveira Valladão e Pereira Lobo, 

que haveria de lhe suceder82.   

Engenheiro e militar, Siqueira de Menezes, apresentou-se com programa 

ambicioso: obras de saneamento (esgoto e drenagem) em Aracaju, serviços de 

abastecimento de água e de iluminação elétrica, construção de prédios públicos e de 

pontes, açudes e represas83. Ao final, não realizou tudo que planejou, mas inaugurou o 

trecho da Estrada de Ferro de Aracaju, assim como a iluminação elétrica. Os serviços de 

água passavam para o controle do Estado e a rede de esgoto recebeu impulso mais efetivo. 

Reformou a Constituição estadual em 1913, ampliando o mandato do presidente do Estado 

de três para quatro anos84. 

Dessa forma, a instabilidade política do início da República cedeu lugar a um 

retraimento da vida política sergipana. Nesse período, foi destaque a predominância 

exclusiva do Partido Republicano Conservador como elemento formalizador das 

candidaturas situacionistas. Dentro desse quadro, ascendeu o general Oliveira Valladão, 

apoiado por Pinheiro Machado para o quadriênio de 1914 a 1918. Ao aproveitar uma 

                                                 
80 DANTAS, José Ibarê C. O Tenentismo em Sergipe. 2. ed., Aracaju: Gráfica Editora J. Andrade, 1999, p. 
26-27. 
81 Sobre a “Revolta Fausto Cardoso”, ver: OLIVA DE SOUZA, Terezinha. Impasses do federalismo 
brasileiro: Sergipe e a Revolta de Fausto Cardoso. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Cristóvão: UFS, 1985. 
82 DANTAS, José Ibarê C. Op. cit., p. 29-30. 
83 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1912, p.11. 
84 DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, p. 
35-36. 
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melhoria da arrecadação devido à elevação dos preços do açúcar e dos tecidos, deu 

continuidade às obras de seus antecessores. Inaugurou o segundo trecho da ferrovia 

iniciada no governo de seu antecessor, ligando Aracaju a Propriá; prosseguiu ações de 

saneamento e aterro; construiu dois grupos escolares na capital e um na cidade de Capela; 

reformou prédios públicos, inclusive o Palácio do governo; investiu na Usina de 

Eletricidade, e fez reformas na instrução pública, introduzindo inclusive cursos noturnos 

destinados aos operários85. 

Oliveira Valladão, antes de deixar o governo, combinou a sua candidatura para o 

Senado, com o tenente coronel Pereira Lobo, seu genro e senador. Pouco tempo depois 

fizeram uma permuta. Eleito para governar o Estado de 1918 a 1922, Pereira Lobo foi o 

último dos militares durante a Primeira República a administrar com o respaldo do voto 

popular. Ao todo foram quinze anos de presença de oficiais do Exército no governo de 

Sergipe. 

Imediatamente à sua posse, Pereira Lobo (1918-1922) deparou-se com um grave 

problema: um surto da gripe espanhola. Espalhada por quase todo o Estado, onde foram 

registrados 25.910 casos, a gripe gerou um resultado de 997 mortes, segundo os registros 

oficiais. A epidemia evidenciava a falta de estrutura na área da saúde para enfrentar 

tragédias dessa natureza. Em 1920, quando Sergipe comemorava um século de autonomia 

política em relação à Bahia, em meio a vários eventos, o presidente do Estado, em 

Mensagem à Assembleia Legislativa, lembrava que Aracaju ainda tinha “grandes 

pântanos”86. 

Percebemos que, diante dos problemas epidêmicos, que nos remetem às questões de 

higiene, os governantes vinham contribuindo para as obras de saneamento no Estado e, 

consequentemente, melhorando o tratamento da saúde pública, embora em ritmo lento. 

Depois da mortandade de 1918, uma comissão federal da Diretoria Geral de Saúde Pública 

dirigiu-se a Sergipe no ano seguinte e passou a fornecer orientação mais aprimorada de 

política sanitária. Enquanto isso, o governo estadual fazia novos aterros, drenagens e 

ampliava os serviços de água, esgotos, luz, calçamentos, melhorando, sobretudo, a 

aparência de Aracaju. Mas, ao lado de melhoramentos, novas demandas apareciam. O fato 

é que, aos poucos, o aparato público ia se modificando e a feição da cidade se 

transformando87. 

                                                 
85 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1918. 
86 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1920. 
87 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...]. [anos: 1921, 
1922]. 
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No campo econômico, não obstante ainda ter destaque a atividade açucareira, 

ocorreu uma diversificação na economia. Em meio a um processo de modernização a que 

assistia o Estado, algumas indústrias têxteis foram criadas. Aracaju, Propriá, Vilanova 

(hoje Neópolis), São Cristóvão e Estância receberam as indústrias, fazendo nascer a classe 

operária. A melhoria nos serviços públicos (iluminação, saneamento, transporte, entre 

outros), mediante parceria de capitais estatais e privados, espalhava-se e mudava a face dos 

centros urbanos de Sergipe. 

 Ainda que houvesse a permanência de privilégios a grupos dominantes, a vida 

social movimentava-se tanto pela melhoria dos serviços prestados à população quanto pela 

organização da imprensa através da publicação de jornais e revistas88, na realização de 

greves, nos centros de discussão e no apoio a operários, nas discussões sobre educação 

escolar, na fundação de entidades culturais, apesar da inexistência de uma política cultural 

institucionalizada, definida e posta em prática. 

As transformações ligadas a um rápido crescimento urbano, acompanhado de 

explosão demográfica, alimentavam a vida moderna. Tal modo de vida nutria-se também 

de grandes descobertas científicas, industrialização da produção econômica e aceleração do 

ritmo de vida. “No século XX, os processos sociais que dão vida a esse turbilhão, 

mantendo-o num perpétuo estado de vir-a-ser, vêm a chamar-se modernização”89, 

conforme Berman. O século XX, na sua análise, corresponde a uma terceira fase da 

modernidade, momento em que o processo de modernização se expande a ponto de atingir 

potencialmente todo o mundo, caracterizado, entre outros aspectos, por um aumento na 

produção econômica e melhoria na qualidade dos produtos e serviços humanos90. 

O Brasil experimentava essas transformações. As obras de urbanização realizadas a 

partir de 1900 em cidades de Sergipe, que caracterizavam a sociedade sergipana do início 

do século XX, assemelhavam-se às de outros estados do país. Um cenário com 

características eminentemente rurais, marcado pela produção de açúcar, de algodão e pela 

criação de gado, mas com a combinação de uma diversificação econômica e uma vida 

urbana crescente, na qual a educação foi tomada como elemento necessário ao novo 

projeto político.  

                                                 
88 AZEVEDO, Crislane B. Imprensa sergipana: as revistas publicadas em Sergipe no período de 1890 a 2001 
e a sua contribuição para a historiografia sergipana. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 22., 2003, 
Anais.... João Pessoa: Anpuh/UFPB, 2003. Cd-rom.; ______. Subsídios para a história da educação: o caso 
da imprensa jornalística em Aracaju de 1889 a 1930. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 22., 2003, 
Anais.... João Pessoa: Anpuh/UFPB, 2003. Cd-rom. 
89 BERMAN, Marshall. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. Tradução de Carlos 
F. Moisés e Ana Maria L. Ioriatti. São Paulo: Companhia da Letras, 1986, p. 16. 
90 Ibid., p. 25. 
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Na República, a educação do povo deveria extrapolar o campo da sala de aula, 

alcançar outros níveis, difundir novos valores culturais, pois “havia necessidade de padrões 

para o estabelecimento de diretrizes que reorientassem a relação educação e sociedade: 

tratava-se do reconstrutivismo social”91. 

Nessa “reconstrução”, a cidade também trabalha, “o discurso sobre educação 

popular como projeção da práxis reformuladora revelou-se teoria e pedagogia do social”92.  

O meio urbano tem, portanto, que contribuir para a assimilação de novos comportamentos, 

devendo ser tratado, saneado, tornar-se agradável, educado. A cidade deve ser remodelada, 

modernizada. Na República, intensificam-se as ações voltadas à modernização do espaço 

urbano “visando tanto à funcionalidade das estruturas produtivas, a higiene e salubridade 

através da ampliação da oferta de serviços urbanos em rede, a drenagem e saneamento de 

áreas insalubres, como ao ‘embelezamento’ das áreas centrais segundo uma estética 

européia”93. 

A Aracaju da Primeira República, ainda entrecortada por dunas e trechos de maré e 

mangues, passou por um processo de melhoramentos.  A cidade foi contemplada com uma 

série de serviços como o cine-teatro “Carlos Gomes” (posterior “Rio Branco”), que recebia 

também companhias teatrais para apresentação, além de associações educacionais, 

científicas e literárias. Constituem exemplos dessas associações o Clube Esperanto (1906), 

o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe (1912), a Liga Sergipense contra o 

Analfabetismo (1916), o Clube Esportivo Feminino (1919), a Hora Literária (1919) e a 

Academia Sergipana de Letras (1929)94. 

A capital do Estado de Sergipe crescia. Escolas, repartições públicas, comércio, 

fábricas, cinemas, instituições literárias faziam com que a cidade se movimentasse. A 

capital planejada tinha suas ruas como alvo dos serviços públicos.  A voz reformadora da 

República deveria atingir todos os espaços sociais, difundir as suas noções de civilidade. 

Nesse momento, difundem-se os discursos higienistas e os da racionalidade na organização 

da sociedade. Depois de proclamada a República, sob o lema da ordem e do progresso, 

tornava-se preciso construir a imagem da nova forma de governo. Tal imagem deveria 

estar relacionada a uma cidade modernizada, higiênica e bela. Assim, podemos afirmar que 

                                                 
91 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade brasileira: a 
Escola Nova.  São Paulo: Cortez; Autores Associados, 1989, p. 55. (Coleção Educação Contemporânea. Série 
memória da educação) 
92 Ibid., p. 54. 
93 SIMONI, Lucia N.. As diretrizes de crescimento urbano no município de São Paulo, 1910-1916. In: 
SIMPÓSIO NACIONAL DE HISTÓRIA, 22., 2003, Anais.... João Pessoa: Anpuh/UFPB, 2003. Cd-rom. 
94 FREITAS, Anamaria Gonçalves B. de. “Vestidas de azul e branco”: um estudo sobre as representações de 
ex-normalistas (1920/1950). São Cristóvão: GEPHE/NPGED-UFS, 2003. (Coleção Educação é História). 
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em meio à dominação oligárquica conservadora, houve administradores que contribuíram 

para o crescimento do Estado. Alguns se voltando, inclusive, para as necessidades públicas 

mais gerais, como a instrução.  

A partir do final do governo Pereira Lobo (1918-1922), o quadro político sergipano 

demonstrava mudanças, inclusive com a inquietação das forças políticas locais e da crítica 

que a administração Lobo, considerada autoritária, assistira no final do seu período, 

principalmente na imprensa. Dantas recorda que “a essa altura o quadro político foi-se 

revelando mais inquieto. Recordemos que, de 1907 a 1921, internamente, o controle 

político foi estabelecido sem a vigilância de partidos oposicionistas. Sobretudo depois de 

1911 a sociedade passou a viver entre os elogios fáceis e a indiferença tácita. [...]”95. Seria 

nesse cenário político com acenos a mudanças que ascenderia Graccho Cardoso à 

Presidência de Sergipe. 

As obras de remodelamento em Sergipe ampliaram-se na década de 1920. Nesses 

anos, mais precisamente durante o Governo Graccho Cardoso (1922-1926), contam-se 

diversas outras iniciativas, levadas também para localidades do interior sergipano. 

Representam exemplos dessas iniciativas: regularização da propriedade fundiária; 

continuação de aterros e calçamentos em Aracaju e diversos melhoramentos no interior do 

Estado; melhora dos sistemas de esgotos e de fornecimento de água; organização dos 

serviços sanitários e edição de um Código Sanitário; criação de instituições de ensino e de 

pesquisa; construção de Penitenciária, do Mercado e do Matadouro em Aracaju; criação do 

Banco Estadual de Sergipe; substituição dos bondes de tração animal por carris elétricos; 

regulamentação da inspetoria de veículos; construção de estradas; incentivo ao cultivo do 

algodão, à criação de gado, bem como à indústria; criação da Inspetoria de Terras, Matas e 

Estradas, promovendo a demarcação de terras, inclusive indígenas; organização de um 

cadastro territorial e tentativas para reaver áreas apossadas injustamente e tributar terrenos 

baldios.    

Sem dúvida alguma a década de 1920 foi expressiva em mudanças no Brasil. No 

campo político, econômico, cultural e educacional, as discussões ocorridas certamente 

viam-se em meio ao contraditório, fruto da convivência entre o antigo e o moderno no país. 

Lembram Lorenzo e Costa que “o esforço de revisitar a década de 1920 poderia contribuir 

para a reflexão sobre o conteúdo mesmo da modernidade brasileira, geralmente datada 

pelos estudiosos a partir das transformações da década subseqüente”96. 

                                                 
95 DANTAS, Ibarê. Op. cit., 2004, p. 38. 
96 LORENZO, Helena C. de; COSTA, Wilma Peres da (Org.). A década de 1920 e as origens do Brasil 
moderno. São Paulo: Editora Unesp, 1997, p. 9. 



 

 

87
 

 

Na área educacional, especificamente, fervilhava a vinculação entre educação, 

reformas e modernidade, tendo como pano de fundo todo um projeto de reordenamento do 

social. Sergipe não foi alheio a esse movimento.  Por isso, os anos 1920, ao inaugurarem a 

gênese do Brasil moderno, segundo Lahuerta, introduzem “procedimentos, hábitos, 

ângulos de visão, diagnósticos que orientaram e mobilizaram várias gerações”97. 

Em Sergipe, nos anos vinte, a melhoria das finanças estaduais foi aproveitada pela 

administração Graccho (1922-1926), cujo chefe do Executivo revelara preocupação com a 

educação desde a sua atuação como parlamentar e que viria a estabelecer o momento áureo 

de inovações na educação escolar na Primeira República em Sergipe. Retomados os 

índices das exportações, que haviam sofrido queda por volta de 1919, o presidente Graccho 

soube tirar proveito do novo momento propício, exercendo uma administração marcante no 

campo das realizações culturais, sobretudo as educacionais, que identificaram o traço 

progressista do seu governo98.  

Sobre o ensino primário, especificamente, o presidente identificou problemas. Tais 

problemas, a seu ver, eram resultantes da má distribuição das cadeiras, “muitas das quais 

situadas em pontos de exigua ou nenhuma população escolar, em logares ermos e sem 

hygiene exigidas pela vida humana”99. Assim, realizou a compra de casas para melhor 

localizar as escolas isoladas, dando-lhes condições de conforto e de higiene. Empreendeu a 

construção de novos grupos escolares no Estado, contando Sergipe, no início da sua 

administração, com cinco grupos e, ao final, com quatorze, sendo cinco deles em Aracaju.  

Em Sergipe, a preocupação com a educação, no intuito de organizá-la de forma 

moderna, remonta a tempos anteriores. Como símbolo dessa busca de modernização tem-

se em 1911, a Reforma Rodrigues Dória a qual estruturou em novas bases o ensino normal 

e primário com a implantação dos grupos escolares100. Estes fizeram parte de um processo 

modernizador e civilizatório ocorrido em Sergipe no início da República. 

Os grupos escolares passaram, então, a fazer parte do cenário urbano da capital 

sergipana. Conforme Mendonça, o cenário era problemático. Ainda na década de 1950, 

afirmava o autor que a existência de áreas vazias, terrenos baldios intercalados entre os 

bairros mais importantes “são verdadeiros entraves ao progresso da cidade, além de 

                                                 
97  LAHUERTA, Milton. Os intelectuais e os anos 20: moderno, modernista, modernização. In: LORENZO, 
Helena C. de; COSTA, Wilma Peres da (Org.). Op. cit., p. 93. 
98 NUNES, Maria Thétis. História da educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: Secretaria 
de Educação e Cultura do estado de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe, 1984, p. 244; DANTAS, José 
Ibarê C.. Op. cit., 1999, p. 49-50. 
99  SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa, [...], 1923. 
100 ESTADO DE SERGIPE. Regulamento do Ensino Primário expedido pelo Exm. Snr. Dr. José Rodrigues 
da Costa Dória presidente do Estado por decreto n. 563 de 12 de agosto de 1911. Aracaju: Typ. 
Commercial, 1911. 
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representarem um capital morto, sem nenhum valor social”101.  Entretanto, de acordo com 

Dantas, nenhuma cidade no Estado se comparava à capital sergipana, pois “além de ser o 

centro político-administrativo onde os poderes constituídos, fossem quais fossem suas 

dependências, engendravam suas decisões, era também o maior centro industrial e 

comercial de Sergipe”102.  

A Aracaju republicana assistiu a um considerável crescimento populacional devido 

à grande migração do interior para a capital. Entre outros fatores, particularmente, na 

década de 1920 “a modernização da cidade e a maior oferta de oportunidades de emprego e 

de escolaridade aumentaram os atrativos para este processo migratório”.  Realmente, de 

21.132 habitantes em 1900, a população de Aracaju “subiu para 37.440 em 1920, e em 

1924 já era estimada em 42.469 indivíduos”103. 

Em Aracaju, a instalação dos grupos escolares ocorreu, portanto, em meio a um 

processo de crescimento e modernização. A urbanização figura como elemento importante 

a considerar quando tratamos de educação, devido às suas implicações sociais. Conforme 

Nagle, “não só as influências citadinas se estendem, como se diversificam as funções e se 

alteram os tipos de organização – as cidades representam verdadeiras ‘oficinas de 

civilização”’104 e a Aracaju das três primeiras décadas do século XX representava para 

Sergipe justamente isso.  Nesse período, a cidade transformava-se. Adquiria contornos de 

cidade moderna. Foram instalados os serviços de luz elétrica, rede telefônica, bondes 

elétricos, de água e esgotos. Houve a construção de hospitais, do Arquivo Público, casas 

bancárias e comerciais, além do embelezamento e ajardinamento de ruas e praças. Apesar 

de esta remodelação atingir inicialmente apenas a área do “quadrado de Pirro”105, nesse 

processo modernizador os grupos escolares desempenharam  papel fundamental. Eles 

contribuíram tanto para o embelezamento da cidade e a divulgação de ideais cívicos quanto 

para o seu asseio, através, por exemplo, da exigência de vacinação das crianças para a 

realização das matrículas. 

Os grupos escolares foram instituições eminentemente urbanas e redefiniram o 

lugar ocupado pela escola no traçado das cidades. Foram criados para atender a muitos 

alunos, fazendo com que um grande número de estudantes tivesse acesso aos mesmos 

                                                 
101 MENDONÇA, José Antônio Nunes. A educação em Sergipe. Aracaju: Livraria Regina, 1958, p. 23. 
102 DANTAS, José Ibarê. Op. cit., 1999, p. 45. 
103 DANTAS, José Ibarê. Op. cit., 1999, p.48. 
104 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU; Rio de Janeiro: Fundação 
Nacional do Material Escolar, 1974, p. 24. 
105 Sebastião B. Pirro liderou comissão de engenheiros que trabalharam no plano de construção da cidade de 
Aracaju.  O planejamento urbano da cidade constava de 32 quadras, de 110m x 110m cada em malha viária 
ortogonal e em traçado de tabuleiro de xadrez. Ver: LOUREIRO, Kátia A. S. A trajetória urbana de Aracaju, 
em tempo de interferir. [s.e.: s.n.], 1987, p. 51. 
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métodos, conteúdos, recursos didáticos e orientações gerais.  Planejados sob uma ordem 

racional, tinham a divisão do trabalho como base de seu funcionamento.  Vários alunos, 

várias professoras, para cada professora uma classe, a cada classe alunos homogêneos em 

idade, tudo supervisionado por um diretor.   

Prédios próprios, amplos, arejados e higiênicos, arquitetonicamente planejados 

representavam um outro traço dos grupos escolares. A planta dessas edificações, como 

lembra Stamatto:  

 

era contratada a arquitetos e engenheiros e a construção deveria situar-se 
próxima aos demais prédios importantes da cidade [...], com a praça 
principal a sua frente ou lado. O prédio da escola fazia parte, quando 
construído nesse período, do conjunto de imóveis a ser visto pela 
população local, especialmente aquele grupo que podia freqüentar os 
lugares de maior prestígio da municipalidade. Por ocasião de 
comemorações importantes na cidade, como festas, procissões, desfiles, 
atividades públicas realizadas na praça principal, a instituição escolar 
marcava sua presença com a suntuosidade de seu prédio ali erguido106.  

 

Constituíam, ainda, peculiaridades dessas instituições, o método de ensino pautado 

na valorização da experiência através dos sentidos, trabalho escolar executado mediante 

abundantes e variados recursos didáticos e professores formados especialmente para a 

docência no ensino primário. A reunião dessas e de outras condições de funcionamento 

fazem desses estabelecimentos um símbolo da modernização pedagógica implantada no 

país, em que São Paulo, pioneiro na experiência, representava o foco irradiador do modelo. 

Semelhante ao que ocorreu em outros estados, Sergipe contou com a presença de 

um professor de São Paulo para participar da reforma da instrução pública com o objetivo 

de implantar o que efetivamente existisse de mais moderno em termos educacionais. 

Porém, o projeto sergipano, espelhado na experiência paulista não se mostrou como 

simples transplantação do modelo.  O conhecimento das especificidades de Sergipe e o 

respeito a elas foram registrados e postos pelo presidente Rodrigues Dória, em 1911, ao 

professor Carlos Silveira na ocasião de sua contratação, como o próprio professor 

registraria posteriormente107. As discussões e as iniciativas em prol da instrução pública 

encontravam espaço em Sergipe desde os idos do Império, como atestavam as 

regulamentações de Manoel Luís na década de 1870. Ainda que não completamente 

concretizadas e aceitas por estudiosos e políticos da época, as regulamentações de Manoel 

Luís nos dão noção do que se projetava naquela época em termos educacionais. Podemos 
                                                 
106 STAMATTO, Maria Inês Sucupira.  Op. cit., p.79. 
107 SILVEIRA, Carlos. Carta de Carlos Silveira enviada ao Senhor José Calazans a pedido deste referente á 
sua estada em Sergipe, em 1911, trabalhando na área da Educação. São Paulo, 06/03/1947. 
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acrescentar a isso as discussões realizadas através da imprensa na última década do 

oitocentos, a exemplo do que se publicava nos periódicos “A Noticia” e “O 

Republicano”108. Enfim, percebemos a existência de um conhecimento acerca das 

possibilidades de mudanças no ensino público em Sergipe, onde os grupos escolares 

representaram a educação como um projeto modernizador da República. 

A força dessas instituições não se fez sentir apenas na educação, pois a 

modernização, sinônimo de mudança, que elas intentavam representar, apesar de não ser 

completamente instaurada, marcou um lugar determinante na sociedade sergipana do início 

do século XX.  Os grupos representavam, em síntese, a materialização da educação para a 

República. Eles carregavam em si um projeto civilizador que objetivava, por meio da 

educação, estruturar novos hábitos e comportamentos com o objetivo de formar um povo 

brasileiro escolarizado e cidadão, além de homogeneizado mesmo diante da pluralidade 

cultural do país. 

Aracaju, capital do Estado, foi a primeira cidade a implantar os grupos escolares. 

No interior sergipano, a instalação de tais instituições ocorreu de forma efetiva na década 

de 1920 no governo de Graccho Cardoso. São Cristóvão, Anápolis (posterior Simão Dias), 

Capela, Estância, Propriá, Lagarto, Villanova (atual Neópolis) e Boquim109 foram, depois 

de Aracaju, os primeiros municípios contemplados com grupos escolares. Nessa década, 

uma série de melhorias urbanas foi executada nas cidades sergipanas. Na educação, além 

dos melhoramentos feitos em escolas isoladas e da ampliação do número de grupos 

escolares, ainda pode ser citada a experiência das escolas reunidas, inaugurada na cidade 

de Santo Amaro em 1924 durante a administração Graccho Cardoso (1922-1926). 

Os grupos foram veículos difusores de práticas e de princípios europeus e norte-

americanos de escolarização da infância, como o método intuitivo ou lições de coisas. Para 

o sucesso dessas unidades de ensino, do novo método e da modernidade pedagógica, uma 

série de procedimentos foi posta em exercício por meio de regulamentos, programas, 

portarias, ofícios e circulares da Diretoria da Instrução Pública. A preocupação com a 

higiene escolar integrou-se ao projeto de ensino do qual os grupos foram o centro.  As 

medidas higienistas foram adotadas em larga escala, influenciando tanto na estrutura física 

dos prédios e na organização do mobiliário quanto nas próprias práticas escolares, a 

                                                 
108 Ver: O Republicano. Aracaju, 11/09/1890, n. 234, p. 1; A Noticia. Aracaju, 20/01/1897, 22/01/1897, 
11/08/1897 e 16/08/1897. 
109 Para um panorama individualizado das cidades, vilas e povoações de Sergipe, da independência até 1920 
com uma visualização parcial da dimensão urbana das cidades onde foram implantados os Grupos Escolares, 
com suas ruas, casas e edifícios públicos, ver: SILVA, Clodomir. Álbum de Sergipe (1820-1920). Aracaju: 
[s.e., 19_ _].  
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exemplo da leitura silenciosa e da escrita vertical, adaptadas à racionalização e à 

velocidade que a sociedade do período exigia. Também configura exemplo dessas medidas 

a educação física, posta em prática pela necessidade de construção de um povo hábil, forte 

e saudável, apto a um país republicano, civilizado e moderno, formado dentro de um 

ensino obviamente moderno. 

As inovações trazidas pela República ganhavam força, principalmente na primeira 

metade da década de 1920. Neste momento, uma atenção para com a instrução pública, 

iniciada na década anterior, fortalecia-se e consequentemente os grupos escolares 

expandidos para o interior do estado viriam a contribuir para o projeto modernizador pelo 

qual passava o Estado.  Em um percurso de crescimento e modernização, ganhava destaque 

a década de 1920, iniciada com as comemorações do centenário da independência de 

Sergipe e do Brasil e outros eventos significativos a nível nacional e estadual110. Nesse 

cenário, foi eleito Graccho Cardoso (1922-1926) presidente de Sergipe. 

 
 
 
 
Graccho Cardoso: experiência profissional e vida política 
 

 

 

Maurício Graccho Cardoso nasceu na cidade de Estância-SE em 1874 em uma 

família já caracterizada pela presença em atividades intelectuais. Seu pai e primeiro mestre, 

Brício Cardoso, tornou-se um conceituado professor do Atheneu Sergipense. Seu avô, 

Joaquim Maurício Cardoso, foi, além de advogado, professor de Matemática e Geografia. 

Seu tio, Severiano Cardoso, era professor e escritor. O professor José de Alencar Cardoso, 

de quem Graccho era primo, foi o fundador do Colégio Tobias Barreto e Diretor da 

Instrução Pública no governo Pereira Lobo (1918-22). Os primeiros estudos de Graccho 

Cardoso tiveram prosseguimento em Aracaju, depois no Rio de Janeiro, onde estudou na 

Escola da Praia Vermelha. Finalmente ingressou na Escola Militar do Ceará, Estado onde 

depois, em 1907, concluiu o curso de Direito. 

No Ceará atuou também como jornalista. A experiência como proprietário e redator 

de “O Republicano” contribuiu para o seu envolvimento com a vida política. Naquele 

Estado trabalhou com os Accioly, ocupando vários cargos públicos: diretor da Secretaria 

                                                 
110 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1922. 
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da Assembleia Legislativa Estadual, professor concursado do Lyceu do Ceará, lente de 

Direito Constitucional da Faculdade de Direito, deputado estadual por duas legislaturas, 

secretário da Fazenda no 2º Governo Accioly e deputado federal, momento em que foi 

eleito também vice-presidente do Ceará (1908-1912)111.   

Já havia atuado em jornais em Aracaju, ao redigir em “O Operário” e em “O 

Caixeiro” no ano de 1891. Assim como, posteriormente, ao retornar a Sergipe, após deixar 

a política cearense, e colaborar no “Correio de Sergipe” com o pseudônimo G. Osodrac e 

na “Gazeta de Sergipe” com o de Jambographes112.  

Em 1905, no Ceará, na atuação como Secretário da Fazenda, Graccho Cardoso 

produziu extenso relatório, que pode ser considerado, segundo Armindo Guaraná, “a base 

da sua concepção de Governo, aplicada em Sergipe quando presidiu o Estado, de 1922 a 

1926”113. De igual modo, segundo Barreto, “é possível considerar sua atuação parlamentar, 

no primeiro mandato na Câmara Federal como a base de suas reflexões sobre educação, 

agricultura, e outros temas avultados em seu Governo”114. 

No Relatório de 1905, Graccho Cardoso criticava a existência do que chamava de 

“vícios à administração pública”, vindo a exonerar funcionários considerados 

desnecessários ao serviço público cearense115, feito repetido em Sergipe logo nos primeiros 

anos do seu governo como presidente do Estado116. Sob o seu exercício na Secretaria da 

Fazenda, três regulamentos serviram de base para a organização dos trabalhos, tendo em 

vista principalmente a necessidade de combate ao comércio ilegal no Ceará. Esta 

representação da normatização como ordenadora das ações foi novamente visível na 

administração sergipana, uma vez que diversos serviços foram regulamentos ao longo do 

quadriênio de 1922-1926117.  

                                                 
111 GUARANÁ, Armindo. Diccionário bio-bibliográfico do Estado de Sergipe. Aracaju: Governo do Estado 
de Sergipe, 1925. 
112 ARAÚJO, Acrísio Torres. Graccho Cardoso. Aracaju: [s.n.], 1973, p.15. 
113 GUARANÁ, Armindo. Op. cit.. 
114 Cf. BARRETO, Luiz Antônio. Graccho Cardoso: vida e política. Aracaju: Instituto Tancredo Neves, 
2003, p. 11-12. 
115 CARDOSO, Mauricio Graccho. Relatorio apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Antonio Pinto Nogueira Accioly, 
Presidente do Estado do Ceará pelo Secretario de Estado dos Negócios da Fazenda Mauricio Graccho 
Cardoso. Fortaleza, 1905. 
116 São alguns exemplos: Decreto n. 746 de 29/12/1922; Decreto n. 747 de 30/12/1922; Decreto n. 749 de 
03/01/1923; Decreto n. 750 de 03/01/1923; Decreto n. 752 de 04/01/1923; Decreto n. 753 de 11/01/1923; 
Decreto n. 759 de 20/01/1923; Decreto n. 763 de 02/02/1923.  
Ver: SERGIPE. Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1923: atos do poder legislativo e atos 
do poder executivo 1923. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929; SERGIPE. Colleção de Leis e 
decretos do Estado de Sergipe de 1922: atos do poder legislativo e atos do poder executivo 1922. Aracaju: 
Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929. 
117 São alguns exemplos: Decreto n. 760 de 23/01/1923 – Expede regulamento para o registro da propriedade 
territorial; Decreto n. 782 de 23/02/1923 – Baixa regulamento para o Centro Agrícola Epitácio Pessoa; 
Decreto nº 768 de 08/02/1923 – Baixa Regulamento para o Curso Comercial do Atheneu Sergipense; Decreto 
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Ao se referir à produção agrícola cearense, salientava a importância e a necessidade 

de estudos e a adoção de métodos racionais e modernos aplicados à cultura. Para tanto, 

defendia a contratação de profissional competente e familiarizado com a produção a ser 

desenvolvida118. Adotara esta postura em Sergipe ao contratar, por exemplo, o professor 

Thomás R. Day, do Texas, para a direção do Departamento Estadual do Algodão e o Dr. 

Archimedes Pereira Guimarães, então professor de Química Orgânica e Industrial da 

Escola Polytechnica da Bahia e já com passagem na Escola Superior de Agricultura e 

Medicina Veterinária, no Rio de Janeiro para a organização do Instituto de Química119.  

Ainda no que se refere à empresa agrícola, Graccho Cardoso defendia os benefícios a 

serem colhidos pela contratação de imigrantes europeus para a produção de café no Ceará, 

devido à crença nos conhecimentos destes. Ao se referir aos estrangeiros afirmava que “O 

que há mister é que nos ensinem a cultivar as espécies selectas ainda não ensaiadas, e a 

aperfeiçoar os productos mediante as praticas mais adiantadas e a utilização dos novos 

mechanismos”120. Em Sergipe, a instalação de uma colônia agrícola alemã foi um projeto 

anunciado em sua plataforma presidencial de 1922 e efetivado em 1924121. As suas críticas 

à produção agrícola, marcada por métodos atrasados e pela falta de conhecimento dos 

lavradores, geraram o seu intento de implantar uma fazenda modelo no Ceará122. Este 

objetivo foi materializado em Sergipe, ao reorganizar o Centro Agrícola Epitácio Pessoa e 

ao fundar, dentro do Centro, o Patronato São Maurício, dedicado ao ensino agrícola123.  

Um outro aspecto que chama a atenção no que se refere às relações entre seu 

pensamento expresso no Relatório de 1905 e suas ações na Presidência de Sergipe 

dezessete anos depois, era a preocupação de Graccho Cardoso com a preservação 

ambiental. No Ceará, como Secretário da Fazenda, instituía multas para quem devastasse 

as matas da “Colônia Christina” e afirmava que “urge que o poder Legislativo regulamente 

                                                                                                                                                    
n. 800 de 14/04/1923 – Baixa regulamento para a Recebedoria Estadual e estações arrecadadoras do interior; 
Decreto n. 808 de 30/04/1923 – Altera disposições do regulamento do Atheneu Sergipense; Decreto n. 843 de 
21/09/1923 – Baixa regulamento para a industria do algodão; Decreto n. 848 de 15/10/1923 – Baixa 
regulamento para estradas de rodagem; Decreto nº 867 de 11 de março de 1924 – Dá novo Regulamento à 
instrução pública; Decreto nº 894 de 26 de dezembro de 1924 – Baixa Regulamento para o Instituto de 
Chimica; Decreto nº 912 de 12 de dezembro de  1925 – Dá novo Regulamento ao Ateneu “Pedro II”; Decreto 
nº  921 de 20 de fevereiro de 1926 – Baixa Regulamento para a Faculdade de Farmácia e Odontologia de 
Sergipe; Decreto nº 928 de 31 de março de 1926 – Dá novo Regulamento à Escola de Comércio “Conselheiro 
Orlando”; Decreto nº 934 de 04 de maio de de 1926 – Dá novo Regulamento à Escola Normal “Ruy 
Barbosa”; Decreto nº 940 de 02 de julho de 1926 – Dá novo Regulamento ao Ateneu Pedro II.       
118 CARDOSO, Mauricio Graccho. Op. cit., p. 35-36. 
119 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1925, p. 33. 
120 CARDOSO, Mauricio Graccho. Relatorio apresentado ao Exmo. Sr. Dr. Antonio  [...], 1905, p. 39. 
121 SERGIPE. Op. cit., p. 58. 
122 CARDOSO, Mauricio Graccho. Op. cit., passim, p. 41-87. 
123 Decreto n. 872 de 31 de outubro de 1924 – Crea, no Centro Agrícola Epitácio Pessoa, o Patronato São 
Mauricio. 
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a reprodução das matas e o início do serviço de arborização, de preferência nos morros e 

valles completamente despovoados”124. Sob a sua administração, Sergipe assistiu à criação 

da Inspetoria de Terras, Matas e Estradas. Tal órgão, entre outros aspectos, deveria atentar 

para a “protecção ás mattas e de reflorestamento”125. Além disso, baixava o Decreto nº. 

930 de 10/04/1926, que apresentava instruções para o serviço de polícia florestal.  

Do exposto, não nos resta nenhuma outra alternativa senão a de concordar com 

Armindo Guaraná, quando afirma que o Relatório de Graccho Cardoso como secretário da 

fazenda do Ceará no governo Accioly contém as bases de sua administração em Sergipe 

nos anos de 1922 a 1926. Bases estas marcadas por uma busca pela racionalização das 

práticas administrativas e modernização dos processos produtivos. 

Através dos discursos de parlamentares no final do século XIX e início do XX, é 

possível percebermos um pouco do itinerário intelectual de seus autores. Segundo afirma 

Barreto, em 05 de novembro de 1907, Graccho Cardoso pronunciou discurso denso, 

apoiado em citações de Teixeira Brandão, Gustave Le Bom, Frederic Vittes, M. Guizot, A. 

de Lamartine, Victor Cousin, E. Spuller, Labolaye, Strofforello, Almeida Garret, Picavet, 

Rui Barbosa, A. Riant, Baudrillart, E. Van Brussel, E. Demolins,G. Fraccaroli, B. 

Machado, Gaston Rouvier G. Compayré, Afonso Costa, Hippeau, João Barbalho, E. 

Marotte, Michel Breal, entre outros autores cujas obras serviam de referencial teórico, nos 

vastos campos da pedagogia, da sociologia e da filosofia. Na sua fala o deputado discutia a 

instrução pública, tema recorrente em sua atuação política, defendendo uma ordem de 

ideias que começavam a vigorar na França e na Alemanha, principalmente126.  

Ainda sobre o referido discurso, Barreto afirma que este talvez tenha sido o mais 

completo e profundo feito por Graccho Cardoso. No mesmo discurso ficava demonstrado o 

seu interesse pelo tema da educação, assim como a sua visão do novo processo cultural 

agregado ao ideal republicano. Afirmava Graccho Cardoso que:  

 

a República deve instrução a todos, porquanto todos concorrem com um 
quinhão de luzes, de esforços, de boa vontade, para fecundar e desenvolver 
os seus princípios, para manter a ordem, fomentar a riqueza e a 

                                                 
124 CARDOSO, Mauricio Graccho. Op. cit., p. 84-85. 
125 Decreto n. 904 de 01/08/1925; SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo 
Presidente do Estado [...] 1926, p. 28. 
126 O discurso não foi localizado até o presente momento e não há na obra do Acadêmico [Academia 
Sergipana de Letras] jornalista Luiz A. Barreto, a referência completa do discurso e nem indicação de 
acervos pesquisados. São inúmeras as citações de documentos de época em seu livro, nenhuma, porém, é 
referenciada. Ver: BARRETO, Luiz Antônio. Graccho Cardoso: vida e política. Aracaju: Instituto Tancredo 
Neves, 2003, p.22. 
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prosperidade nacionais, [...] é obrigação irrelevável das democracias 
trazerem o povo ao nível das próprias instituições127. 

 

Ensino obrigatório e gratuito era outro aspecto discutido na época e por Graccho 

Cardoso. Ao defender a gratuidade e a obrigatoriedade do ensino, Rui Barbosa, por 

exemplo, salientava que para que a nação não viesse a “receber no seio da ordem comum 

cérebros atrofiados pela ausência dessa educação rudimentar, à mingua da qual o ente 

humano se desnatura, e inhabilita para a convivência racional”, era necessária a garantia do 

direito “irrecusavel a toda a criatura humana, de que a sociedade lhe subministre, no 

primeiro período da evolução individual, os princípios elementares de moralidade e 

intelectualidade”128. Em nome da promoção da vida em sociedade em moldes racionais, 

portanto, requeria-se a difusão do acesso à instrução elementar. Graccho Cardoso, 

conhecedor das ideias de Rui Barbosa, apropriando-se dessa premissa, apresentava como 

sustentação da República e da democracia, a educação escolar, entendida como 

contribuinte da manutenção da ordem e da prosperidade da pátria. Sobre o lugar da 

instrução no governo republicano, Graccho Cardoso, afirmava que “instruir na República é 

fazer ao mesmo tempo que a massa popular opere como número, se incremente como 

força; é abrir largas e extensas avenidas ao sufrágio popular, em cujo vértice culmina a 

liberdade”129. A defesa do ensino primário obrigatório também estava presente na sua 

análise sobre a relação entre educação e promoção da sociedade e da pátria. Em sua 

opinião:  

 

O Estado que reconhece em todos os títulos e os direitos de cidadãos, em 
compensação deve exigir que cada um saiba, ao menos para não errar por 
ignorância o que lhe cumpre fazer. Teoricamente, juridicamente e 
legalmente, pois, está justificada a intervenção do Estado em coisas do 
ensino, como em tantas outras do regime social. Se o Estado obriga o pai a 
alimentar e nutrir o filho, como não coagi-lo também a instruir-lhe e 
enroupar-lhe o entendimento? Quem lhe denegará essa sanção moral?.  
[...] 
Acresce que o governo que impõe a instrução contra o mais colossal de 
todos os perigos, o perigo da ignorância, diminui para si o trabalho de 
punir e aplicar o Código Penal. Quanto mais difundida é a cultura 
educativa de um povo, tanto mais alto será o seu grau de moralização e 
tanto mais decrescente a escala da sua criminalidade130. 

 

                                                 
127 Ibid., p.22. 
128 BARBOSA, Rui. Op. cit., 1883a, p. 181.  
129 Apud BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit., p.23. 
130 Ibid., p.23. 
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A concepção de Graccho Cardoso sobre a ignorância como um perigo, uma ameaça 

à moralidade e um alimento para a criminalidade é premissa que nos leva a perceber a 

vinculação das suas ideias ao pensamento esboçado por Rui Barbosa, que atestava que: 

 
Ao nosso ver a chave misteriosa das desgraças que nos afligem, é esta, e só 
esta: a ignorância popular, mãe da servilidade e da miséria. Eis a grande 
ameaça contra a existência constitucional e livre da ameaça; eis o 
formidável inimigo, o inimigo intestino, que se asila nas entranhas do país. 
Para o vencer, revela instaurarmos o grande serviço da “defesa nacional 
contra a ignorância”, serviço a cuja frente incumbe ao parlamento a missão 
de colocar-se, impondo intransigentemente à tibieza dos nossos governos o 
cumprimento do seu supremo dever para com a pátria131. 

 

No seu discurso de cinco de novembro de 1907 Graccho Cardoso definiu, com 

visão patriótica, o que entendia e o que esperava da instrução pública, ou, como ele se 

referia, da “educação nacional”, ou ainda, “ensino republicano”. A reprodução de uma 

longa citação de parte do pronunciamento do Deputado torna-se importante, uma vez que 

nos põe em contato indiretamente com o que se discutia à época e, diretamente, com traços 

do ideário do seu grupo político acerca do ensino primário, reformas da instrução e o que 

ele chamava de “educação nacional”:  

 

Sem dúvida alguma, senhores, a reforma da instrução pública é a mais 
culminante, a mais hercúlea tarefa, a mais eminentemente social de todas 
quantas foram confiadas à presente reunião do Congresso Nacional; 
questão magna para a consciência da comunhão e para o engrandecimento 
da Pátria; questão de vida ou de morte para as instituições que 
proclamamos sob a égide do regime democrático federativo. 
[...] 
Problema dos problemas – já lhe chamaram com inegável propriedade do 
alto da tribuna mineira, e, realmente, senhores, porquanto não se trata de 
reorganizar simplesmente a nossa escola primária, a nossa escola 
secundária, a nossa escola acadêmica, mas, em boa hora, lançar as bases do 
suntuoso edificio da educação nacional, no sentido a que a palavra 
largamente se presta. Educação Nacional, ou, por outra, ensino 
republicano, tendo por fim, no dizer do nobre Relator da Comissão de 
Instrução Pública, desenvolver o individuo, elevar ao maximo as suas 
energias e o seu poder, como meio de assegurar o progresso social. 
Educação nacional, ensino republicano, repito com a mesma convicção das 
vozes que aqui me antecederam, não avassalado pelo desejo de lustrar 
inutilidades, de aparelhar bacharéis, candidatos a empregos públicos, 
pretendentes a funções políticas, meros autômatos, simples fonógrafos 
munidos de diplomas mnemônicos, náufragos da vida prática, frutos pecos 
do demisavoir sem préstimo algum para as profissões, que, muita vez, nem 
saudar quiseram; mas intimamente ambicionando formar homens, 
constituir cidadãos, em uma palavra, infundir, incultar nos rebentos da 
geração coetânea a seiva nova dos predicados morais e das qualidades 

                                                 
131 BARBOSA, Rui. Op. cit., 1883a, p. 121-122. 
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viris, que tão eloquentemente afirmam a superioridade da raça saxonia 
sobre a raça latina. 
[...] 
Tenho por lema, senhores, que instruir é principalmente educar, dotar a 
terra que nos trouxe aos seios abundantes e generosos, de homens ativos, 
definidos, afeitos a todas as responsabilidades e trabalhos, física e 
mentalmente sadios, assistidos de petrechos vários como para uma guerra 
sem armistícios – artes, misteres, oficio, - revestidos de triplice couraça da 
intrepidez, da atividade e da perseverança para as incruentas e bem 
pelejadas pelejas da vida132.  

 

 

A defesa de Graccho Cardoso do tratamento dos serviços de educação como tarefa 

a ser desempenhada pela administração pública em âmbito geral e com orientação 

nacional, pode ser verificada nas palavras de Rui Barbosa, ao tratar da reforma do ensino 

primário no Rio de Janeiro, na década de 1880, quando se referia aos “graves 

inconvenientes da abstenção do governo central na gerência dos interesses do ensino, os 

desgraçados efeitos da ausência de uma sólida e compreensiva organização nacional das 

instituições ensinantes”133. Ao se basear, por sua vez na experiência norte-americana de 

reformas da instrução popular, Rui Barbosa sugeria a criação de uma secretaria de Estado 

presidida por profissional competente para o tratamento dos assuntos relativos à educação 

nacional. Nas suas palavras: 

 

Importa confiar nas mãos de um só a direção da educação nacional; pois, 
enquanto não houver um arquiteto, dotado para esse fim de uma 
autoridade inteira e completa, os nossos meios educativos não serão 
utilizados tão perfeitamente, quanto podem, e devem; e perdurará a 
desordem reinante, hoje em dia, no mecanismo da instrução pública entre 
nós134.      

 

A ideia de organização do ensino em âmbito e com orientação nacionais sugerida 

nas palavras de Rui Barbosa em 1883 era assim retomada e novamente defendida por 

Graccho Cardoso, quando Deputado, em discussão no Congresso Nacional, vinte e quatro 

anos depois. 

 

 

 

 

                                                 
132 Apud BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit., p.23-24. 
133 BARBOSA, Rui. Op. cit., 1883a, p. 112. 
134 BARBOSA, Rui. Op. cit., 1883a, p. 118-119. 
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Figura  1 – Crayon do Presidente Graccho Cardoso 

 

 

 
 

Acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. 

 

 

 

 

Graccho discutia também a respeito das características e das necessidades do ensino 

superior no Brasil. Em uma discussão com o deputado James Darcy, posicionava-se 

Cardoso afirmando que o nosso ensino superior era demasiadamente literário, teorético, 

verbalístico e dogmático, desagregado do espírito moderno e que as nossas faculdades 
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“quase que podem ser tomadas como outros tantos ateneus de metafísica, ou paternons de 

ciência pura, sem ferirem o alvo intrínseco de cada especialidade”. O deputado James 

Darcy, por sua vez, defendia que a “orientação do ensino quem a dá, metafísica ou prática, 

é o professor da cadeira explicando a matéria”. Maurício Graccho Cardoso, ao refutá-lo, 

pronunciava-se da seguinte maneira: “Discordo de Vossa Excelência. Penso que a 

orientação do ensino, quem a deve dar é o Estado, instituindo métodos, organizando 

programas, escolhendo e adotando livros”135. 

Graccho Cardoso expunha, com todas as letras, seu ideário para o ensino superior 

como uma espécie de plataforma que manteria, mais tarde, em sua administração à frente 

do Executivo de Sergipe a partir de 1922. Assim, afirmava o deputado: “O que há de mais 

urgente, pois, é aperfeiçoar métodos, aparelhar professores, já fundando escolas normais 

para todos os gêneros de ensino, já reivindicando para estes uma personalidade moral mais 

elevada”136.  Tendo em vista os professores, pronunciava-se dessa forma: 

 

Moços, sois os sacerdotes do ensino nesse grande laboratório donde 
exsurge a vida das democracias e tereis bem consolidada a República, 
quando conseguirdes transformar por completo o seu estado mental, 
industrial e economico, ao mesmo tempo soldados e missionarios dessa 
guerra sem tréguas aberta à ignorância pelo verbo augusto da ciência, que, 
ao passo que liberta os espíritos, inflama, abrasa e retempera os corações.  
Eis o vosso apostolado, na arena palpitante de entusiasmo, de perseverança 
e de fé – a do ensino. Veste a clâmide do magistério, empunhai o livro, 
tomai a Bastilha, empreendei a mais soberba, a mais edificante de todas as 
revoluções. Sois os mais dignos, porque encarnais o símbolo viridente, 
imarcessível da Pátria, qual aquela criança irradiante de beleza e de gênio, 
única que o povo ateniense julgou capaz de representá-lo junto aos deuses, 
quando ali se tratou de agradecer-lhes os louros de Maratona, portentosa 
vitória da civilização sobre a barbárie137. 
  

Percebemos, através das palavras de Graccho Cardoso, que os administradores 

públicos eram tomados como orientadores da sociedade. Naquele contexto, não havia mais 

espaço para profetas e a consciência dos povos deveria ser materializada no respeito às 

regulamentações, às leis; características de uma experiência moderna138. Nos anos 

seguintes, de 1908 e 1909, Graccho Cardoso dava prosseguimento às suas atividades 

parlamentares, discutindo matérias, apresentando e defendendo Projetos de Lei139. 

Posteriormente, integrou-se à administração Accioly no Ceará, no cargo de vice-presidente 

                                                 
135 Apud BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit., p. 24-25 
136 Apud BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit., p.25. 
137 Apud BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit., p.25-26 
138 TOURAINE, Alain.  Crítica da modernidade.  7. ed., Petrópolis: Vozes, 2002, p.38. 
139 Apud BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit., p.26. 
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para o quadriênio 1908 a 1912. A partir deste último ano, com a queda dos Accioly, o 

sergipano distanciou-se por três anos da vida pública, retornando em 1915 com a 

nomeação para o cargo de Secretário do Ministro da Agricultura, Dr. José Bezerra. No ano 

seguinte, o presidente Wenceslau Braz o nomeou para a Cadeira de Legislação Rural da 

Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária, na qual lecionou até 1921140.  

Nesse momento, Graccho Cardoso aproximou-se de parlamentares influentes e integrou-se 

aos acordos políticos de oligarcas sergipanos como Manuel Prisciliano Oliveira Valladão e 

Joaquim Pereira Lobo, sendo eleito deputado federal por Sergipe em 1921 e ocupando em 

1922 o cargo de senador da República, eleito para preencher a vaga deixada devido à morte 

do general Oliveira Valladão.  Após somente dois meses, Graccho foi novamente levado a 

outro cargo público. Desta vez, ao de presidente eleito para o Estado de Sergipe no 

quadriênio de 1922 a 1926.  

Na sequência de Oliveira Valladão e seu genro, Pereira Lobo, foi indicado para 

disputar a eleição à Presidência do Estado, como candidato do Partido Republicano 

Conservador Sergipano, o nome de Graccho Cardoso. Ao aceitar a sugestão, lançou à 

sociedade sergipana uma plataforma presidencial, largamente difundida pela imprensa 

local141. Tal iniciativa pode ser, segundo Barreto, “originária da sua passagem, como 

Secretário de Estado, pelo Governo do Ceará, pois lá, como candidato ao primeiro 

mandato, em 1904, Nogueira Acioli lançou Manifesto antecipando as suas prioridades, 

comentadas por Graccho Cardoso no seu Relatório de 1905”142. Não podemos esquecer 

que outros administradores já haviam divulgado suas orientações político-administrativas 

por meio de plataformas, a exemplo de Artur Bernardes143, a quem Graccho Cardoso 

deixava explícito o seu apoio. O fato é que, em sua plataforma presidencial, o eleito 

governante de Sergipe, de acordo com Figueiredo:  

 

termina por fazer, como nenhum Presidente fizera até então, retrato fiel do 
Estado, seus problemas, dramas e anseios. Ele estuda e analisa, com 
competência e objetividade, a realidade sergipana, indica rumos, aponta 
caminhos, sugere soluções. Nenhum problema, na análise de Graccho 
Cardoso, é ignorado, da saúde à escola, da agricultura à indústria, do 
capital ao trabalho, do porto de Aracaju às matas, da criança ao adulto, da 
instrução à educação, da justiça aos recursos humanos. Ele é claro na 

                                                 
140 ARAÚJO, Acrísio Torres. Graccho Cardoso. Aracaju: [s.n.], 1973, p. 11; GUARANÁ, Armindo. Op. cit.. 
141 Diario Official do Estado de Sergipe. Aracaju, 27/10/1922, 28/10/1922; Sergipe Jornal. Aracaju, 
18/10/1922, 30/10/1922, 31/10/1922, 03/11/1922, 04/11/1922, 06/11/1922, 07/11/1922, 09/11/1922, 
10/11/1922, 11/11/1922, 13/11/1922, 14/11/1922, 17/11/1922, 20/11/1922. 
142 BARRETO, Luiz Antônio. Op. cit, p. 34. 
143 BERNARDES, Arthur da Silva. A’ Nação. Plataforma lida na capital da Republica, em 19-10-921. 
Correio de Aracaju. Aracaju, n. 3341, 02/02/1922.   



 

 

101
 

 

apresentação de programa que defende, “primeiro, a saúde da criança, 
depois a educação e, por último, a instrução”144.  

 

Foi em um cenário político intrigante que Graccho Cardoso assumiu o governo de 

Sergipe. O panorama caracterizado pela ausência de oposição política estabelecida ou 

sistemática no período de 1909 a 1921, responsável pelo comando do Partido Republicano 

Conservador no Estado, anunciava mudanças no final do governo Pereira Lobo (1918-

1922), alvo de contínuas críticas na imprensa da época, a qual fora inclusive reprimida na 

sua administração145. 

No último ano do governo Lobo, a inquietação que marcava o país refletia em 

Sergipe, fruto dos eventos que ficaram conhecidos como “Reação Republicana”. O 

resultado disso foi que ex-presidentes do Estado como o Marechal Siqueira de Menezes e 

Rodrigues Dória, oficiais do Exército e civis, chefes políticos do interior e da capital 

aderiram ao movimento formando uma dissidência no Partido Conservador e nesse sentido, 

apoiaram para o governo de Sergipe, o aristocrata e senador, Gonçalo Rollemberg, em 

oposição à candidatura situacionista de Graccho Cardoso. O Senador Gonçalo Rollemberg 

rompeu com o Partido Conservador no momento da escolha dos candidatos à Presidência 

da República ficando ao lado de Nilo Peçanha e José J. Seabra, enquanto o Partido 

Conservador apoiava Arthur Bernardes e Urbano Santos146.  

A vitória de Graccho Cardoso sob Gonçalo Rollemberg foi expressiva. Apesar da 

inexistência no país de uma fiscalização apurada dos processos eleitorais e do reduzido 

número de eleitores, a diferença na quantidade de votos entre os candidatos evidenciava a 

aceitação da sua candidatura147. Ainda assim, porém, no momento de sua posse, em 1922, 

apesar do seu próprio entusiasmo, perceptível na sua plataforma de governo, Graccho 

                                                 
144 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. v. 2, Aracaju: Sociedade Editorial de Sergipe, 
1989, p. 19-20. 
145 O governo do Coronel José Joaquim Pereira Lobo (1918-1922) enfrentou a oposição de O Imparcial e do 
Diario da Manha, tendo estes sido fechados durante a administração de Lobo. Desde convites para depor 
quando da publicação de matérias que desagradassem ao chefe do Executivo, até atentados sofridos pelos 
seus organizadores sem que nada fosse apurado, faziam com que indiretamente os jornais oposicionistas 
fechassem. Dantas mostra, por exemplo, que não obstante o poderio econômico e sua folha de serviços 
prestados ao Estado, o Coronel Francino de Andrade Melo, do O Imparcial, confessando ameaças e 
perseguições, colocou seus bens à venda com o propósito de mudar-se para o Rio de Janeiro, e fechou o 
jornal. Ver: DANTAS, Ibarê. Op. cit., 1999, 67.  
146 UMA tragi-comedia politica. Correio de Aracaju. Aracaju, 30/05/1922, n. 3428. O Correio de Aracaju era 
órgão do Partido Republicano Conservador de Sergipe. A dissidência fez de o Jornal do Povo o seu veículo 
de comunicação. Frequentemente o Correio de Aracaju e o Sergipe Jornal manifestavam-se com discussões 
e revides sobre pronunciamentos do Jornal do Povo. Este jornal não foi localizado nas instituições de 
pesquisa do Estado para a presente investigação, o que nos impossibilitou o contato com a plataforma política 
dos adversários de Graccho Cardoso nas eleições de 1922 assim como a possível identificação de um projeto 
educacional destes.   
147 Graccho Cardoso venceu com 8.693 votos, contra 366 de Gonçalo Rollemberg. Ver: DANTAS, Ibarê. Op. 
cit., 2004, p. 46. 
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Cardoso não conseguiu ocultar sentimentos de incerteza e medo. O novo presidente 

herdava tensões do governo Pereira Lobo, considerado por parte da imprensa, autoritário e 

centralizador. Entretanto, a vivência política no Ceará junto aos Accioly, inclusive no 

momento da queda destes, contribuía para a consciência da necessidade do apaziguamento 

de comportamentos e práticas políticas estéreis. Sabia Graccho Cardoso das dificuldades 

de governar Sergipe. Por isso em seus discursos fazia referência à necessidade de que as 

relações políticas se humanizassem, perdendo o seu caráter agressivo. Fato perceptível 

quando afirmava que:  

 

[...]. não obstante, o phenomeno grandioso que esta augusta solemnidade 
assume, não posso dissimular o vago sentimento de duvida e de temor que 
me invade ao me empossar das arduas e arriscadas funcções a que me 
chamou o voto benigno das urnas e a generosa confiança das vossas 
sympanthias. [...]. Desejo um quadriennio fundado na paz e na ordem, que 
a todos sem distincção garanta e conciliar deva o concurso útil de 
elementos reconhecidamente bons e saudáveis, pois que uma elevada 
cultura democrática aconselha a aproveital-os sempre nos distinctos 
nucleos em que por ventura existam, devendo-se ter em mira, acima de 
quaesquer preconceitos, o bem da colectividade. No estado de civilisação 
social moderna, não se comprehende governo que não seja obra de 
collaboração cordeal e solidariedade commum. [...]. Só me resta fazer 
votos por que as relações entre os políticos e os partidos, no Estado, se 
humanisem e percam dia a dia o caracter aggressivo que as distinguem, 
tornando, dest’arte, mais facil e menos esteril a tarefa do governo148.  
 

Ao observar o cenário político sergipano, Graccho Cardoso sutilmente criticava as 

relações políticas por ele consideradas agressivas. A sua defesa era a das posturas políticas 

serenas, da paz, da ordem, de uma cultura democrática, da cordialidade e da solidariedade, 

aspectos que, segundo o novo governante marcariam o estado de civilização social 

moderna e que de certo viabilizariam os trabalhos do governo com base em uma 

administração igualmente moderna. 

Ao se referir a Graccho, Figueiredo afirma que o presidente, por princípio e 

formação, era conservador. No entanto, defendia reformas e mudanças que se tornaram 

alvo de contestação por reacionários, o que, por sua vez, “não é motivo para Graccho 

Cardoso não tornar vitorioso seu projeto político-administrativo. Além da experiência e 

habilidade, o presidente sergipano está ajudado por uma economia cujo desempenho o 

favorece”149.  O fato é que, para além da ligação com a oligarquia local e conivente com 

                                                 
148 CARDOSO, Graccho. Plataforma Presidencial lida pelo Exm. Sr. Dr. Mauricio Graccho Cardoso, na 
Assembléa Legislativa, após o compromisso prestado para exercer o cargo de Presidente do Estado, no 
quadriennio de 1922 a 1926.  Diario Official do Estado de Sergipe. 854, 27 de outubro de 1922, p 13-14. 
149 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p.32. 



 

 

103
 

 

ditames do Governo Federal, Graccho Cardoso pôs em prática uma administração 

modernizadora em Sergipe, cenário em que se destacaram os assuntos educacionais. 

Profissional liberal e com atuação na imprensa tendo colaborado em diversos 

jornais para além de Sergipe, Maurício Graccho Cardoso ingressou na vida política muito 

antes de assumir o governo de Sergipe em 1922. Seus discursos e propostas de ação 

revelavam a defesa da instrução pública como uma das tarefas mais importantes a ser 

desenvolvida pelo Estado bem como sua relação com o sucesso da República e da 

democracia entre os povos. A necessidade de estudos e de adoção de métodos racionais em 

prol do desenvolvimento econômico apareciam em seus discursos, revelando um homem 

que acreditava no progresso. 

Diante do exposto, é válido afirmar que, em meio às discussões sobre a 

modernização da sociedade brasileira, administradores públicos e intelectuais atribuíram na 

passagem do século XIX para o XX um lugar de destaque para os assuntos educacionais, 

elevando a educação e principalmente a escola primária a um lugar de destaque no projeto 

modernizador da República. A educação que se pretendia moderna, por sua vez deveria 

passar por reformas em seus procedimentos administrativos e nos seus métodos de ensino, 

o que refletiria também nos processos de formação de professores via escolas normais. 

Nesse contexto, iniciativas educacionais por meio de reformas da instrução fizeram 

parte da agenda política no país. O exemplo do projeto de reforma de Rui Barbosa para o 

Rio de Janeiro, em 1882-1883, apesar da sua não efetivação, pelas ideias que apresentava e 

iniciativas que propunha condizentes com as práticas educacionais de países mais 

avançados economicamente na época, influenciou outros movimentos reformistas nas 

décadas seguintes, inclusive na República, fato passível de exame através da identificação 

da apropriação de suas ideias por Graccho.     

Maurício Graccho Cardoso assumiu o Executivo Estadual sergipano em 1922, em 

um cenário político apreensivo devido à “Reação Republicana” responsável por uma 

dissidência no Partido Republicano Conservador, hegemônico no Estado. Apesar disso, 

assumiu o governo de um Estado que contava, na época, com um processo de 

modernização já iniciado pelos seus antecessores, marcado por ações governamentais 

modernizadoras, como a higienização e urbanização de espaços públicos bem como 

iniciativas reformistas na instrução pública, com destaque para a Reforma de 1911, 

responsável pela implantação dos grupos escolares no Estado. Graccho Cardoso anunciava 

em sua plataforma de governo, ações que demonstravam prosseguimento aprofundado do 

processo de modernização da sociedade sergipana, onde percebemos lugar de destaque 
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para os assuntos de instrução. O administrador apresentava projeto de governo cujas ações 

contribuiriam para mudar o cenário educacional do Estado.   
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MODERNIZAÇÃO E EDUCAÇÃO NO GOVERNO GRACCHO 
CARDOSO (1922-1926) 

 
 
 
 

Criação e reformas de instituições, inauguração e melhoramento de serviços, 

reordenamento e racionalização dos processos administrativos mediante regulamentação 

podem ser consideradas marcas do governo Graccho Cardoso em Sergipe. Nos discursos e 

pronunciamentos oficiais do administrador eram constantes as referências ao moderno e à 

necessidade deste no Estado. Na busca pela modernização em diferentes aspectos da 

sociedade sergipana, a instrução, em diferentes níveis e modalidades ocupava importante 

lugar. Segundo Graccho, a educação era tomada como base para os governos republicanos 

e democráticos e a fim de que cumprisse sua função, necessitava de reformas. 

 
 
 
 
Progresso econômico e racionalização 
 
 
 

Preocupado com as questões do desenvolvimento agrícola no Estado, Graccho 

Cardoso apontava como problema para as lavouras, além do escasso crédito e da falta de 

estudos agrícolas, a carência de mão-de-obra. No intuito de resolver os problemas, o 

governo tomava algumas medidas, a exemplo do contato mantido com o Ministério da 

Agricultura com o fim de introduzir em Sergipe a imigração estrangeira1. Esta, iniciada em 

1924 com a vinda de vinte e duas famílias alemãs, apresentou, no entanto, baixas nesse 

número desde o começo da experiência. No ano seguinte, a colônia alemã reduziu-se a 

dezesseis famílias, num total de cinquenta e três pessoas. O governante, que permanecia 

otimista, via a colonização como um meio para o desenvolvimento da região, a exemplo do 

que já ocorrera em outros Estados maiores2. O administrador demonstrava uma visão 

progressista ao buscar o desenvolvimento de Sergipe, mas, filho de seu tempo, trazia 

concepções baseadas em pesquisas científicas do período que consideravam o estrangeiro 

europeu mais habilitado para trabalhos racionais. Os resultados do intento, no entanto, não 

                                                 
1 Proveitosa iniciativa. Correio de Aracaju. Aracaju, 29/12/1922, n. 357. 
2 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1925, p. 58. 
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corresponderam ao que o governo esperava, fato reconhecido na última mensagem do 

presidente à Assembleia Legislativa no ano de 1926. Nesta mensagem, justificava a 

inexistência de resultados devido ao fato de os estrangeiros alemães enviados a Sergipe 

pelo Ministério da Agricultura não estarem preparados para os serviços agrícolas, posto 

que eram habilitados em profissões diferentes do trabalho da lavoura3. 

Além dessa experiência, o governo iniciou estudos para o controle científico do 

cultivo agrícola e aquisição de conhecimentos técnicos na produção do solo. Para tanto, 

criou o Instituto de Química Industrial e o Laboratório Químico de Análises no Centro 

Agrícola Epitácio Pessoa, reorganizado a partir de então. Entretanto, Graccho Cardoso 

lembrava que de nada adiantavam as inovações técnicas e científicas se não houvesse 

preparo daqueles que na atividade agrícola trabalhavam. Era necessário colocá-los em 

condições de perceber as inovações, observar os fatos na prática. Para resolver o problema, 

deu início à construção do Patronato São Maurício, instituição de ensino inaugurada em 

1924, no Centro Agrícola. As representações do administrador transformavam-se em 

mecanismos de difusão de instrução. Em 1923, referia-se ao Patronato da seguinte 

maneira:  

 

[...]. O Patronato São Mauricio, no Centro Agricola Epitacio Pessoa, 
constituirá a primeira escola destinada ao preparo de jornaleiros, para as 
diversas lavouras do Estado. Atraz do ensino agricola primário simples, 
virão, ad instar das estações de algodão, os campos de demonstração, 
intuitivos, economicos e modestos, e da diffusão delles resultará a victoria 
da cultura racional sobre os meios broncos que, por séculos, vêm 
immobilizando a fortuna e a grandeza do Brasil4. 

 

Na base do desenvolvimento agrícola, entre outros aspetos, a administração 

Graccho via a necessidade de instrução. Em 1922, Graccho Cardoso, ao paraninfar uma 

turma de engenheiros agrônomos formados na Escola de Agricultura e Veterinária do Rio 

de Janeiro, referia-se aos problemas relativos à agricultura no país. Ficava evidente na fala 

do paraninfo a crença na agricultura como fator de desenvolvimento do Brasil, desde que 

fossem adotados, obviamente, métodos científicos, a pequena propriedade e um sistema de 

créditos para os agricultores, assim como um ensino agrícola. São suas as seguintes 

palavras:  

 
O peso da tradição e a rotina continuam a esmagar-nos; os velhos 
processos condemnados inda persistem em não ceder o passo a methodos 
mais compensadores e intensivos.   

                                                 
3 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1926, p. 58-60. 
4 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente do Estado [...] 1923, p. 37-38. 
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[...]. Absoluta, intima é a interdependência entre os meios que fazem 
avançar a agricultura e a irradiação do ensino que lhe diz respeito. [e 
atestava a importância] da organização de um ensino rural vasto, completo, 
systematisado, positivo e, quando possível, eminentemente pratico5. 

 

No ano seguinte, 1923, já presidindo a administração do Estado, procurando 

solucionar os problemas na produção econômica, Graccho Cardoso afirmava ter criado o 

Banco Estadual de Sergipe; disseminado os processos racionais de cultura por meio de 

reformas no Centro Agrícola Epitácio Pessoa e da introdução da colonização alemã; 

fundado o Instituto de Química; incumbido ao Departamento Estadual do Algodão a 

renovação da produção algodoeira; estabelecido uma estação experimental para o cultivo 

de arroz na zona do rio São Francisco e adquirido seu maquinário; incrementado os 

serviços de estradas de rodagem e instituído o ensino agrícola elementar no Patronato 

Agrícola São Maurício. Acrescia-se a essas realizações a aprovação de lei pela Assembleia 

Legislativa para a construção de ferrovias no Estado. As linhas férreas deveriam atender, 

primeiramente, os municípios com maior produção agrícola, logo, com maior necessidade 

de escoamento dos produtos6. 

Ao se referir à necessidade de aperfeiçoamento dos métodos de culturas agrícolas 

como meio para a intensificação e melhoria da produção, o Presidente Graccho 

mencionava o lugar do Estado e de instâncias privadas nesse processo. Segundo o 

governante, muito teriam a realizar os particulares, cumprindo aos governos a fiscalização 

das atividades em nome dos interesses do país, da mesma forma que ao Estado caberia o 

estudo de assuntos de natureza técnica e a realização de empreendimentos irrealizáveis 

pelos particulares, principalmente nos estados em que o espírito de associação encontrava-

se em estado embrionário, como o era o caso de Sergipe7. 

Os agricultores sergipanos eram representados por Graccho Cardoso como muito 

tradicionais quanto ao emprego de práticas agrícolas, apegados mais à empiria das técnicas 

herdadas de seus antepassados do que aos novos estudos sobre produção agrícola. Estes 

trabalhadores eram considerados incapazes de resolver os problemas que afetavam a 

produção. Afirmava o presidente que os agricultores locais não compreendiam a 

necessidade de mudanças nos processos agrícolas requeridas pelas transformações 

ocorridas nos processos econômicos. Nesse aspecto, apontava a necessidade da adoção dos 

                                                 
5 CARDOSO, Graccho. Oração do paranympho na collação de gráo dos engenheiros agronomos da Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria do Rio de Janeiro. Diario Official do Estado de Sergipe. 
Aracaju, de 5 a 8 de março de 1922. 
6 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente [...] 1925, passim, p.56-76. 
7 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa pelo Presidente [...] 1926, p. 60. 
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modernos processos mecânicos para a produção. Além disso, segundo o administrador, 

havia o problema da falta de instrução por parte dos agricultores. Em suas palavras: “Ha 

ainda uma outra circumstancia apreciavel: o nosso lavrador raramente lê ou se instrúe. Se 

acaso entrega a alguma escola de agronomia a formação de um filho, é só para garantir-lhe 

emprego ou collocação em algum dos departamentos do Ministerio da Agricultura”8. 

Vivia-se no período uma concorrência de representações. A empiria e o apego à 

tradição diante da abstração proveniente das pesquisas científicas e a busca pela 

racionalização das práticas faziam parte de um mesmo contexto. Tal contexto, marcado 

pelas mudanças, poderia assistir inclusive à resistência às práticas administrativas do 

governo. As representações dos agricultores sobre suas atividades econômicas requeriam, 

ao olhar do governo Graccho Cardoso, mudanças. As representações, resultantes de 

processos de apropriação dos próprios sujeitos, são meios importantes para a compreensão 

da história, uma vez que envolvem saberes e práticas dos indivíduos de uma determinada 

época9. 

A ênfase das palavras de Graccho Cardoso em favor da adoção de métodos 

racionais para o desenvolvimento econômico tornava-se evidente quando, em 1921, 

discursava em homenagem ao Ministro da Agricultura. No discurso, afirmava aos 

presentes que: “[...]. Sois os collaboradores dessa vigorosa transição da rotina para os 

processos scientificos, do empyrismo para o methodo, da inercia para a vitalidade, da 

tyrania dos habitos seculares para a regeneração efficaz das formulas econômicas”10.  

Acerca da produção do Centro Agrícola Epitácio Pessoa, órgão oficial de estudos 

agrícolas no Estado, Graccho apontava a necessidade de sua mecanização como fator para 

o desenvolvimento. Segundo o presidente: “se fizermos um exame atravez dos factores 

agrologicos que affectam o rendimento cultural, vamos encontrar a machina agricola como 

uma das causas determinantes da fertilidade do solo”11. 

Com o objetivo de incrementar, no Estado, a produção do algodão com os “meios 

technicos susceptiveis de renovar os methodos usuaes de cultivo e suscitar modernos 

processos de beneficiamento da fibra”, o governo baixou o Decreto nº. 767 em 8 de 

fevereiro de 1923. Pelo documento, transferia os fins e as atribuições do Serviço de Defesa 

                                                 
8 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1925, p. 56. Ver também: SERGIPE. 
Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 60. 
9 Cf. CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela 
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; Lisboa: Difel, 1990, p. 26-27. 
10 CARDOSO, Graccho. Homenagem ao Ministro da Agricultura Simões Lopes – Discurso proferido pelo dr. 
Graccho Cardoso no almoço offerecido ao Ministro da Agricultura, dr. Ildefonso Simões Lopes, pelos 
directores de serviços e pessoal de seu gabinete, ágape commemorativo do segundo anniversario de sua 
administração. Rio de Janeiro: Typ. e Papelaria Villas Boas e C., 1921, p.4-5. 
11 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1925, p. 59. 
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do Algodão - regulamentado em 1921 - para o então criado Departamento Estadual do 

Algodão12. Este órgão era auxiliado por um escritório criado especialmente para a 

promoção da instrução dos lavradores das estações experimentais de algodão implantadas 

no Estado. Tais estações, de acordo com o governante, encontravam-se aparelhadas com 

mecanismos modernos de lavoura13.   

A preocupação com a instrução como base para o melhoramento dos processos e 

prosperidade econômica do Estado tornava-se evidente pela iniciativa do governo de 

criação do Instituto de Química, criado em 192314. Destinado a análises e pesquisas, 

consoante Graccho Cardoso, o Instituto se propunha a “preparação de chimicos analystas 

capazes de orientar no futuro os laboratorios e institutos do Estado, offerecendo á 

juventude sergipana, dentro dos nossos recursos e das nossas necessidades, um curso de 

três annos”15. Para a organização inicial do Instituto de Química, o Governo do Estado 

convidou para direção o Dr. Archimedes Pereira Guimarães, profissional externo ao estado 

de Sergipe16. 

Da mesma forma que procedera com a organização do Instituto de Química, a 

administração Graccho contratou para a organização do Departamento Estadual do 

Algodão um profissional externo a Sergipe.  Foi contratado o professor Thomás R. Day, 

natural do Texas, importante região algodoeira dos Estados Unidos17. A decisão do 

contratado de criar estações experimentais para a produção, de certo representava elevado 

encargo financeiro e, consequentemente, recebera críticas e reprovações. Acerca disso, 

afirmava o governante:  

 

O professor Day era a competencia indicada para encarregar-se desse 
serviço, e estando disso convicto fechei ouvidos a criticas e murmurações 
da vesga descrença que gera e alimenta o derrotismo em nossa terra. 
Depois não ha economia mais onerosa do que aquella que é feita em 
prejuizo do aproveitamento das capacidades superiores na direcção de 
certos trabalhos. A remuneração deve ser sempre proporcional ao merito e 
aos serviços que cada um presta18. 

 

                                                 
12 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 45. 
13 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 38. 
14 Decreto 825 de 27 de junho de 1923 – Crea, nesta capital, o Instituto de Chimica Industrial e abre crédito 
extraordinário de 50:000$000 para a construcção do respectivo edifício. 
15 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 63. 
16 Professor de Química Orgânica e Industrial da Escola Polytechnica da Bahia. Já lecionara Química 
Industrial Agrícola na Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária em Niterói. SERGIPE. 
Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 33. 
17 Ibid., p. 37-38. 
18 Ibid., p. 38. 
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Em Sergipe, em 20 de agosto de 1923 ocorreu uma reunião dos investidores do 

algodão para discutir fatores relacionados à produção. Participaram dela fazendeiros, 

beneficiadores, compradores, industriais e exportadores. Nesta reunião foram discutidas 

dezoito teses acerca da produção e do beneficiamento do produto. Porém, apesar do evento 

e das frequentes visitas recebidas pelas estações experimentais, o interesse de investimento 

dos sergipanos, segundo o presidente, ainda deixava a desejar. Afirmava Graccho que “E’ 

de notar, porem, que os lavradores dos Estados limitrophes pareceram se interessar muito 

mais que os nossos lavradores, pelo seguimento e desenrolar dos trabalhos”19. 

Apesar das dificuldades, Passos Subrinho, em seus estudos a respeito da economia 

sergipana, afirma que a “expansão da lavoura algodoeira, [...] proporcionou um grande 

impacto econômico para o agreste-sertão sergipano”. Também como resultado da produção 

algodoeira foi possível a expansão da pecuária e um aumento da renda da população da 

região produtora, ainda que em um pequeno alcance, avanço este não possibilitado na 

região produtora de açúcar. “Na primeira metade do século XX, portanto, a população do 

agreste-sertão, ligou-se, ainda que, de forma tênue, ao mercado, e aí se gestou uma camada 

de comerciantes abrindo novas possibilidades de inversão e consumo”20. 

A atenção dispensada à agricultura ocorria também no âmbito da indústria, 

principalmente à têxtil. De acordo com o presidente, Sergipe era um dos estados em que 

esse tipo de indústria fabril apresentava desenvolvimento mais seguro. Além das fábricas 

de fiação existentes, Graccho, em 1925, sinalizava a instalação de novas em Riachuelo, 

Villanova (atual Neópolis) e Barra dos Coqueiros. Nesta cidade, seria instalada ainda uma 

fábrica para utilização de fibra de coco e seus derivados. Vale lembrar também o início de 

pesquisas do Instituto de Química acerca das salinas do Estado a partir do final de 192421 e 

a iniciativa da produção naval. A produção naval era vista como uma possibilidade para a 

resolução do problema do escoamento da produção sergipana. Esta, em determinados 

momentos, aguardava até trinta dias a fim de que pudesse chegar ao mercado22. 

Graccho Cardoso registrava, em 1926, um aumento no movimento industrial de 

Sergipe. As fábricas de tecidos, por exemplo, totalizavam nove e eram responsáveis pelo 
                                                 
19 Ibid., p. 43. 
20 PASSOS SUBRINHO, Josué Modesto dos. História econômica de Sergipe (1850-1930). Aracaju: UFS, 
1987, p. 82. 
21 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925 , p. 118. 
22 De acordo com a lei orçamentária de 1920, foi o governo autorizado a conceder aos navios de vela 
construídos em Sergipe o prêmio de cem mil réis por toneladas, a partir de oitenta; dispositivo legal 
reafirmado pelo art. 7 da lei orçamentária n. 815, de 14 de outubro de 1921. Animado por tal incentivo, o 
industrial José Alcides Leite, conseguiu construir em estaleiros rudimentares, instalados na Barra dos 
Coqueiros, três navios a vela – um de 150 toneladas com capacidade para o transporte de 2500 sacos de 
60Kg, outro de 170 toneladas para 2800 sacos de 60Kg e o terceiro de 250 toneladas para 3600 sacos de 
60Kg. Ver: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa   [...] 1925, p. 119. 
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consumo de 80% da produção de algodão do Estado no biênio 1924-25. No biênio 1925-

26, eram responsáveis por 90% do consumo da produção, ou seja, as fábricas instaladas em 

Sergipe consumiram 45.346 fardos (75 quilos cada um) dos 50.209 produzidos23.  

No entanto, paralelo a esse pequeno, mas avançar industrial, o governo Graccho 

Cardoso, no seu último ano, conviveu com uma queda nas exportações, principalmente de 

algodão, que em 1926 chegou a 656 fardos, diferentes de 1925 quando chegara a 8.604. 

Redução também ocorreu na exportação de tecidos de algodão que de 1925 para 1926, caiu 

de 30.293 fardos para 23.736. A previsão que o presidente fazia, em 1925, para a safra de 

1925-26, não era tão promissora, devido, principalmente, à escassez de chuvas24.   

A queda na produção devido à suscetibilidade desta diante dos fenômenos naturais 

parecia demonstrar fragilidade na condução de um empreendimento moderno, como queria 

o governo Graccho Cardoso. No entanto, ao lembrarmos os reais objetivos do 

Departamento Estadual do Algodão, que, segundo o Presidente, não era o lucro econômico 

em si, mas o conhecimento acerca de práticas modernas de lavoura25 e o ensino delas, 

podemos dizer que o Estado viveu um espírito empreendedor na busca pela modernidade 

das práticas produtivas. Em outras palavras, na visão do administrador estadual os 

sergipanos precisavam tornar-se modernos e, para isso, eram necessários estudos e 

experimentação. 

A relação entre receitas e despesas na administração Graccho Cardoso demonstrava 

no início do seu governo uma situação econômica promissora. A receita orçada para 1923 

era de 4.995:434$400, entretanto, produziu 9.061:690$007. A despesa, por sua vez, fixada 

em 4.995:049$740 elevou-se a 7.733:370$32426.  As exportações davam, no início do 

governo, também sinais positivos, devido, conforme o chefe do Executivo, à alta nos 

preços e à severa arrecadação de impostos27.  

Apesar dos gastos com os eventos relativos à revolta tenentista de 13 de julho de 

192428 e do aumento das despesas previstas para o referido ano, do valor de 4.995:043$435 

para 10.908:014$462, Graccho Cardoso afirmava, em 1925, que a situação financeira do 

Estado apresentava-se segura e animadora, mantendo, consequentemente, o erário a 

pontualidade nos seus pagamentos, inclusive, segundo o presidente: “[...] os referentes á 

                                                 
23 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 52-53. 
24 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 53-55. 
25 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 39. 
26 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1924, p. 18. 
27 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p.61-62; SERGIPE. Mensagem 
apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1924, p. 19. 
28 Sobre o movimento tenentista em Sergipe, ver: DANTAS, José Ibarê C. O tenentismo em Sergipe: da 
Revolta de 1924 à Revolução de 1930. 2. ed., Aracaju: J. Andrade, 1999. 
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divida consolidada, cujo resgate, suspenso havia alguns annos, reiniciei em 1923, e mais 

aos juros respectivos, que encontrára atrazados, de um semestre, ao occupar a 

presidência”29. 

No balanço financeiro que o presidente fazia em 1925, justificava o aumento das 

despesas com o elevado número de obras em construção e reformas, levadas a efeito em 

um período de alta geral dos preços. Ajudou também no aumento das despesas, os gastos 

extraordinários do governo com a revolta tenentista de 13 de julho e a organização do 2º 

Batalhão de Polícia, enviado ao sul do país para defesa da legalidade frente ao movimento 

revoltoso. Ao observar o ano de 1924 de modo mais específico para um balanço do 

governo Graccho Cardoso no que se refere às despesas com obras públicas novas ou 

reformadas, podemos perceber mais detidamente o lugar da instrução pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
29 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 133. 
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Tabela 1 – Despesas com obras públicas – exercício de 1924 

 

 
Centro Agrícola Epitácio Pessoa, 
inclusive Patronato São Maurício 

388:393$753   Calçamento da capital 81:852$000 

Instituto Profissional Coelho e 
Campos 

360:393$795   Conservação do calçamento da 
cidade, das linhas de bondes  

11:111$390 

Instituto de Química Industrial 90:425$643   Adaptação do novo Quartel do 
Batalhão Policial 

119:241$342 

Instituto Parreiras Horta 112:394$193   Quartel e cocheiras do 
Esquadrão de Cavalaria 

9:083$900 

Hospital de Cirurgia 375:446$220   Novas instalações de águas e 
esgotos e de luz elétrica  

53:410$025 

Penitenciária Modelo 869:810$700   Departamento Est. do Algodão  191:687$831 

Grupo Escolar João Fernandes 115:000$000   Medição de terras devolutas 14:103$863 

Grupo Escolar Augusto Ferraz 110:000$000   Mercado, ponte e abastecimento 
de água em São Cristóvão  

14:914$910 

Grupo Escolar Fausto Cardoso 85:970$000   Serviço de consertos no Palácio 9:265$800 

Grupo Escolar Severiano Cardoso 20:431$218   Serviço na Escola Normal 4:444$320 

Escolas Reunidas Esperidião 
Monteiro 

10:675$970   Serviço na Assembléia 
Legislativa 

36:979$550 

Grupo Escolar Manoel Luiz 42:778$115   Terreno adquirido para a nova 
Usina de Eletricidade 

25:000$000 

Grupo Escolar General Siqueira 
(pintura) 

15:146$000   Auxilio à construção do prédio 
da Associação Comercial 

10:000$000 

Usina de Eletricidade de Estância 34:831$740   Estátua do General Valladão e 
conserto na de Tobias Barreto  

20:820$000 

Usina de Eletricidade de N. S. das 
Dores 

15:265$050   Cata-vento em Santo Antonio  3:379$600 

Usina de Eletricidade de Capela  6:090$000   Conserto no antigo prédio do 
Grupo General Valladão 

3:097$830 

Estrada de rodagem Aracaju a São 
Cristóvão 

193:477$202   Remoção de pedras da 
Fundição para obras diversas 

3:913$500 

Estrada de rodagem Jardim-
Laranjeiras 

16:200$000   Aquisição de casa para o Club 
Sergipe na Fundição 

5:000$000 

Ramal da Penitenciária, inclusive 
Jabotiana 

5:742$000   Serviço de poço artesiano em 
Porto da Folha 

1:000$000 

Estação de Monta de Ibura 39:740$947   Serviço de água à Comissão 
Saturnino de Brito 

1.001:130$787 

Construção de cais de saneamento 13:345$500   Serviços e reparos em prédios 
públicos no interior do estado 

8:137$544 

Monumento a Cristo Redentor 38:158$000     

  TOTAL 4.587:285$078 
 

Fonte: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...]., 1925, p. 140-41. 

 

 

Entre as principais despesas com obras públicas, podemos identificar gastos, 

sobretudo, com reparos ou construção de escolas reunidas e grupos escolares. Os grupos, 

em 1924, ano da Reforma do Ensino Primário, foram expandidos pelo Estado, e em 

conjunto com as Escolas Reunidas organizadas em Santo Amaro geraram um custo de 

403:099$133. Este valor, acrescido aos 450:819$438 relativos à criação do Instituto 
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Profissional Coelho e Campos e o do Instituto de Química Industrial, equivale a 

aproximadamente 18,61% do total dos gastos. Os investimentos do governo em obras 

públicas denunciavam um projeto modernizador em que, além da atenção aos serviços de 

instrução, tinham lugar de destaque os serviços de embelezamento e higienização dos 

espaços públicos. Os serviços de eletricidade na capital e em cidades do interior 

juntamente com os de calçamento de ruas e abastecimento de água chegavam a totalizar 

1.706.446$315, aproximadamente 37,19% do total dos custos.    

Os gastos poderiam ser considerados também frutos de uma situação financeira 

animadora. A receita orçamentária arrecadada de 8.930:248$299 superior, portanto, à 

orçada, que era de 5.188:339$54930, dá a compreender a situação financeira positiva do 

Estado no período. Nesse sentido, referindo-se à próspera situação financeira de Sergipe, 

Graccho Cardoso afirmava que: 

 

A riqueza publica eleva-se de anno a anno e a particular tem tido um surto 
admiravel neste ultimo triennio. / A creação de dois novos 
estabelecimentos de credito no Estado – o Banco Mercantil Sergipense e o 
Banco de Credito Popular, de Maroim; o augmento do capital do Banco de 
Sergipe, o desenvolvimento das transacções do Banco Estadual e da 
Agencia do Banco do Brasil, são attestados de valia incontrastavel31. 

 
 

Este cenário promissor dava sinais de mudanças no seu último ano de governo. Isto 

se deveu, em grande parte, à queda dos principais produtos de exportação, destacando-se o 

algodão, e à necessidade de reorganização da força pública. Esta foi dobrada em seu 

efetivo para o enfrentamento do Estado a duas revoltas militares e para proteção aos 

sergipanos contra duas ameaças de invasão do banditismo, como Graccho Cardoso se 

referia ao cangaço32. A receita orçada para o penúltimo ano de governo era de 

6.249:534$860, enquanto a arrecadada foi de 8.743:833$479. A despesa orçada era de 

6.130:998$027, por sua vez, consolidou-se em 9.546:244$826 de despesa efetuada33.   

Assim, no ano de 1925, ocorreu uma elevação das receitas, mas um aumento maior 

das despesas públicas. Sobre o crescimento das receitas, Graccho Cardoso creditava-o em 

grande parte ao aumento relativo à cobrança das rendas, sem aumento ou criação de 

tributos. Acerca do aumento das despesas, o governante justificava pela natural acrescida 

dos preços na época, pelo aumento nos vencimentos dos funcionários públicos e pelas 

                                                 
30 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa   [...] 1925, p. 136. 
31 Ibid., p. 140. 
32 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa   [...] 1926, p. 4. 
33 Ibid., p. 87. 
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diversas obras realizadas no Estado. Para uma melhor visualização dos principais gastos do 

governo, segue a Tabela abaixo. Nela podemos perceber o lugar ocupado pela instrução 

pública. 

 
 
 

Tabela 2 – Principais serviços permanentes que influíram 
nas despesas do Estado (anos: 1916, 1921 e 1925) 

         
 
 

SERVICOS 
 

 

ANOS 

INSTRUÇÃO FORÇA 
PÚBLICA 

JUSTIÇA ESTAÇÕES 
ARRECADADORAS 

TOTAL 

1916 517:339$981 415:937$857 237:308$310 437:041$337 1.607:627$485 

1921 696:674$824 553:737$275 240:857$460 556:967$399 2.048:256$958 

1925 1.003:471$658 895:369$420 363:127$424 703:102$189 2.965:070$691 

 

Fonte:  SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...], 1926, p. 89. 
  

 

 

Os gastos com instrução pública apareciam em crescimento constante e em volume 

maior de recursos na administração Graccho Cardoso. Cresceu aproximadamente 34,66% 

em um período de cinco anos, de 1916 a 1921. Tais despesas aumentaram em 44,03% nos 

quatro anos seguintes, de 1921 a 1925. O aumento pode ser compreendido ao 

considerarmos a inauguração de novas instituições de ensino, destacando-se as de ensino 

profissionalizante e, no que se refere especialmente ao ensino primário, a expansão dos 

grupos escolares construídos em 1924 e 1925. Também contribuíram para a elevação das 

despesas relativas à instrução pública a compra de casas para alojar escolas isoladas e o 

aumento dos salários dos professores. Durante a administração Graccho Cardoso o Estado 

conviveu com um considerável aumento do custo de vida, que forçou o aumento dos 

salários dos funcionários públicos. Os professores, com diferenças devidas ao nível de 

ensino em que atuavam, tiveram ampliação salarial a ponto de, em certos casos, 

aproximarem-se a 100% no período compreendido entre 1917 e 192434. 

Com o objetivo de visualizarmos o lugar ocupado pelos bens imóveis pertencentes 

aos serviços de instrução pública, vale relacionarmos de modo mais detalhado os valores 

dos imóveis responsáveis pelo alojamento dos diversos serviços públicos. Segue tabela 

com os principais prédios do Estado e seus respectivos valores em 30 de junho de 1926.   

 
                                                 
34 DANTAS, José Ibarê C. O Tenentismo em Sergipe. 2. ed., Aracaju: Gráfica Editora J. Andrade, 1999, p.62. 
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Tabela 3 – Exemplos dos maiores imóveis pertencentes ao Estado 
 – 30 de junho de 1926 –  

 
         

 
NATUREZA 

 

 
MUNICÍPIO 

 
RUAS E PRAÇAS 

 
DESTINO 

 
VALORES 

Sobrado Aracaju Praça Fausto Cardoso Palácio do Governo 1.200:000$000 

Sobrado Aracaju Praça Fausto Cardoso Assembleia Legislativa 280:000$000 

Sobrado Aracaju Praça Tobias Barreto Tribunal da Relação 180:000$000 

Sobrado Aracaju Praça Mendes Morais Biblioteca Pública 200:000$000 

Palacete Aracaju Praça Mendes Morais Escola Normal Ruy Barbosa 300:000$000 
Palacete Aracaju Avenida Ivo do Prado G.E. Barão de Maroim 160:00$000 

Palacete Aracaju Rua de Itabaiana Quartel de Polícia35 312:909$000 

Sobrado Aracaju Rua de Villanova Instituto de Química  195:076$508 

Palacete Aracaju Rua de Vitória G.E. General Valladão 140:840$000 

Sobrado Aracaju Rua de Campo do Brito Instituto Parreiras Horta 200:000$000 

Sobrado Aracaju Av. Pedro Calazans G.E. Manoel Luis 147:400$000 

Sobrado Aracaju Bairro Industrial G.E. José A. Ferraz 140:000$000 

Sobrado Aracaju Avenida Rio Branco Atheneu Pedro II 360:400$000 

Palacete Aracaju Praça Pinheiro 
Machado 

Diretoria de Segurança 
Pública36 

135:000$000 

Palacete Aracaju Rua de Itaporanga Instituto Coelho e Campos 600:000$000 

 

Casa térrea Boquim Avenida Cel. Macedo Escolas Reunidas Severiano 
Cardoso 

68:000$000 

Palacete Annapolis  Praça da Matriz G.E. Fausto Cardoso 120:000$000 

Casa térrea Annapolis Praça da Independência Quartel de Polícia 25:000$000 

Sobrado São Cristóvão Praça da Matriz G.E.Vigário Barroso 80:000$000 

Casa térrea São Cristóvão Porto da Feira Mercado Público 16:800$000 

Palacete Própria Rua da Vitória G.E. João Fernandes 125:000$000 

Casa térrea  Villanova Praça da Matriz Quartel de Polícia 5:300$000 

Casa térrea Villanova Rua da Frente Mesa de Rendas estadual 12:000$000 

Palacete Villanova Praça da Matriz G.E. Olympio Campos 55:000$000 

Palacete Santo Amaro Praça da Matriz Escolas R. Esperidião 
Monteiro 

44:800$000 

Casa térrea Capela Av. General Valladão Quartel de Polícia 15:000$000 

Palacete Capela Praça do Mercado G.E. Coelho e Campos 30:000$000 

Casa térrea Estância Rua do Humaitá Quartel de Polícia 8:000$000 

Palacete Estância Praça da Matriz G.E. Gumercindo Bessa 80:000$000 

Casa térrea Itaporanga Rua do Comércio Escola pública 1:896$000 

Palacete Lagarto Rua do Rosário G.E. Sílvio Romero 114:356$000 

Casa térrea Laranjeiras Rua do Cangaleixo Escola pública 4:000$000 
 

Total . . . . 
 

5.196:777$508 
 

Tabela elaborada pela autora. 
Fonte: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa... 1926, p. 92v 
 

 

 

                                                 
35 Antigo prédio do Grupo Escolar General Siqueira de Menezes. 
36 Antigo prédio do Grupo Escolar General Valladão. 
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Sobre tais dados afirmava Graccho Cardoso que:  

 
Os proprios do Estado, ao assumirmos o Governo, eram avalliados em 
8.280:762$256; hoje estão registrados em 15.012:017$300. / Esse 
apreçamento, que não é de technicos, está muito abaixo do real, alem de 
nelle não figurar o valor das terras devolutas, algumas aliás já medidas e 
demarcadas. Mesmo assim, tomando-o para base de um balanço 
economico, apura-se um saldo consideravel a favor do Estado37.      

   

Concordamos com Graccho Cardoso que, apesar da inexatidão dos valores 

declarados devido ao fato de não terem sido levantados por profissional técnico 

especializado, os valores da Tabela 3 representavam índicos acerca do patrimônio 

arquitetônico do Estado. Assim, podemos, a partir desses números, ter noção da 

monumentalidade que os prédios destinados à instrução pública representavam no cenário 

das cidades. Merece, portanto, consideração o exemplo dos imóveis públicos de Estância. 

Nesta cidade, percebemos considerável diferença em relação aos valores do grupo escolar 

e do quartel de polícia. O primeiro, orçado em 80:000$000, e o segundo, em 8:000$000, 

simplesmente nove vezes menor. Ao estendermos a análise acerca da relação entre o valor 

dos grupos escolares e demais prédios públicos a outras cidades do interior sergipano, 

verificamos a mesma disparidade. Em Villanova (Neópolis), o quartel de polícia era 

estimado em 5:300$000 e o grupo escolar em 55:000$000. Em São Cristóvão, o grupo 

escolar era orçado em 80:000$000 e o mercado público em 16:800$000. Nos dados 

referentes a Capela e a Annápolis (Simão Dias), percebemos situação análoga. Em relação 

à capital, podemos notar que as instituições de ensino público primário graduado, os 

grupos escolares, ao lado da Escola Normal, do Atheneu Sergipense e do Instituto Coelho e 

Campos, ocupavam lugar de destaque em relação aos maiores e mais importantes prédios 

da administração pública sergipana daquele período. Estavam no mesmo nível dos 

edifícios da Assembleia Legislativa, do Instituto Parreiras Horta e do Tribunal da Relação, 

ficando os prédios escolares, assim como os três demais citados, abaixo, apenas, do 

edifício do Palácio do Governo, o maior e mais estruturado prédio público do Estado. 

Tendo em vista a verificação do lugar ocupado pela instrução pública durante toda 

a administração Graccho, mencionaremos dados relativos ao quadriênio. Na Tabela 4 

apresentamos informações relativas à instrução pública dentro do universo de gastos totais 

de 35.944:668$706 durante os quatro anos de Governo38.   

 

                                                 
37 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 93. 
38 Ibid., p. 98-101. 
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Tabela 4 – Demonstrativo de despesas efetuadas pelo Estado com instrução pública 
– outubro de 1922 a junho de 1926 – 

 
 

 

Despesa efetuada 
 

 

Valores 

Biblioteca Pública 75:595$627 
Diretoria de Higiene 321:986$966 
Instrução Pública 3.132:358$756 
Patronato São Maurício 42:508$385 
Instituto Coelho e Campos 508:211$540 
Instituto de Química 126:878$070 
Aquisição de livros e material escolar para alunos pobres 3:858$340 
Aquisição e reforma de mobiliário escolar 9:110$743 

 

Total . . . . 

 

 

4.220:508$427 
 

Tabela elaborada pela autora. 
Fonte: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa ... 1926, p. 100-101. 

   
 
 

No Demonstrativo de receitas e despesas do quadriênio 1922-1926 apresentado 

pelo presidente Graccho Cardoso à Assembleia Legislativa em setembro de 1926, os itens 

Biblioteca Pública, Diretoria de Higiene, Patronato São Maurício, Instituto Coelho e 

Campos, Instituto de Química, aquisição de livros e material escolar para alunos pobres e 

aquisição e reforma de mobiliário escolar aparecem separados do item instrução pública. 

Este, sozinho, totaliza o valor de 3.132:358$756. Entretanto, os demais itens foram postos 

na Tabela acima por entendermos que se relacionam diretamente às preocupações com a 

educação da população. Dessa forma, devem ser considerados despesas com instrução 

pública.  

A partir dos dados da Tabela percebemos que durante o quadriênio Graccho 

Cardoso, de uma despesa geral de 35.944:668$706, foram gastos com instrução pública 

aproximadamente 11,74%. Esse percentual, no entanto, não deve ser considerado de modo 

exato, visto que não foram contabilizados os gastos com a construção e reformas de 

prédios escolares. Tais gastos não foram especificados no Demonstrativo Financeiro do 

Governo. O Demonstrativo apresenta somente o registro de gasto no valor de 

11.364:881$390 no item “Obras novas, conservação e melhoramentos nas existentes”. 

Sabemos, entretanto, por exemplo, da existência da construção de nove novos grupos 

escolares e outros prédios para dois grupos já existentes - General Valladão e General 

Siqueira - da construção do novo Atheneu, do Instituto de Química, do Patronato São 

Maurício e do Instituto Profissional Coelho e Campos, além de compra de casas para 
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escolas isoladas. Tal fato obriga-nos a ter em mente um percentual maior de utilização do 

orçamento público para os serviços de instrução. 

Havia uma compreensão sobre modernidade presente na administração Graccho 

Cardoso que podia ser percebida, por exemplo, quando o governante criticava o que 

chamava de peso da tradição, materializado na rotina dos processos econômicos e 

administrativos, problema cuja solução passava, segundo o presidente, pela difusão do 

ensino necessário para os diversos tipos de trabalhadores. Para tanto acreditava e defendia 

que era necessária a instrução dos agricultores, o que levaria o governo a determinar a 

promoção da instrução dos lavradores das estações experimentais de algodão como uma 

responsabilidade do Departamento Estadual do Algodão. Acreditava na ideia de progresso 

mediante o aperfeiçoamento dos métodos de produção agrícola, da adoção de modernos 

processos mecânicos para os diversos cultivos. Defendia um Estado como fiscalizador da 

sociedade e, ao mesmo tempo, promotor do desenvolvimento desta através da viabilização 

de estudos científicos e da realização de empreendimentos irrealizáveis pelos particulares, 

a exemplo da fundação de instituições de pesquisa e o financiamento destas. Graccho 

Cardoso deixava evidente que para sermos modernos eram necessários estudos e 

experimentação, o que levava seu governo a sustentar para os serviços de instrução um 

lugar particular. 

 
 
 
 
 
Modernização da sociedade: criação e expansão de instituições e serviços 
 
 
 
 

Foram muitas e diversificadas as instituições criadas na administração Graccho 

Cardoso (1922-26). Extrapolaram a fronteira dos negócios agrícolas e de industrialização, 

atendendo, dessa forma, à quase totalidade do que preceituava a sua plataforma 

presidencial. Entre estas instituições podemos citar o Instituto Parreiras Horta. De acordo 

com o presidente:  

 
o novo Instituto servira ao mesmo Pasteur, Instituto Vaccinogenico e 
Laboratorio de Analyses clinicas, bacteriologicas e chimicas e tambem de 
pesquisas medicas, ficando Sergipe dotado de um estabelecimento da 
maior efficiencia contra a raiva e a variola, alem de constituir um centro 
scientifico para a investigação dos principaes problemas da medicina39. 

                                                 
39 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 72. 
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Inaugurado em 1924, tinha como um dos seus atributos o desenvolvimento de 

pesquisas, destacando-se as realizadas sobre a febre tifóide procurando a obtenção, 

inclusive, de uma vacina (oral) para o mal40.  A direção do Instituto foi confiada ao 

bacteriologista que lhe deu nome, Paulo de Figueiredo Parreiras Horta, que o dirigiu até 

dezembro de 1925, retirando-se do Estado tendo em vista a necessidade de continuidade de 

suas pesquisas e outros compromissos profissionais. Segundo Graccho, entre os melhores 

profissionais da área: “o governo não poderia encontrar quem com maior proficiencia, 

especialização e autoridade inaugurasse entre nós os estudos e trabalhos de laboratorio na 

investigação dos diversos casos clinicos e identificação de innumeros germens perniciosos 

á vida da humanidade”41. 

Elogiado na imprensa42, o Instituto mantinha suas atividades distribuídas em 

diferentes seções: seção bacteriológica, que mantinha atividades de atendimento ao 

público, principalmente por meio de exames; Seção anti-rábica, com tratamento de 

pessoas; seção vacinogênica, com serviço de vacinação e fornecimento de vacinas aos 

municípios e a departamentos do Estado. Assim, é que, segundo o Presidente Graccho 

“[...]. Os ultimos surtos de epidemia de variola têm sido facilmente jugulados com o 

emprego da lympha vaccinica do Instituto”; e a Secção de Produtos que se destacava na 

fabricação de soros (glicosado e fisiológico) e vacinas tifo-paratíficas43. O reconhecimento 

além-fronteiras da produção da instituição sergipana era visto através das solicitações de 

seus produtos por outros estados. Referindo-se à vacina tifo-paratífica, informava Graccho:  

 

Mediante pedido, foram fornecidas amostras desta vaccina: ao dr. Macedo 
Guimarães, clinico em Bahia; ao Serviço de Saneamento do Rio Grande do 
Norte, 176 dóses; ao general Ivo Soares, chefe do Corpo de Saúde do 
Exercito, 267 dóses; ao chefe do Posto de Hygiene de Itabuna, 115 dóses” 
[...]. Para o Serviço de Saneamento Rural no Estado do Rio de Janeiro, 
dirigido por um hygienista de real valor, foram remettidas mil dóses 
vaccinantes44. 

                                                 
40 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 87. 
41 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa .. 1925, p. 89; Ver também: SERGIPE. Mensagem 
apresentada á Assembléa  [...] 1926, p 74. 
42 É de causar inveja! Sergipe dotado de um instituto scientifico modelo. Gazeta do Povo. Aracaju, 
30/07/1925, n. 221.  
43 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 74-76. 
44 No atendimento aos sergipanos especificamente Graccho refere-se ao surto epidêmico ocorrido na cidade 
de Capela, “Tendo-se manifestado na cidade da Capella um surto epidemico de molestia do grupo typhico, 
foi enviado a essa cidade um funccionario do Instituto, que vaccinou 582 pessoas mais em contacto com os 
doentes, sendo o surto epidêmico de prompto assim dominado”. E sobre os serviços na Capital, nos diz: “Por 
occasião de irrupção, mais ou menos violenta, de moléstia desse grupo, na capital, tem o Governo ordenado a 
vaccina em domicilio. / Só de 15 de Maio a 30 de Junho deste anno foram vaccinadas 1.860 pessoas”. Ver: 
SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 75-76. 
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A atenção relativa às questões de saúde produziu outra instituição para Sergipe e 

que, a exemplo do Instituto Parreiras Horta, ainda se mantém em funcionamento no Estado 

– o Hospital de Cirurgia. Construído na capital, Aracaju, “com as installações modernas 

necessarias a um bom serviço clinico e operatorio, se bem que em moldes modestos, 

devido às possibilidades financeiras do Estado”, consoante o presidente45. 

 

 

 

 

Figura 2 – Hospital de Cirurgia 

 
  

 

 

Acervo da Prefeitura Municipal de Aracaju 

 

 

                                                 
45 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 72. 
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Inaugurado, em 1926, o Hospital de Cirurgia, destacado na imprensa da época46, foi 

“possivelmente a maior obra do Governo Graccho Cardoso”, segundo Figueiredo47. 

Possuía um edifício constituído de três pavilhões, sendo de 106 metros o comprimento da 

sua fachada. Abrangia uma área total de 1.800 metros quadrados, sendo 1500 dos 

pavilhões laterais e 300 metros do central. Ocupava toda a quadra em que foi construído, 

sendo toda ela murada e de propriedade do Estado. O hospital era destinado à “assistencia 

medico-cirurgica, de accordo com os ensinamentos e methodos da techina moderna, 

[...]” 48, conforme o presidente do Estado. Tanto o Instituto Parreiras Horta quanto o 

Hospital de Cirurgia podem ser considerados exemplos da preocupação modernizadora do 

governo, marcada pela busca do desenvolvimento de instituições de pesquisa científica e 

prontos serviços à população voltados aos aspectos de Higiene.  

Entre as instituições voltadas diretamente aos aspectos econômicos, no intuito, por 

exemplo, de apoiar tanto a grande quanto a pequena produção agrícola e tornar mais 

efetivas as relações comerciais para os produtos locais, entrou em funcionamento em 

agosto de 1923 o Banco Estadual de Sergipe49. 

A instituição não foi construída com capitais exclusivamente sergipanos. Graccho 

Cardoso justificava tal medida declarando que “em razão da indifferença e ausencia de 

iniciativas, então existentes, em o nosso acanhado meio financeiro”50. Contou o banco com 

capitais sergipanos e franceses. As críticas ao empreendimento fizeram-se sentir na 

imprensa. Um exemplo foi o “Correio de Aracaju”. O periódico via no Banco do Estado de 

Sergipe “um alçapão falso, [para o qual] o Estado concede isenção de todos os impostos 

estaduais presentes e futuros”. O jornal falava em imoralidade, “tudo concedido a um 

Banco organizado por estrangeiros, de crédito duvidoso”51. Semelhante ao que afirmava 

este periódico posicionava-se o “Sergipe Jornal”, de certo, o maior crítico do governo 

Graccho Cardoso após meados de 1924, quando da cisão entre Graccho Cardoso e Pereira 

Lobo. De acordo com esse jornal, o Estado de Sergipe “foi doado ao Crédit Foncier du 

Brésil et de l’Amerique du Sud”52. No mês seguinte, outubro de 1924 e após um ano do 

início de funcionamento do banco, o deputado Mecenas Peixoto denunciava no “Sergipe 

Jornal” que o banco girava com o capital do Estado, única e exclusivamente, pois o “Crédit 

                                                 
46 Inauguração do Hospital de Cirurgia. Gazeta do Povo. Aracaju, 26/04/1926, n. 436; Hospital de Cirurgia. 
Gazeta do Povo. Aracaju, 04/05/1926, n. 501. 
47 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. v. 2, Aracaju: Sociedade Editorial de Sergipe, 
1989, p. 105. 
48 Ver: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 114.  
49 Lei n. 837, de 10 de março de 1923. 
50 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 124. 
51 Correio de Aracaju. Aracaju, 25/10/1923. 
52 Sergipe Jornal. Aracaju, 04/09/1925. 
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Foncier” ainda não havia cumprido o acordo de integralização de capital no valor de 

2.500:000$000 a que se obrigara. Diante das denúncias, o presidente não se pronunciava, 

apenas no ano seguinte fazia referência ao assunto. Tal referência, contudo, em postura 

positiva. Lembrava Graccho Cardoso que o banco, inaugurado em 1923 com um capital 

realizado de 10% do nominal, elevava essa soma, dois anos após, a 67% desse capital. 

Situação promissora que, de acordo com o presidente, levaria o banco até o final do ano de 

1925 a completar dois terços do seu capital social53. 

No balanço final do seu governo à Assembleia Legislativa, em 1926, Graccho 

Cardoso destacava o Banco Estadual de Sergipe, o qual tinha como condição de 

constituição a reserva de parte do seu capital para ser destinada a empréstimos pouco 

onerosos para os agricultores e industriais sergipanos54. Além disso, obtivera, por meio de 

aditivo de 1926, autorização para fundar filiais em outros estados. Sobre o assunto, 

Graccho Cardoso informava que: “Como é corrente, vem funccionando já no Rio de 

Janeiro a Agencia do Banco Estadual de Sergipe, o que muito contribuirá para desenvolver 

e facilitar o movimento entre a Capital Federal e o nosso Estado, com evidente proveito 

para o commercio e classes productoras”55. Materializava-se, assim, mais uma proposta de 

governo apresentada na plataforma presidencial em 1922.  

Outras três instituições consideradas modelos foram inauguradas na capital: o 

Mercado Modelo, o Matadouro Modelo e a Penitenciária Modelo. O mercado, construído 

em parceria com a iniciativa privada, tomava uma área de 5.168 metros quadrados. 

Tornava-se, pois, mais uma obra monumental da administração Graccho Cardoso. 

Entretanto, convivia com a crítica da oposição, que questionava da seguinte maneira: “Que 

necessidade tem o povo de mercado bonito, aquela babilônia?”56. Mesmo diante de 

críticas, as obras continuavam recebendo apoio e elogios também de parte da imprensa57.  

As críticas dirigiam-se também à construção do Matadouro Modelo na capital, obra 

realizada em parceria das administrações estadual e municipal e posteriormente concedida 

à iniciativa privada58. O “Correio de Aracaju”, concluída a obra, comandava ofensiva: 

“Combatemos o monopólio imoral do Matadouro Modelo”59. O matadouro era moderno, 

suntuoso, mas não apresentava motivos que o fizessem imoral. Em 13 de agosto de 1926, 

                                                 
53 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 129. 
54 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 102. 
55 Ibid., p. 103. 
56  Sergipe Jornal. Aracaju, 7/11/1924. 
57 A inauguração do Mercado novo. Gazeta do Povo. Aracaju, 08/02/1926. 
58 Concessão à empresa Cardoso, Fontes & Cia sobre a qual afirmava Graccho Cardoso não existirem sócios 
com laços de consanguinidade com os representantes do Governo. Ver: SERGIPE. Mensagem apresentada á 
Assembléa Legislativa   [...] 1926, p.22. 
59  Correio de Aracaju. Aracaju, 29/3/1927. 
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com a presença do eleito presidente da República Washington Luis, a obra era inaugurada. 

Possuía cinco pavilhões, todos, segundo Graccho Cardoso, “[...] convenientemente dotados 

de apparelhagem e machinismos os mais modernos”60. 

Em outubro de 1923, o presidente do Estado, com o engenheiro paulista Artur 

Araújo à frente de 375 operários, batia a pedra fundamental da Penitenciária Modelo, 

iniciando assim, “a construção daquele que, criado pela Lei n. 943, de 09/10/1926, irá ser, 

na periferia de Aracaju, um dos mais modernos estabelecimentos penais do Nordeste”61. 

O presidente do quadriênio 1922 a 1926, ao lembrar de seus compromissos 

expressos na sua plataforma de governo de 24 de outubro de 1922 no que se referia a uma 

melhor aplicação do regime penitenciário estatuído pelo Código Penal da República, desde 

maio de 1923, “ordenou as providencias preliminares para a construcção, em local 

conveniente, de um edificio em tudo harmonico com o conceito moderno de repressão”. 

Pela Secretaria Geral do Estado foi então aberta concorrência pública para a construção de 

uma nova penitenciária. “O edital exigiu que a penitenciaria fosse calculada para 250 

detentos, devería possuir officinas e obedecer a todas as regras de architectura e hygiene 

inherentes aos carceres modernos”62.  

O edifício possuía área coberta de aproximadamente 450 metros quadrados. 

Continha dois pavilhões e duas torres. O conjunto penitenciário foi inaugurado com 

enfermaria, lavanderia, banheiros, hospício, capela, oficinas e necrotério63. 

Buscava-se incorporar na construção da nova penitenciária os progressos da ciência 

penal, obtidos desde o fim do século XIX. Essas ideias, entre outros delineamentos, 

exigiam que a prisão não se constituísse simplesmente em um instrumento de segregação, 

mas que em suas dependências “[...] a hygiene do movimento, a disciplina apropriada ás 

varias manifestações criminosas e o trabalho não só como agente moralizador e hygienico, 

mas tambem como retribuição que cada detento deve ao Estado pelo seu sustento”64. 

Em relação específica ao exercício laboral na penitenciária, Graccho Cardoso 

afirmava que:  

 
[...] a servidão penal, em favor do Estado, com participação dos 
delinqüentes, nos resultados della provindos, merece todo o apoio. E por 
assim entender é que, alem da penitenciaria modelo [...] alimento 
egualmente o desejo de, valendo-me da autorização reservada aos governos 

                                                 
60  SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 22. 
61 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., 1989, p. 51. 
62 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 18. 
63 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 112-113. Elogios à construção 
da penitenciária por parte da imprensa, ver: Sergipe Jornal. Aracaju, 01/06/1923.  
64 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 20. 
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dos Estados, no art. 9º, do decreto n. 145, de 11 de julho de 1893, fundar 
uma colonia correccional agricola, para a educação; pelo trabalho, dos 
menores, vadios e capoeiras, sem occupação legal e honesta65. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Penitenciária Modelo 

 

 
. 

 
 

Acervo da Prefeitura Municipal de Aracaju 

 

 

                                                 
65 Ibid., p. 24. 
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No campo da educação, desta vez no ensino superior, referia-se Graccho Cardoso, 

em 1925, à instalação da Faculdade de Direito Tobias Barreto. Na ocasião da inauguração, 

afirmou: “Festividade de intenso jubilo, pelas esperanças que suscitou, traduziu a 

installação da Faculdade de Direito Tobias Barreto, estabelecimento superior de letras 

jurídicas [...]”66. Entretanto, no ano seguinte, lamentava o presidente de Sergipe o fato de a 

instituição não ter entrado em funcionamento, devido a um “absoluto retraimento de 

alumnos á matricula”67. Francisco Nobre de Lacerda, diretor interino da instituição, 

atribuiu tal fracasso ao fato de não ser a Faculdade de Direito Tobias Barreto equiparada 

aos demais estabelecimentos oficiais congêneres68. 

A instituição foi alvo tanto de apoios69 como de críticas transmitidas pela imprensa 

local. O “Correio de Aracaju”, por exemplo, declarava que “Sergipe não pode ainda ter 

uma Faculdade de Direito, deve criar uma escola de Agronomia”70. O “Sergipe Jornal”, por 

sua vez, ao se referir à pequena representatividade da Faculdade de Direito, provocava 

revelando que “em Sergipe, ninguém conhece a Faculdade Tobias Barreto senão pelo 

noticiário dos órgãos do Governo”71. Mesmo diante de críticas, o governo Graccho 

Cardoso insistia na sua proposição de implantação do ensino superior no Estado. 

Outra iniciativa promotora do ensino superior foi a da criação da Faculdade de 

Farmácia e Odontologia. Tal instituição iniciou seu funcionamento em 05 de abril de 1926 

com vinte e dois alunos matriculados72. No corpo docente do estabelecimento, constavam 

os senhores Augusto César Leite (diretor), Josaphat Brandão, Oscar Baptista do 

Nascimento, Ranulfo Prata, Archimedes Guimarães, Antonio Tavares de Bragança, 

Americo de Miranda Ludolf e João Firpo Filho. A partir de julho de 1926 passou a se 

chamar Faculdade de Pharmácia e Odontologia Annibal Freire, em homenagem ao 

Ministro da República73. Apesar de elogios74, a iniciativa também enfrentou oposição. 

Dessa forma era que novamente levantava-se o “Sergipe Jornal” e criticava a iniciativa: 

“Uma Escola de Direito, uma dita de Farmácia e Odontologia, uma outra de Comércio, 

enquanto o povo se torce absorvido pela carestia pavorosa da vida”75. Conclusão 

                                                 
66 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 6. 
67 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 13. 
68  Ibid., p. 13. 
69 Sergipe de parabéns - inaugurou-se a sua Faculdade de Direito. A Cruzada. Aracaju, 26/04/1925, ano VII, 
n. 61; SAMPAIO, Prado. Factos e ideias. A Cruzada. Aracaju, 03/05/1925, ano VII, n. 62.    
70 Correio de Aracaju. Aracaju, 04/04/1924. 
71 Sergipe Jornal. Aracaju, 31/09/1925. 
72 Decreto n. 913 de 15/12/1925 – Crêa os cursos de farmácia e cirurgia dentária; Decreto n. 921 de 
20/02/1926 – Baixa regulamento para a Faculdade de Farmácia e Odontologia de Sergipe. 
73  SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 12-13. 
74 Inauguração de uma faculdade em Sergipe. A Cruzada. Aracaju, 18/04/1926, ano VIII, n. 44. 
75 Sergipe Jornal. Aracaju, 07/04/1926. 
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semelhante foi apresentada pelo pesquisador da história sergipana, Ariosvaldo Figueiredo. 

O historiador afirmava que: “formar farmacêuticos, dentistas, bacharéis não é prioritário 

em Estado cuja população, na sua maioria, é analfabeta. Não só analfabeta, subempregada 

ou desempregada”76. 

Outra instituição criada na administração Graccho e destinada à produção científica 

foi o Instituto de Química. O estabelecimento foi solenemente inaugurado em 30 de 

novembro de 1924 e regulamentado no mês seguinte77. 

Os exames de admissão, que segundo Graccho facilitavam a entrada, abrangiam as 

disciplinas: “Português; Francês ou Inglês; Geographia; Arithmetica e Algebra; Noções de 

Geometria e Desenho Geometrico; Historia do Brasil e Noções de Historia Universal”78. O 

seu curso, inaugurado em fevereiro de 1925, compreendia três anos de duração e era 

composto das seguintes disciplinas de estudo:  

 

Physica Experimental; Historia Natural, isto é, noções de Biologia, 
Geologia e Mineralogia; Chimica Geral e Inorganica; Chimica Analytica 
Qualitativa e Quantitativa; Chimica Organica; Bio-chimica e Chimica 
Physiologica; Physico-Chimica; Electro-Chimica e Chimica Colloidal; 
Chimica Industrial, Geral e Especializada79.  

 

Diante do exposto, questinamentos surgem, como, por exemplo, um curso com uma 

grade considerável de disciplinas organizou seu corpo docente? Sergipe possuía quadros 

com essa formação? Graccho, ao se referir à questão, informava que as aulas teóricas das 

quatro cadeiras do primeiro ano do curso, em número de três por dia, eram dadas em 1925, 

primeiro ano de funcionamento da escola, pelo seu diretor, Archimedes Guimarães. 

Consciente do prejuízo para o curso, o governo resolveu contratar para o ano seguinte um 

novo professor. Dessa forma, “entre os dois e mais o actual preparador-assistente, a cujo 

cargo se acham as aulas praticas de Chimica Inorganica e de Chimica Analytica 

Qualitativa, se dividirão então as quatro disciplinas do primeiro anno e as tres do 

segundo”80.   

Abertas as matrículas, foram inscritos nove alunos, dos quais cinco regulares e 

quatro como ouvintes, sendo que três destes abandonaram o curso, segundo Graccho, 

certamente por falta de conhecimentos de base. Ainda assim, posicionava-se Graccho: 

“Presumo, pois, que no proximo anno lectivo teremos tres estudantes no segundo anno da 

                                                 
76 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 46. 
77 Decreto 894, de 26 de dezembro de 1924 – Baixa regulamento para o Instituto de Chimica. 
78 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 34. 
79 Ibid., p. 34. 
80 Ibid., p. 36. 
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Escola, parecendo animadora a perspectiva da matricula no primeiro anno”. Dotado de 

mobiliário completo, incluindo aparelhos de física, estufas, termômetros e máquina de 

projeção para auxílio de conferencistas, o Instituto de Química, conforme o administrador: 

“nada ficará a dever [...] ao seu congênere de Bello Horisonte e aos cursos das 

Polytechnicas do Rio de Janeiro, de Porto Alegre, de Curitiba, de S. Paulo, da Bahia, de 

Ouro Preto e de Pernambuco e da Escola de Agricultura de Nictheroy”81.  

 

 

 

 

Figura 4 – Instituto de Química 
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81 Ibid., p. 36. 
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Construído pelo engenheiro Hugo Bozzi em Aracaju, era o Instituto de Química, 

segundo o presidente do Estado, edificado todo em cimento armado e media 12x20,8m, 

totalizando aproximadamente 250 metros quadrados, distribuídos em dois andares82. No 

frontão central do edifício destacava-se uma águia, elemento que denunciava o feito como 

obra do governo Graccho Cardoso.  

De acordo com o presidente, “um instituto ou uma escola de chimica, qualquer dos 

dois, dá perfeitamente idea do estado de adiantamento da producção em qualquer parte em 

que se reconheça a absoluta necessidade do controle scientifico sobre o desenvolvimento 

industrial”83. É justamente isso, segundo Graccho, que se depreende em Sergipe ao afirmar 

que nenhuma indústria subsistirá sem a atuação do seu Instituto de Química a cujos 

trabalhos do seu diretor muito deveriam as indústrias sergipanas. Instituições, portanto, 

eram criadas com o objetivo de prover o Estado de profissionais habilitados. A baixa 

matrícula, no entanto, apesar do otimismo do presidente, dava indícios dos limites 

enfrentados pelas iniciativas governamentais.     

A formação profissional ganhava em Sergipe também com a criação do Patronato 

Agrícola São Maurício. Esta instituição, a partir de julho de 1926 passou a se chamar 

Patronato de Menores Francisco Sá84, em homenagem ao Ministro da Aviação do futuro 

governo de Arthur Bernardes. Acerca do Patronato declarava Graccho Cardoso:  

 
No proposito acrisoladamente humanitario e christão de amparar a infancia 
abandonada e transformal-a em elemento util á economia sergipana, o 
governo construiu, independente de qualquer auxilio da União, um predio 
confortavel e hygienico, com capacidade para duzentos meninos, annexo 
ao Centro Agricola «Epitacio Pessoa», e nelle fundou o Patronato Agrícola 
«São Mauricio», actualmente com cerca de oitenta educandos, e o está 
custeando com seus proprios recursos85. 

 
Em relação à escolarização dos educandos do Patronato, afirmava o presidente que:  

 
Alem do ensino basico de primeiras letras, recebem as crianças alli 
internadas, aulas praticas no campo, ministradas por agronomo, e 
simultaneamente fazem o aprendizado dos officios de ferraria, carpintaria, 
correaria e sapataria. / Todas essas officinas estão em actividade, 
resaltando o facto de, desde Julho ultimo, ter começado, nas de sapataria, o 
fabrico do calçado necessario ás praças do Batalhão Militar do Estado. / O 

                                                 
82 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 114. 
83 Ibid., p. 37. 
84 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 13. 
85 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 06. 
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Patronato está a cargo de um director e sob os solicitos auspicios de um 
Conselho de Assistencia Privada86. 

 

Diante da criação dessas instituições e dos pronunciamentos de Graccho Cardoso 

sobre as mesmas, identificamos aspectos da percepção de modernidade do governante e o 

lugar da educação nesta concepção, uma vez que criticava o apego à tradição e propunha o 

aperfeiçoamento dos métodos de produção econômica com base em estudos científicos. 

Nesse cenário, deveria ter lugar um amplo processo de instrução que abarcasse toda a 

sociedade. Tal processo iniciava-se pelas crianças, inclusive as abandonadas. Seguia com 

os jovens em cursos profissionalizantes ou nas faculdades. Passava pelos agricultores, 

tendo em vista a necessidade de mecanização e melhoria da produção agrícola, chegando 

até mesmo aos detentos, que, conforme o “conceito moderno de repressão”, do qual era 

adepto o governante, deveriam ser educados pelo trabalho.    

Da criação das instituições e dos serviços aqui exemplificados, percebemos a 

preocupação com a mudança, com a ruptura de processos, de rotinas tradicionais para 

atividades científicas em vários aspectos da sociedade. Este processo era exteriorizado por 

meio da preocupação com a mecanização da produção agrícola, da fundação de institutos e 

laboratórios de pesquisa, da criação de instituições modelo próprias de uma sociedade 

urbana, assim como investimentos na contratação de profissionais especializados, alguns 

dos quais externos a Sergipe, para a organização e direção de instituições e serviços e o 

estabelecimento do ensino superior, mesmo diante de críticas. Tais feitos revelam um 

processo de modernização, ou seja, de modernidade em prática e em processo de difusão 

de suas características. O insucesso de iniciativas, como a Faculdade de Direito, não 

deixavam de revelar uma esperança no desenvolvimento local, uma crença na ideia de 

progresso. Ainda que a instituição de ensino superior atendesse apenas às classes mais 

privilegiadas economicamente do Estado, funcionaria como formadora de quadros para a 

administração pública, minimizando a necessidade de importação de profissionais.       

Além da criação dessas instituições e dos serviços prestados por elas, vale salientar 

a expansão e a reorganização de instituições e serviços já existentes.  O calçamento e o 

ajardinamento da capital, o fornecimento de energia elétrica, água, sistema de esgoto e 

drenagem, a higienização de Aracaju, a viação urbana e o serviço de estradas de rodagem 

                                                 
86 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 07. Para maiores informações 
sobre esta instituição, ver: NERY, Marco Arlindo A. Melo. A regeneração da infância pobre sergipana no 
início do século XX: O Patronato Agrícola de Sergipe e suas práticas educativas. Dissertação [Mestrado em 
Educação]. 2006, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2006.  
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são ações que demonstravam uma adesão ao movimento higienista e de ordenação do 

espaço urbano, característico da modernização das principais cidades do país. 

Em relato acerca dos feitos da sua administração à Assembleia Legislativa, o 

presidente, a respeito da pavimentação de Aracaju, afirmava que os respectivos serviços, 

postos em prática a partir de 1923, se encontravam em efetiva realização tanto nas regiões 

com tráfego pesado quanto nas de residência. Preocupado com o embelezamento da capital 

em termos arquitetônicos, o governo resolveu doar à Intendência o terreno para construção 

do Palácio do Governo Municipal. Também concedeu terrenos à Associação Comercial e 

ao Colégio Nossa Senhora de Lourdes87. 

O Governo do Estado auxiliava o Governo Municipal da capital com os serviços de 

abertura de novas ruas e calçamento. O Estado comprava e transportava os materiais, 

ficando reservadas à Intendência as despesas concernentes à mão-de-obra. O auxílio 

estadual estendia-se também ao Mercado Municipal e ao embelezamento da cidade. 

Segundo Graccho, as despesas realizadas pelo Estado na capital sergipana ocorriam devido 

à incapacidade das rendas municipais88. No seu último ano de governo, em uma 

retrospectiva acerca dos feitos de sua administração diretamente aplicados em Aracaju, 

Graccho Cardoso lembrava que a cidade “[...] foi objecto dos nossos mais instantes 

cuidados, passando, como é notorio, nos logares mais movimentados e de maior 

importancia, por transformações radicaes que muito e muito embellezaram e 

hygienizaram”89. 

Além das obras de calçamento e ajardinamento de Aracaju, os serviços de luz e 

tração elétrica também sofreram expansão no quadriênio Graccho Cardoso. Para tanto, 

devido ao alto custo e à complexidade dos seus trabalhos, o governo determinou a redução 

do pessoal e a organização mais racional do trabalho da Usina de Eletricidade. A 

administração estadual, no que chamou de “liberal medida”, aboliu o monopólio que o 

Estado possuía quanto ao assentamento de instalações elétricas e a manutenção delas90. 

O governo reconhecia a precariedade da usina de eletricidade da capital. Esta foi 

construída em 1914 e era equipada com três motores de 100 HP. Cinco anos mais tarde, foi 

reformulada, desta vez equipada com um novo jogo de 200 HP. Entretanto, pouco tempo 

depois, a última medida já não surtia mais efeito. Dessa maneira, a fim de solucionar o 

problema, foi realizado um contrato em 19 de janeiro de 1924, visando à montagem de 

                                                 
87 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 5. 
88 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 12. 
89 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 25. 
90 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 28. 
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uma usina acionada por três grupos de motores de 600 HP91. Nessa oportunidade, porém, 

não apenas a capital contou com usinas para o fornecimento de energia. O governo 

Graccho inaugurou usinas elétricas em São Cristóvão, Capela, Nossa Senhora das Dores, 

Estância e Lagarto. Determinou também a instalação dos serviços de iluminação elétrica 

em Estância, Lagarto e Nossa Senhora das Dores, além ordenar o remodelamento por 

completo do de Capela92.  

Em maio de 1926 foi inaugurada a nova iluminação de Aracaju, tanto a pública 

quanto a particular. Em junho foi implantado o tráfego de bondes elétricos por meio da 

empresa concessionária desses serviços, organizada com capitais sergipanos. Sobre tais 

melhoramentos urbanos, dessa forma pronunciava-se Graccho Cardoso: “Sem 

discrepâncias de opinião, a luz distribuída pela empresa é da melhor qualidade possível, e 

os seus bondes nada deixam a desejar quanto aos requisitos de bom gosto e 

modernidade”93. 

No rumo a um melhor cenário urbano para a capital, o governo analisava e 

propunha mudanças também nos serviços de fornecimento de água, bem como nas obras 

de drenagem e no sistema de esgotos. Conhecidas “as pessimas condições de supprimento 

d’agua á Capital e as tão repetidas e geraes queixas da população”, em 1923, Graccho 

discorria acerca das tentativas de solução dos problemas. Exemplificava falando a respeito 

da contratação do engenheiro sanitário, Dr. Saturnino de Brito, do Rio de Janeiro, para 

estudar e planejar a reforma dos serviços de abastecimento de água de Aracaju, cujos 

problemas atingiam, inclusive, as instituições de ensino. Entre os serviços que a seção de 

águas prestou ao Estado no segundo semestre de 1922, por exemplo, podemos identificar a 

execução de: conserto completo do portão e das calhas de ferro para condução de águas 

pluviais do Grupo Escolar General Valladão, conserto na instalação de água do Grupo 

Escolar General Siqueira e na da Escola Normal94. 

Além do serviço de provimento de água à população de Aracaju, a ampliação do 

sistema de esgotos e obras de drenagem na capital faziam-se necessárias. A rede de esgotos 

da cidade, projetada pelo engenheiro Polto e entregue à população em 1914, teve 

identificados vários defeitos logo após a sua inauguração. Graccho Cardoso apontava como 

razão o fato de a execução do projeto ter sido confiada a leigos. Após revisto o projeto pelo 

engenheiro Saturnino de Britto e identificadas as falhas, fazia-se então necessária a sua 

                                                 
91 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 107. 
92 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1924, p. 22. 
93 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 22. 
94 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 31-34. 



 

 

133
 

 

remodelação, de forma a garantir o seu funcionamento. “D’ahi, haver o governo incluido, 

no contracto com aquelle illustre profissional, a reforma completa desse serviço publico”95.  

Graccho explicava o porquê da sua escolha pela contratação do engenheiro Saturnino de 

Britto. Segundo o administrador:  

 
Os resultados surpehendentes que a engenharia sanitaria alcançou, em 
Santos, levaram-me a solicitar, para esse relevante assumpto, o concurso da 
experiencia do dr. Saturnino de Britto, o planeador e executor das 
modificações progressistas que, nesse sentido, renovaram aquelle 
importante porto paulista abriram ao seu desenvolvimento amplas zonas 
saneadas, onde hoje reina a civilização e o conforto, em pontos que foram, 
ainda ha poucos annos, charnecas insalubres, alagadiços doentios e focos 
de amarilica96. 

 

A expansão dos serviços de fornecimento de água e drenagem nas cidades, 

principalmente Aracaju, ligava-se diretamente à higienização dos espaços públicos e 

privados. Em 1923, o presidente Graccho Cardoso, com relação à capital, alertava para as 

“necessidades sanitárias das ruas e logradouros, reclamadas pelo bem estar da 

população”97.   

Dois anos após, Graccho afirmava que os serviços de higiene eram executados 

tanto na capital quanto no interior. Estes eram realizados pelo Serviço de Saneamento 

Rural, iniciativa do Departamento Nacional de Saúde Pública solicitada pelo governo 

Graccho Cardoso a Sergipe. Em Aracaju, os trabalhos organizavam-se em oito seções: 1ª 

Assistência Médico-Cirúrgica de Urgência; 2ª Seção de Endemias e Epidemias; 3ª Posto de 

Hygiene; 4ª Dispensário Maternal de Hygiene Infantil; 5ª Farmácia; 6ª Dispensário de 

Lepra e Doenças Venéreas; 7ª Seção de Fiscalização de Gêneros Alimentícios e 8ª Seção 

de Propaganda e Educação Sanitária. Ainda na capital funcionavam dois subpostos dos 

serviços de higiene. Um funcionava no Centro Agrícola Epitácio Pessoa e era destinado ao 

combate de endemias rurais. O outro, no batalhão policial e destinava-se ao tratamento de 

portadores de doenças venéreas. As cidades de Propriá, Estância e Annápolis (atual Simão 

Dias) possuíam Postos dos Serviços de Higiene. Estes, segundo Graccho, procuravam 

“executar em miniatura e dentro dos limites da possibilidade todos os serviços que são 

feitos na Capital”98. Outras cidades possuíam subpostos dedicados exclusivamente ao 

combate de endemias rurais. São Cristóvão, Laranjeiras, Itaporanga, Japaratuba, Santa 

Luzia, Villanova (atual Neópolis) e Lagarto eram essas cidades.  

                                                 
95 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 111. 
96 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 112. 
97 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 5.  
98 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 91. 
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Ao se referir à situação sanitária da capital, afirmava o presidente do Estado, em 

1925 que: “A Capital desfructa no presente momento excellente condição sanitaria, não 

existindo nella nenhuma doença sob a forma epidemica, resentindo-se sómente da 

terminação dos trabalhos de canalização d’agua e da ampliação da rêde de esgotos”99. 

Como resultado dos trabalhos organizados por Saturnino de Britto, atestava Graccho, na 

sua última mensagem oficial à Assembleia Legislativa, que a radical remodelação do 

abastecimento de água da capital encontrava-se em fase de conclusão, conforme 

projetado100. 

Acerca das diversas seções dos serviços de higiene na capital e suas respectivas 

atribuições, pode-se dizer que à Seção de Assistência Médico-Cirúrgica de Urgência cabia 

o atendimento gratuito a pessoas pobres e dispunha de uma ambulância para o socorro de 

acidentes nas vias públicas. Este setor possuía sede própria, contudo, na sua área não 

constava local destinado ao atendimento de pronto-socorro. Tal falha, de acordo com 

Graccho Cardoso, poderia ser suprida com o aproveitamento do Hospital de Cirurgia, em 

construção na época. 

Além da Seção de Farmácia, dedicada ao fornecimento gratuito de remédios, 

contava Sergipe com a Seção de Endemias e Epidemias. Esta possuía a atribuição de 

combater as endemias rurais por meio da distribuição gratuita de medicamentos. Era 

também atribuição do setor a realização gratuita de exames de laboratório necessários ao 

diagnóstico dos casos de doenças infecto-contagiosas. Estes exames eram realizados no 

Instituto Parreiras Horta. Ao se referir às epidemias recordava Graccho os serviços 

desenvolvidos em prol da eliminação dos casos de febre tifóide e varíola em Sergipe. O 

presidente lembrava em 1925 que:  

 

No principio do corrente anno, houve um ligeiro surto epidemico de febre 
typhoide no Bairro Industrial que foi debellado por essa Secção por meio 
da vaccina, por via oral, fabricada pelo Instituto Parreiras Horta, a qual foi 
empregada em cinco mil pessoas. Graças á incentivação da vaccinação 
contra a variola, proveniente da exigencia de passaporte sanitario para as 
pessoas que desejam viajar, medida de emergencia estabelecida pelo 
Serviço de Saneamento Rural para impedir a disseminação de doenças 
contagiosas, poude esta capital livrar-se da variola que grassa actualmente 
sob a forma epidemica em varias capitaes de Estados do Brasil, até mesmo 
no Districto Federal, de onde parecia estar essa doença completamente 
debelada101. 

 

                                                 
99 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 91-92. 
100 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 77. 
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O Posto de Hygiene encarregava-se da higiene das habitações particulares e dos 

logradouros públicos. Nas vias públicas promovia a drenagem e a extinção de pântanos e 

lagoas existentes na cidade, buscando, dessa forma, eliminar “fócos de mosquitos 

transmissores de innumeras doenças, principalemente do impaludismo, que ainda é 

observado em ligeiros surtos epidemicos durante a estação invernosa” 102. Este trabalho, no 

entanto, era executado lentamente, devido, segundo Graccho Cardoso, à falta de recursos e 

pessoas disponíveis para o trabalho.  

O intuito do Dispensário Maternal de Hygiene Infantil era o de atender aos serviços 

de proteção à infância. O serviço era prestado desde o período pré-natal, quando se 

fornecia assistência e orientação às mães durante a gestação. Também era prestado logo 

após o parto, acompanhando a criança até a idade escolar, realizando consultas gratuitas de 

higiene infantil. Nessa oportunidade, deveriam ser fornecidos medicamentos, roupas e 

outros recursos necessários. Além de todas essas medidas, de acordo com o presidente, 

ainda havia no Dispensário um pequeno abrigo destinado às gestantes pobres nos últimos 

dias da gravidez103.    

O Dispensário de Lepra e Doenças Venéreas, reduzido em Sergipe devido, segundo 

Graccho, à quase inexistência de tais doenças no Estado, com apenas dezenove casos 

catalogados em 1925, prestava tratamento gratuito por meio de lavagens, curativos e 

injeções. O pequeno número divulgado leva-nos a pensar na possibilidade de um número 

maior, porém não aparente devido à discriminação social, responsável pela não declaração 

dos casos.  

As duas últimas seções do Serviço de Saneamento Rural eram a de Fiscalização de 

Gêneros Alimentícios e a Seção de Propaganda e Educação Sanitária. A primeira dedicava-

se ao controle higiênico do comércio de tais gêneros e a inutilização dos encontrados em 

deterioração. A segunda, criada para incrementar a educação sanitária principalmente na 

idade escolar, conforme o presidente Graccho, tinha por fim a promoção e impressão de 

folhetos ou publicação na imprensa de propaganda e educação sanitária, a confecção de 

uma revista de higiene, e a organização de filmes educativos e conferências públicas104. 

Ainda no que se referia à higiene da capital do Estado, merece ser mencionada a 

presença da Fundação Rockefeller, efetivada por meio de uma “Commissão de combate a 

Febre Amarella”. No que Graccho chamava de “[...] importante obra humanitaria de 
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salubrização do paiz, no ataque aos mosquitos, trasmissores de varias doenças”105. Ao se 

referir aos resultados dos trabalhos, Graccho afirmava que a Commissão já apresentava 

bons frutos, como por exemplo, o índice geral de 1,3% de mosquitos em relação ao total 

dos focos examinados. Em 1926, retornava a Comissão a Aracaju, devido ao aparecimento 

no interior baiano de alguns casos suspeitos de febre amarela106. 

Discussões acerca da higiene estiveram presentes no Brasil desde o Império. Na 

República acentuaram-se, apontando a necessidade de reordenamentos em vários aspectos 

do social. Rui Barbosa defendia ações higienistas, como a aplicação de vacinas, inclusive, 

com ênfase na higiene escolar. Em sua opinião, deveriam ser executados serviços de 

inspeção higiênica nas instituições de ensino de forma regulamentar. Graccho Cardoso, 

leitor de Rui Barbosa, que em seus escritos sobre o assunto fazia referência a experiências 

alemãs, inglesas, suíças e norte-americanas, deve ter acentuado seus objetivos de governo 

voltados para aspectos de higiene em Sergipe. Não podemos deixar de registrar também a 

provável apropriação de Graccho Cardoso de ações higienistas postas em execução no 

Estado em administrações anteriores inclusive, com a regulamentação dos serviços de 

higiene datada inicialmente de 1893 no governo de José Calazans.   

No governo Graccho Cardoso, do ponto de vista higiênico, ainda se pode 

acrescentar o apoio dado a iniciativas desportistas no Estado. A respeito desse assunto, 

pronunciava-se o administrador da seguinte maneira:  

 

Capacitada da verdade do aphorismo latino: – mens sana in corpore sana, 
isto é, de que a educação physica convenientemente dirigida contribue á 
formação do caracter e prepara, como o entendam os gregos, com a 
virilidade da raça, cidadaos uteis á patria, não tem a administração publica 
regateado o seu auxilio a diversas associações desportistas que, para o seu 
desenvolvimento, pedem o amparo do governo. Foram assim cedidos, a 
titulo precário, terrenos para sédes e campos de varias associações de 
tennis, de remo e de foot-ball desta Capital. / Nesses laboratorios invisiveis 
do fortalecimento hygico, é que na Allemanha, na Suissa e nos Estados 
Unidos se armam os escudos da defesa nacional, tanto para o campo da 
batalha guerreira, como para a arena da actividade economica, a qual, mais 
do que o outro, hoje em dia necessita, para o pleno exito e a victoria 
fecunda, de homens sadios, ageis e dispostos107. 

 

                                                 
105 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 92. As ações filantrópicas do 
magnata John Rockefeller datam dos seus tempos de juventude. Na passagem do século XIX para o XX, a 
fortuna de John Rockefeller estava avaliada em US$ 900 milhões, maior fortuna acumulada individualmente, 
na história do capitalismo monopolista. Ver: ROCHA, Heloisa Helena P. A higienização dos costumes: 
educação escolar e saúde no projeto do Instituto de Hygiene de São Paulo (1918-1920). Campinas: Mercado 
de Letras; São Paulo: Fapesp, 2003. 
106 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 74. 
107 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 92-93. 
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Em 1926, Graccho Cardoso atribuía a ordem da saúde pública em Sergipe, aos 

trabalhos preventivos, de diagnósticos e curas desenvolvidos pelo Instituto Parreiras 

Horta108. Porém, nem tudo caminhava tão tranquilamente assim. A queda nas receitas 

públicas, ocorrida em meados dos anos de 1925, levou o governo a abrir mão, em janeiro 

de 1926, do contrato que possuía com o Departamento Nacional de Saúde Pública. Em 

consequência, a administração pública restabeleceu os serviços da antiga repartição de 

higiene, entretanto, com nova regulamentação. De acordo com o Decreto nº. 947 de 21 de 

agosto de 1926, foram criados os serviços de: inspeção médico-sanitária das escolas 

públicas e particulares; a fiscalização dos gêneros alimentícios mediante análise química; a 

fiscalização sanitária do leite e dos seus derivados e o exame das amas de leite. O decreto 

estabelecia também a profilaxia das doenças transmissíveis, a higiene domiciliar, a polícia 

sanitária das habitações coletivas e particulares e estabelecimentos de qualquer gênero e a 

fiscalização do exercício das profissões relacionadas a qualquer um dos ramos da 

medicina109.  

A atenção do governo Graccho Cardoso voltou-se também ao serviço de viação 

urbana. Nesse aspecto, o presidente acusava um atraso em Sergipe, em comparação à 

organização de outras capitais inclusive menos adiantadas que Aracaju110. Graccho 

lembrava em 1925 que a empresa contratada em 1909, ano em que foi inaugurado o 

serviço de viação urbana em Aracaju, desprovida de grandes recursos e constituída por 

material já usado na viação de outro Estado, funcionava há onze anos sem qualquer 

reforma. Tal fato justificava as reclamações da população da cidade. Afirmava Graccho 

que: “objecto de insistentes reclamações e eguaes descontentamentos por parte do publico, 

[...] essas queixas acerbas ainda mais recrudesceram na minha administração, pela 

confiança de que se possuía a população de que eu havia de descobrir algum remédio”111. 

Buscando solucionar a questão, o governo, com a anuência da Assembleia Legislativa, 

decidia contratar, após concorrência pública, uma empresa sergipana112 para a realização 

dos serviços de viação urbana em Aracaju. Em síntese, ficou dessa forma a situação da 

viação urbana da capital:  

 

Alem da tracção por força motriz, o actual contracto offerece sobre o outro 
as seguintes vantagens: exploração maxima de 23 kilometros e 500 metros 
de via em vez de 13, bitola de um metro e não de 0,80, bondes confortaveis 

                                                 
108 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 73. 
109 Ver: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 45. 
110 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 29-30. 
111  SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 106. 
112 Não informa o nome da empresa. 
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para 40 passageiros em substituição ás desengonçadas caixinhas de 
prosphoros, engraçadamente alcunhadas de arranca-bofes, para 20; dois 
bondes de systema moderno para carga113. 

 

Nos serviços de viação intermunicipal, o governo Graccho também se fez presente. 

Foram exemplos de estradas de rodagem inauguradas até 1925: Salgado–Lagarto; Aracaju–

São Cristóvão; Aracaju–Laranjeiras; Aracaju–Jabotiana–Cabrita; Salgado–Annápolis; 

Laranjeiras–São Paulo (atual Frei Paulo); Itabaianinha–Campos (atual Tobias Barreto); 

Geru–Villa Cristina (atual Cristinápolis); Riachão–Boquim.  Com o objetivo de obter 

esclarecimentos e conhecimentos técnicos em relação às questões de estradas de rodagem, 

o governo fez-se representar nos dois últimos Congressos Nacionais de Estrada de 

Rodagem, tendo sido o último realizado no Rio de Janeiro, onde Sergipe foi premiado pelo 

júri de recompensas com uma medalha de ouro. Segundo as palavras do Presidente 

Graccho: “não é de mais frizar que essa alta prova de apreço e applausos só foi conferida a 

dois Estados da República: ao do Rio de Janeiro e ao de Sergipe”114.  

As ações do governo Graccho Cardoso evidenciam uma administração progressista. 

De acordo com Araújo, o presidente “operou uma completa transformação nos velhos 

processos administrativos, que vigoravam no Estado. Esta ação importou numa revolução 

moral, que ficou perpetuada nos anais da história política de Sergipe”115. Contudo, as 

mudanças implementadas, segundo Figueiredo, não representavam originalidade, uma vez 

que o governo retomava o projeto convertido na Lei nº. 603 de 24/08/1912, da 

administração do presidente General José Siqueira de Menezes. A Lei nº. 603, segundo o 

pesquisador, equivale, de certo modo, a um programa de governo. De fato, o diploma legal 

autorizava a administração pública a contrair empréstimo interno ou externo de 6.000 

contos para realizar o saneamento de Aracaju e outros melhoramentos. Objetivava ainda: 

a) o resgate da dívida passiva fundada e flutuante do Estado; b) saneamento da capital, 

água, esgoto, drenagem; c) fundação da empresa de abastecimento de água; d) iluminação 

elétrica, construção de açudes, represas e conservação de estradas; e) construção de prédios 

para grupos escolares em Aracaju e outros municípios; f) construção de um prédio 

destinado a uma biblioteca pública, construção de um teatro de verão e horto botânico na 

capital; g) fundação de um núcleo agrícola, auxílio à indústria agrícola e à indústria 

pastoril116. Apesar de muitas dessas iniciativas não terem sido postas em prática117, elas 

                                                 
113  SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 107. 
114 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 82. 
115 ARAÚJO, Acrísio Torres. Graccho Cardoso. Aracaju: [s.n.], 1973, p. 22. 
116 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 51-52. 
117 SERGIPE.  Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa   [...] 1912, 1913, 1914. 
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foram pensadas e propostas, o que de fato retira do governo Graccho o caráter de 

originalidade, porém não o de operosidade, posto que as propostas apresentadas na sua 

plataforma presidencial conseguem se materializar.   

Oliva de Souza recorda que o presidente Siqueira de Menezes (1911-1914), ao 

assumir o governo, contraiu empréstimo para obras e acresce a isso o fato de contar com 

uma conjuntura favorável, pois “era a fase do reerguimento da economia com as novas 

perspectivas que a proximidade da Primeira Guerra Mundial (1914-1918) trouxe às 

exportações do açúcar e do algodão, cuja demanda aumentava com as novas necessidades 

da indústria nacional”118. Dessa forma, Figueiredo afirma que “[...]. O Presidente José 

Siqueira de Menezes faz muita coisa, Graccho Cardoso encarrega-se do resto”119. Assim, 

podemos afirmar que Graccho Cardoso, como um homem do seu tempo, plantava, cuidava 

e colhia em terreno preparado.  

Figueiredo afirma que: “admitir mudanças não é mudar, posto que as faladas 

mudanças do Presidente Graccho Cardoso ficam na forma, no adjetivo, no ritual, não 

alcançam a essência, a substância, a estrutura. Católico assumido, Graccho Cardoso vive 

longe da maçonaria, não assimila seu espírito liberal, [...]”120.  

As características de Sergipe, no período do governo Graccho, pareciam também ir 

de encontro a muitas das mudanças empreendidas na sua administração. Sergipe agitava-

se, vivenciava conflitos e embates, vivia-se em uma atmosfera moderna marcada pela 

convivência entre o tradicional e as inovações. Se por um lado, o Estado assistia ao 

progresso, vivia, por outro, com a mendicância, objeto de denúncias na imprensa local121. 

O jornal “Correio de Aracaju” demonstrava confiança “na ação do doutor Graccho 

Cardoso” beneficiado pelo crescente desenvolvimento econômico das rendas estaduais, em 

grande parte devido ao aumento anual de sua produção e exportação, registrado também 

pela imprensa, mas reconhecia que “o povo está bloqueado pela fome sem ter com que 

comprar o que comer”122. Graccho Cardoso era o primeiro a constatar a alta dos gêneros 

alimentícios e o Intendente de Aracaju, Adolfo Espinheira Freire de Carvalho, “para evitar 

que se levante mais o preço da carne [resolve] adquirir e abater o gado para o consumo da 

Capital”123. Segundo o “Sergipe Jornal”, o presidente Graccho Cardoso parecia estar 

impressionado, a começar por Aracaju. Assim, a sua administração buscava fornecer leite e 

                                                 
118 OLIVA DE SOUZA, Terezinha. Impasses do federalismo brasileiro: Sergipe e a Revolta de Fausto 
Cardoso. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Cristóvão: UFS, 1985, p. 240-41. 
119 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 52. 
120 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 77. 
121 Correio de Aracaju. Aracaju, 09/03/1923. 
122 Correio de Aracaju. Aracaju, 19/3/1924. 
123 Sergipe Jornal. Aracaju, 10/01/1924. 
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verdura a baixo preço e providenciava a instalação de “feiras-livres”, as quais, em seu 

entendimento, aliviariam os dramas dos pobres.  

Podemos observar que o governo Graccho Cardoso promoveu mudanças em 

diferentes aspectos da sociedade. A regulamentação dos serviços públicos em prol de 

melhorias e o apoio ao desenvolvimento do Estado fizeram-se presentes durante sua 

administração. No entanto, os vários exemplos de iniciativas materializadas, seja em 

pequenas obras de reorganizações, seja em grandes obras de infra-estrutura urbana, entre 

outros exemplos, não foram suficientes para aplacar a crítica de opositores. 

 
 
 
 
 
A oposição ao Governo e o olhar sobre a própria administração 

 
 
 
A crítica à administração Graccho ocorreu fortemente por meio de parte da 

imprensa. De forma enfática, o “Sergipe Jornal” reclamava, em 1924, contra “um 

empréstimo externo de 2  milhões de dólares ou 18 mil contos” a ser tomado pelo governo. 

Depois de afirmar que “já estamos com as nossas principais rendas hipotecadas ao Banco 

Estadual de Sergipe pelo espaço de 70 anos”, o jornal questionava: “Para que fim precisa o 

Estado de 18 mil contos se a receita cobriu quase três vezes a despesa orçada?”124. Diante 

da pressão, o governo explicava que não mais contrairia empréstimo externo. 

O presidente percebia os problemas, as dificuldades para a efetivação dos projetos 

do seu governo, a impossibilidade de evitar descontentamentos. Apesar do acatamento de 

pedidos do presidente da República, inclusive atendendo à solicitação para eleger senador, 

Lopes Gonçalves, cidadão maranhense sem nenhum vínculo com Sergipe, perdeu apoio 

dos quadros políticos locais. Por ocasião da eleição da Mesa da Assembleia, o governo 

contrariou os interesses de Pereira Lobo, antecessor de Graccho na administração estadual, 

fato que criou uma dissidência no Partido Conservador, dividindo as lideranças locais125. 

Além dos problemas decorrentes do movimento tenentista que repercutiu em Sergipe por 

meio de duas revoltas durante a administração Graccho. 

                                                 
124 Sergipe Jornal. Aracaju, 20/10/1924. 
125 Por ocasião da eleição da mesa da Assembleia, Graccho Cardoso e Lobo, que já vinham divergindo, não 
chegaram a um consenso. Decorrido o pleito, a chapa do primeiro venceu a do ex-presidente por 16 x 7, 
configurando o rompimento entre as duas lideranças e enfraquecendo o quadro situacionista. Ver: DANTAS, 
Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004. 
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O “Sergipe Jornal”, a partir de meados de 1924, passava a ser dirigido por Antonio 

Batista Bittencourt, genro de Pereira Lobo, no período, adversário da administração 

Graccho. O jornal combatia de forma extrema a administração, defendida, por seu turno, 

pelo jornal “Diario da Manhã”.  Por meio de questionamentos o “Sergipe Jornal” investia 

na crítica ao Governo: “O povo precisa saber quais as vantagens da vinda dos colonos 

alemães, o custo da Penitenciaria Modelo, do Cristo Redentor e das Igrejas construídas à 

custa do Tesouro, quais os jornais subvencionados ou custeados pelo Tesouro”126.  

O jornal não descansava as críticas. Os elogios do início da administração Graccho 

Cardoso127, quando este ainda não havia rompido politicamente com seu antecessor, 

Pereira Lobo, cediam lugar às críticas. Estas faziam com que o jornal relembrasse 

revoltado da posse de Graccho Cardoso. Nas palavras do diário, “início do reinado da folia 

e da tapeação”. O periódico julgava que o Estado enfrentava uma crise, ao afirmar, por 

exemplo, que:  

 
estão quase paralisadas todas as obras públicas, o funcionalismo às 
vésperas de não receber os seus vencimentos, os empreiteiros com o seu 
dinheiro paralisado sem esperança de recebê-lo, os fornecedores com as 
suas contas aumentadas nas pastas para serem pagas quando Deus 
quiser128. 

  

Em contrapartida às críticas, os apoios mostram-se também presentes. Hermes 

Fontes, por exemplo, aplaudia a “patriótica e renovadora administração atual de 

Sergipe”129. Administração aprovada e aplaudida por Manuel Maurício Cardoso, 

presidente da Associação Comercial entre 1922 e 1924.  Apesar dos julgamentos negativos 

e dos problemas enfrentados pelo Estado de Sergipe, como a alta dos preços e a pobreza de 

grande parte da população, o governo Graccho Cardoso controlava o Estado. Para tanto, 

contava com o apoio de 32 Conselhos Municipais, quase a unanimidade dos municípios 

que compunham o Estado, os quais perfaziam o total de trinta e quatro130. 

                                                 
126 Sergipe Jornal. Aracaju, 20/07/1924. 
127 Exemplos de elogios ao governo Graccho: Como se governa. Sergipe Jornal. Aracaju, 04/12/1922, n. 390; 
A Instrução Publica em Sergipe. Sergipe Jornal. Aracaju, 27/02/1923, n. 457.  
128 Sergipe Jornal. Aracaju, 20/7/1926. 
129 Diario da Manha. Aracaju, 13/08/1926. Informações sobre o poeta e secretário dos Correios, durante o 
governo Graccho Cardoso, ver: GUARANÁ, Armindo. Diccionário bio-bibliográfico do Estado de Sergipe. 
Aracaju: Governo do Estado de Sergipe, 1925. 
130 Na Assembleia Legislativa de 24 deputados tinha o apoio de 17: José Sebrão de Carvalho (Itabaiana), 
Francisco de Souza Porto e Orestes de Souza Andrade (Nossa Senhora das Dores), Artur Fortes e Clodomir 
de Souza e Silva (Aracaju), Arnóbio Batista de Souza (Campo do Brito), Rufino de Oliveira Sampaio, 
Gonçalo Diniz de Faro Dantas e Ascendino Ezequiel de Barros (Laranjeiras), Costa Carvalho (Arauá), 
Honorino Leal (Capela), Antonio do Prado Franco (Riachuelo), João Fontes de Menezes (Estância e Santa 
Luzia), José Antonio de Lemos (Campos), Manoel Correa Dantas (Divina Pastora e Maroim), Lourival de 
Menezes Sobral e Romeu Amorim. Contra ele estavam os deputados Helvécio Ribeiro de Araújo, Mário 
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Na opinião de Wynne, “a administração do dr. Graccho Cardoso foi, sem dúvida 

nenhuma, bem marcante, e reveladora do seu espírito arrojado e pioneiro”131. De forma 

similar, Figueiredo afirma que “nenhum Governo igualou em obras e serviços, o de 

Maurício Graccho Cardoso, dificilmente outro irá supera-lo. [...]”132. Lembra o pesquisador 

da história política de Sergipe que Acrísio Cruz, secretário da “Gazeta de Sergipe”, órgão 

que, depois do “Sergipe Jornal”, foi o mais feroz opositor da administração Graccho, 

apresentava depoimento mais que insuspeito:  

 

O milagre que realizou Graccho Cardoso foi exclusivamente com a renda 
interna dos tributos. Tal o volume de realizações que se pode dividir a 
história de Sergipe em duas fases, antes e depois de Graccho Cardoso. Foi 
Graccho Cardoso que enfrentou e venceu as perigosíssimas febres de 
Aracaju, trabalho de Parreiras Horta, que organiza e instala o Instituto que 
tem o seu nome, criando aqui a vacina via oral antitifica que se espalhou 
pelo Brasil inteiro133. 

 

No final do quadriênio, 1922 a 1926, o governo, criticado por parte da imprensa, 

assistia a exportação total do Estado cair de 39.893:594$503, em 1925, para 

33.682:149$640. O ritmo de trabalho, no entanto, não diminuiu em nenhum momento. Nas 

palavras de Figueiredo, Graccho Cardoso “é incensurável mestre de obras”. Estas, que no 

primeiro ano de governo obedeciam a certo rigor jurídico e contábil, caracterizaram-se 

depois pela falta de fiscalização. “O Governo distribui favores, multiplica facilidades entre 

correligionários, parentes e amigos, não prima pela seriedade, o oposto dos primeiros dias 

da administração”134. O “Sergipe Jornal”, atento à administração, denunciava: 

“Construções e demolições sem concorrência pública dão lugar a que muita gente 

enriqueça da noite para o dia”135.  

Diante das acusações, o governante parecia não se incomodar, dava continuidade 

aos seus trabalhos. Dessa forma, no último ano de administração, Graccho Cardoso 

decretava novo Regulamento à Junta Comercial do Estado136, mandava abrir açude no 

povoado Canhoba, município de Propriá137, isentava de todos os impostos estaduais e 

                                                                                                                                                    
Sílvio Bastos, Pedro Rodrigues Lima, Antonio Batista de Mendonça, Mecenas do Prado Pinto Peixoto, 
Manoel Joaquim Pereira Lobo e o padre Caio Sóter Loureiro Tavares, que os oposicionistas chamam os “sete 
espartanos”. Ver:  Sergipe Jornal. Aracaju, 10/8/1924. 
131 WYNNE, J. Pires. História de Sergipe (1575-1930). Rio de Janeiro: Pongetti, 1970, p. 437. 
132 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 102. 
133 Figueiredo faz referência no texto ao jornal Gazeta de Sergipe. Porém, em nota refere-se à Gazeta do Povo 
de  8/4/1926. Apud FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 102 
134 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 103. 
135 Sergipe Jornal. Aracaju, 30/12/1923. 
136  Decreto n. 956, 2/10/1926. 
137  Decreto n. 971, 22/10/1926. 
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municipais, por três anos, o trapiche de Ariovaldo Barreto em Capela138 e levantava-se 

uma vez mais para patrocinar pesquisas para sondagens de petróleo. Os estudos, iniciados 

em agosto de 1926, foram realizados no terreno da fábrica de tecidos Confiança, tendo à 

frente da execução dos trabalhos de perfuração Luis Sobreira, recomendado pelo 

Ministério da Agricultura139. 

As críticas aumentaram até o final do governo. No último dia de administração, 

24/10/1926, Sergipe assistia a mais uma violenta crítica. O “Sergipe Jornal” denunciava: 

“Mauricio Graccho Cardoso como político foi um Judas, como Governo foi um 

cataclisma”. Mas a violência do jornal, comandado por Mecenas Peixoto e Antonio Batista 

Bittencourt, parecia não abalar o prestígio de Graccho, que tinha o apoio do Partido 

Republicano Conservador de Sergipe. A agremiação partidária reconhecia, em manifesto, 

que “jamais os chefes locais foram tão prestigiados e garantidos pelo Governo” 140. O apoio 

da maior parte dos membros do Partido Republicano Conservador tranquilizava a 

administração. Graccho Cardoso, convencido do sucesso da sua administração, mostrava-

se preparado para empossar o novo Presidente para o quadriênio 1926-1930, o diplomata 

sergipano Ciro Franklin de Azevedo. 

Ao mesmo tempo em que prestava contas da sua administração à Assembleia 

Legislativa anualmente, no início dos trabalhos legislativos, Graccho Cardoso analisava o 

seu próprio governo. Assim, declarava, em 1925, que:  

 
[...]. Não passei semeando esterilidades, adormecendo e immolando 
aspirações, vendo inactivo e inconsciente, coagular-se a seiva circulante 
nas arterias da vida sergipana. O partidarismo politico retardára de longos 
annos o surto progressivo da terra que estremecemos coercitando-lhe os 
impulsos generosos. Querendo arrancal-a ao mussulmanismo que a vinha 
atrophiando, bati e trilhei caminhos novos. [...]141. 

 

Em um breve comentário geral sobre seu governo, ao aproximar-se do fim do 

mandato, Graccho Cardoso declarava “ter perfeita noção dos serviços modestamente 
                                                 
138  Decreto n. 972, de 22/10/1926. 
139 Cf. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 78. 
140  Apoio de: Gentil Tavares da Mota, Manoel Correa Dantas, Francisco Porfírio de Brito, José Antonio de 
Lemos, Clodomir de Souza e Silva, Rufino de Oliveira Sampaio, Gonçalo Diniz de Faro Dantas, Humberto 
Dantas, Antonio do Prado Franco, Pedro Freire de Carvalho, João Tavares Filho, José de Alencar Cardoso, 
Hercílio Brito, Acrísio d’Ávila Garcez, Adelino Silva, José Sebrão de Carvalho, Eronides Ferreira de 
Carvalho, Ascendino Ezequiel de Barros, Artur Fortes, Hunald Santaflor Cardoso, Alberto de Bragança de 
Azevedo, Antonio Carlos Borges, padre Artur Passos, Messias do Prado Álvares Pereira, José Joaquim 
Barbosa, José Fontes, Sílvio Garcez, João Epifânio de Lima Neto, Lourival Sobral, Joaquim Macedo, 
Arnóbio Batista de Souza, Francisco Farias, Ananias José de Melo, Sebastião Costa Carvalho, Manoel 
Boaventura de Oliveira, Vicente Olino do Nascimento, Emiliano Dias Guimarães, Manoel Emílio de 
Carvalho, Antonio Soares Freire, Jorge Calazans e Miguel Arcanjo de Resende. Ver: Diario da Manhã. 
Aracaju, 18/11/1926. 
141 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 132. 
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prestados á causa publica e á estabilidade das instituições”142. Considerava sua 

administração operosa e progressista, financeiramente próspera, condizente com o 

pensamento do governo de crença no porvir, como se nota em suas palavras: 

 
Como em outras opportunidades temos repetido, não nos adstringimos a 
uma gestão simplesmente burocratica e ramerraneira. Remodelamos os 
serviços existentes e creamos outros, que nos pareceram indeclinaveis e 
palpitantes. Agimos sempre sob o impulso de uma irretratavel esperança no 
futuro! A critica que houver de se exercer sobre este período laborioso da 
administração publica, não terá de ater-se unicamente os melhoramentos 
materiaes que realizamos, mas avaliar tambem os benefícios resultantes 
dessa situação, em referencia ao desenvolvimento das forças productoras 
do Estado e á efficacia dos processos fiscaes postos em pratica com o 
designio de fazer accrescer as rendas143. 

 

E ainda sobre a própria administração afirmava: “[...]. O que realizamos não 

passará, porque tanto pode ser considerado pela sua importância presente, como pelos 

frutos prosperados de que se venha a carregar ámanhã”144. Dizia-se contente com a sua 

condição de operário comum, que, uma vez convencido de seus erros, punha-se logo em 

pressa pela sua retificação. Segundo Graccho, “certo de que o uso do poder não confere a 

posse absoluta da verdade, e de que inerrante só houve um, e esse mesmo morreu 

perdoando áquelles que desdenharam do que personificava”. Aos que o criticavam de 

tolerante, rebatia justificando “[...] como se não fosse essa uma qualidade adnata á 

liberdade e essencial ás formulas inviolaveis da democracia”. Afirmava que a sua 

tolerância “objectivava a grandeza de um Sergipe maior e melhor, e, por isso, fez da 

paciencia um escudo inamolgável”145. Falando de si para a Assembleia Legislativa na 

terceira pessoa, declarava o governante que: 

 

Deante dos olhos não lhe perpassa sombra de remorso, porquanto não 
perseguiu, não espoliou, não fez derramar uma lagrima, de modo que a sua 
consciencia não acharia por onde pedir-lhe contas do menor excesso. A 
violencia não sendo do seu feitio moral, como vingaria constituir a indole 
do seu governo?146. 

 

Em ocasião anterior, já se pronunciara em favor de uma política sem paixões e em 

prol do progresso. Assim é que se posicionou em discursos proferidos na cidade de 

Estância por conta da sua visita em 1923. Declarava, ao se referir ao novo Intendente da 

                                                 
142 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 4. 
143 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 86. 
144 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 112. 
145 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 114. 
146 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 114. 
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cidade, Helvécio Araújo, seu opositor quando deputado estadual: “[...] façamos tréguas ás 

nossas paixões, em prol de uma única política, a do seu progresso e do seu futuro!”147. Em 

outro momento, na mesma visita à cidade, ao se referir à política e às diferenças entre seus 

membros, afirmava que:  

 

Ha, porem, uma politica, repito, no seio da qual todos nos podemos 
congregar, máo grado os nossos resentimentos pessoaes e as nossas 
divergencias de opinião: a do bem commum e a dos melhoramentos geraes. 
Desse credo todos devemos ser, abertamente religionarios. E’ esta a 
política que propugno, a politica que vos offereço no aperto de mão que 
vos trago, no abraço que vos transmitto. [...].quando possuirmos ensino 
profissional efficiente e a alphabetização das creanças for uma realidade, 
quando os hospitaes não se sentirem baldos de recursos e de médicos, 
quando a abundancia reinar nos asylos e a alegria e a esperança irradiarem 
por toda a parte, – reconheceremos, então, que só essa política, de que 
formos autores, deverá prevalecer sobre qualquer outra: a do amor á terra 
que nos é berço148. 

 

   Atento e ciente do fato de que a sua administração seria vista e analisada pelas 

gerações futuras, Graccho afirmava que:  

 

E, quando o tribunal do futuro for chamado a homologar a justiça com que 
começamos a ser julgados, dirá, pela voz da posteridade, qual tenha sido a 
efficacia do impulso que dirigiu a nossa vontade e inspirou o nosso 
patriotismo, no intentar, com tão frageis elementos, rasgar para o nosso 
Estado os immensos horisontes que a Federação lhe descortina149. 

 

Sem dúvida, merecem consideração e análise os vários feitos da administração 

Graccho Cardoso. Obviamente, devemos ter em mente o caráter de obrigatoriedade do 

Estado para a promoção do bem da “res publica” (coisa pública) como base de qualquer 

governo. Entretanto, devemos levar em conta o contexto das ações da administração 

Graccho Cardoso, especificamente, para uma melhor compreensão acerca do alcance das 

suas ações e do lugar específico da educação nesse projeto de governo. Afora o 

aproveitamento dos resultados do alto índice das exportações em prol da inauguração e 

melhoria de serviços públicos ocorridas em grande parte do seu governo, o seu quadriênio 

carregava, a marca do contexto oligárquico, evidenciado, por exemplo, pelas suas, ainda 

que apenas iniciais, relações com o grupo político do general Oliveira Valladão e de seu 
                                                 
147 CARDOSO, Graccho. [Discurso no banquete offerecido pela Municipalidade de Estancia, em a noite de 
10-5-923]. Excursão á Estância – Discursos proferidos pelo Presidente do Estado, na visita á sua cidade 
natal, em Maio de 1923. Aracaju: Imprensa Official, [s.d.], p.30. 
148 CARDOSO, Graccho. [Discurso no banquete offerecido pelas classes conservadoras, em a noite de 12-5-
923]. Excursão á Estância – Discursos proferidos pelo Presidente do Estado, na visita á sua cidade natal, em 
Maio de 1923. Aracaju: Imprensa Official, [s.d.], p.36-37. 
149 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 115. 
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genro, Pereira Lobo. A operosidade do governo foi um fato, apesar também da 

administração ter vivido e carregado os efeitos de problemas naturais como as enchentes 

de rios, que provocaram perdas nas lavouras, e os problemas militares no Estado que 

desviaram a atenção do governo do seu projeto de trabalho em 1924 e em 1925.  

Os problemas experimentados devem ser levados em consideração na análise dos 

efeitos de qualquer governo, a exemplo do de Graccho Cardoso, e no seu caso específico, 

em grande parte também devido ao fato de que suas ações demonstraram profundidade e 

amplitude, por levar adiante obras de base para o desenvolvimento do Estado e atingir a 

setores os mais diversos da sociedade. Em uma breve síntese acerca de tais feitos, podemos 

dizer que, no geral, merecem ser citados: a remodelação dos serviços de abastecimento de 

água; a renovação dos serviços de luz e instituição dos serviços de tração elétrica; a 

construção da Penitenciária Modelo, do Banco Estadual de Sergipe, do Hospital de 

Cirurgia, do Instituto Parreiras Horta, do Departamento Estadual do Algodão, do Palácio 

da Intendência Municipal de Aracaju, do Mercado Público, do Matadouro Modelo; as 

melhorias efetuadas no Centro Agrícola Epitácio Pessoa; a criação da Inspetoria de Terras, 

Matas e Estradas; o ensaio da colonização estrangeira; as obras de adaptação no Quartel da 

Força Militar e as reformas nos prédios da Assembleia Legislativa, do Tribunal da 

Relação, da Recebedoria Estadual e do Palácio do Governo; a instalação de luz elétrica no 

Centro Agrícola Epitácio Pessoa e nas cidades de São Cristóvão, Estância, Lagarto, 

Capela, Nossa Senhora das Dores, São Paulo e Villanova; obras de calçamento e 

ajardinamento na capital; a conclusão de estradas de rodagem e a construção de novas; a 

construção do monumento a Cristo, a estátua de General Valladão e a capela de São 

Maurício no Batalhão da Polícia Militar; a edição de obras de Tobias Barreto e do 

Dicionário Bio-bibliográfico de Armindo Guaraná; o aumento geral de cerca de 40% nos 

vencimentos dos funcionários públicos do Estado e as garantias jurídicas asseguradas aos 

mesmos com a decretação do Estatuto dos Funcionários.  

No campo educacional, destacamos a criação do Instituto de Química Arthur 

Bernardes, do Instituto Profissional Coelho e Campos, do Patronato de Menores, do 

orfanato para meninas desvalidas; construção também do novo prédio do Atheneu Pedro II, 

dos grupos escolares Manoel Luís, José Augusto Ferraz, Fausto Cardoso, Sílvio Romero, 

Gumercindo Bessa, Vigário Barroso, João Fernandes, Severiano Cardoso e as Escolas 

Reunidas Esperidião Monteiro; construção dos novos prédios para os Grupos General 

Siqueira e General Valladão; a compra de casas para melhor alojar as escolas isoladas; a 

criação da Escola de Comércio Conselheiro Orlando, da Faculdade de Farmácia e 
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Odontologia Annibal Freire, da Faculdade de Direito Tobias Barreto e do curso de artes 

femininas na Escola Normal.  

Graccho Cardoso, avaliando positivamente a sua passagem por quatro anos à frente 

do Executivo estadual, afirmava que para todos os trabalhos desenvolvidos na sua 

administração, “[...] o Governo que finaliza a sua tarefa não contractou empréstimo nem 

augmentou impostos”150.    

O fato é que visualizamos um governo realizador tanto de grandes quanto de muitas 

pequenas obras, apesar das quatro interrupções sofridas. Duas delas em virtude da ida de 

Graccho Cardoso ao Rio de Janeiro151 e outras duas vezes pelos movimentos tenentistas 

ocorridos em Aracaju em 1924 e 1925. Além das interrupções, vale ressaltarmos a forte 

oposição liderada por parte da imprensa ligada ao seu antecessor, Pereira Lobo.  O certo, 

conforme afirmava Wynne, “é que muito fez, abrindo uma nova fase, realizando obras de 

vulto e bem oportunas, agindo como pioneiro e sempre cercado de bons auxiliares, muitos 

técnicos de nomeada, médicos, engenheiros, e agrônomos”152. Alguns desses técnicos 

contratados em outros estados do Brasil e mesmo em outros países, como o era o caso do 

norte-americano, professor Thomás R. Day. No campo da educação escolar primária, 

contratações externas não ocorreram, mas o intercâmbio e a apropriação de ideias e 

práticas ocorreram mediante o envio do Diretor da Instrução Pública, Abdias Bezerra, para 

São Paulo, a fim de que este observasse, na prática, o desenvolvimento da instrução 

naquele Estado153.  

 
 
 
 
 

Graccho Cardoso e a educação 
 
 
 

Em discurso de paraninfo, em 1922, na colação de grau dos engenheiros agrônomos 

da Escola Superior de Agricultura e Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, onde exercera 

o magistério, Graccho Cardoso, ao se referir ao papel do professor, deixava transparecer a 

sua visão acerca da educação. De acordo com ele: 

                                                 
150 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 116. 
151 A primeira em novembro de 1925, a fim de tratar de política e obras públicas, e a segunda em julho de 
1926, para tratar de negociações para a construção do porto de Aracaju. 
152 WYNNE, J. Pires. Op. cit., p. 445. 
153 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1924, p. 21-22 



 

 

148
 

 

 

Foram mestres, foram apostolos todos os grandes espiritos que transitaram 
pelo planeta retemperando a intelligencia e semeando a moral dos séculos. 
São verdadeiros artifices da grandeza da Patria todos esses obscuros e 
ignorados modeladores de épocas e civilizações, em cuja doutrina e em 
cuja calechése se formam as mentalidades robustas e as almas de elite. Em 
todos os paizes em que a cathedra não se confunde com o emprego 
decorativo, superfluo ou inútil, em que a instrucção é uma necessidade 
crescente e não uma simples formula administrativa, a situação pessoal do 
que educa é uma questão capital de governo: o eslipendio que recebe uma 
applicação reproductiva do cabedal publico.  [...]. Forçado a buscar em 
outros ramos meios sufficientes de subsistir, o professor desvia-se das aras 
de sua religião, [...]. /[...]./ Tudo isto procede da comprehensão erronea que 
nos nossos homens públicos têm do valor da instrucção e da finalidade 
social do educador. E’ impossível conciliar estas duas cousas, de si mesmo 
inconciliaveis: ensino efficiente e economico; educador idoneo, capaz, 
devotado inteiramente aos deveres de sua vocação e remuneração parca. O 
ensino, não devendo ser uma industria, é, em toda parte, um producto caro; 
attende-se unicamente á sua qualidade e não ao seu preço154. 

 

De fato, o governo Graccho investiu em educação, ampliando consideravelmente os 

gastos com a instrução pública no intervalo de quatro anos, de 1921 a 1925 (Tabela 2). Em 

sua plataforma presidencial, ao se referir à instrução pública, atestava o muito já feito em 

Sergipe, ao mesmo tempo, porém, salientava a insuficiência das ações. Afirmava Graccho 

Cardoso que “no terreno da instrucção publica, notadamente da primaria, pode o nosso 

ousado e pequeno Sergipe orgulhar-se de haver realisado obra palpitante e notável de todas 

a que mais de perto entende com os altos problemas da vida e o progresso moral e 

econômico do Estado”155. No entanto, ao continuar, declarava que “como quer que seja, 

porém, e nada obstante o muito que relativamente á primeira instrucção temos avançado, 

bem distanciados nos achamos ainda dos principios em que actualmente se baseia a escola 

nova, fundada no estudo objectivo e experimental da creança”156. Sem apresentar mais 

referências ao que chamava de escola nova, Graccho expunha uma proposta para a 

educação. Exibia como objetivos do seu futuro governo: 

 
1º – reduzir o numero de horas do trabalho escolar applicando o excesso a 
jogos, desportos, exercicios ao ar livre e diversões educativas; 
2º – reformar os methodos e descongestionar os programmas estabelecendo 
o principio da differenciação entre o ensino e os respectivos núcleos, a 
partir de um certo grau em deante; 

                                                 
154 CARDOSO, Graccho. Oração do paranympho na collação de gráo dos engenheiros agronomos da Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria do Rio de Janeiro. Diario Official do Estado de Sergipe. 
Aracaju, de 5 a 8 de março de 1922. 
155 CARDOSO, Graccho. Plataforma Presidencial lida pelo Exm. Sr. Dr. Mauricio Graccho Cardoso, na 
Assembléa Legislativa, após o compromisso prestado para exercer o cargo de Presidente do Estado, no 
quadriennio de 1922 a 1926.  Diario Official do Estado de Sergipe. 854, 27 de outubro de 1922, p. 17. 
156 Ibid., p. 17. 
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3º – implantar o auto-governo na escola e desenvolver a vocação dos 
alumnos, num ambiente saturado de bôa vontade e alegria. 
4º – crear o ensino para a vida civica e para a escolha de uma profissão 
futura157. 

 

Em suas críticas à escola do período, afirmava o presidente eleito recentemente que 

a ação dela se restringia à alfabetização, não retirando a criança da ignorância a respeito da 

vida. A instrução, segundo ele, deveria estar relacionada às forças do indivíduo, 

integrando-se ao seu ser, manifestar-se nas suas aptidões e anseios, em outras palavras, 

uma instrução que atendesse às características próprias da profissão que cada um viesse a 

assumir futuramente. De acordo com o governante:  

 

Importa que a sciencia da vida e a economia do trabalho penetrem os 
programmas escolares. E não deixa de ser tempo de invertermos, como na 
Inglaterra, e nos Estados Unidos, se está praticando, os termos do 
problema: em primeiro lugar, a saúde da creança, depois a educação, e, por 
ultimo, a instrucção158. 

 

Atento às necessidades de reorganização da formação docente para atender a um 

novo programa do ensino primário, Graccho Cardoso afirmava que o ensino normal 

deveria “estabelecer um justo equilíbrio entre as sciencias e as letras, e bem assim o 

criterio da experimentação nas diversas classes de materias”159. Outro aspecto levantado 

pelo presidente e concernente a alterações no ensino normal referia-se ao ensino normal 

regional, atento às peculiaridades dos diversos locais do Estado. Em decorrência, “na 

reforma da escola normal, seria attendida a conveniência da formação de professor ruraes, 

aptos para a vulgarisação de noções elementares, tão indispensaveis ás escolas do interior”. 

Assim, defendia: “Crearemos, assim, primeiro que qualquer outro Estado, no Brasil, o 

ensino regional, tomada a creança do ponto de vista da sua procedencia: da cidade ou do 

suburbio, da zona industrial, agricola ou pecuaria, conforme o ramo da vida e influencia de 

cada uma dellas”160. Defesa baseada na crença dos diferentes destinos tomados pelas 

crianças. Umas se destinariam a profissões liberais, outras, ao comércio, às artes ou à 

indústria.  

Nesse sentido, o administrador público detinha-se na defesa da educação 

profissional, que, segundo ele, deveria ser trabalhada como complemento mesmo do ensino 

primário “de maneira que o alumno da escola primaria tenha ao seu alcance os meios de 

                                                 
157 Ibid., p. 18. 
158 Ibid., p. 17. 
159 Ibid., p. 18. 
160 Ibid., p. 18. 
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adquirir os conhecimentos práticos que lhe permittam o exercicio de uma profissão neste 

ou naquelle ramo da industria nacional”161. Vale ressaltar que o governante mostrava-se 

ciente dos desafios inerentes a tal intento. São suas as seguintes palavras: 

 
Quando se elabora, porém, um programma de ensino profissional, o 
primeiro entrave que se antepõe é a de sêr essa qualidade de ensino de 
todas a mais dispendiosa. As installações sóbem a dezenas de contos de 
réis; os edificios devem sér construídos visando um plano especial; o corpo 
ensinante ha de ser recrutado entre os mais proficientes e, por esta razão 
mesma, entre aquelles aos quaes as remunerações insufficientes não 
satisfazem162. 

 

Graccho Cardoso assumia a administração do Executivo estadual em outubro de 

1922 referindo-se à instrução pública em tom de denúncia. Segundo ele, a instrução 

pública, com a qual o Estado despendia cerca da sexta parte do que arrecadava, ainda não 

correspondia aos resultados esperados. Em sua ótica: 

 

Com o muito que gastamos ainda produzimos pouco. Ao lado da 
incapacidade pelo insufficiente preparo normal, do automatismo 
esterilizador dos programas, do ensino mais pedantesco que efficiente, da 
ausência visível de espírito pedagogico, da pouca comprehensão dos 
deveres e necessidades do magisterio, antes sacerdocio que emprego, 
havemos de collocar outros factores que lhe acarretam o desalento e a 
decadencia, nada obstante um certo brilho apparente, notadamente nas 
escolas da capital163.     

 

As críticas à distribuição das cadeiras pelo governo era ainda mais enfática. De 

acordo com o presidente, muitas das escolas estavam:  

 

situadas em pontos de exigua ou nenhuma população escolar, em logares 
ermos e destituídos das condições de salubridade e hygiene exigidas pela 
vida humana. Em muitas dessas localidades, nem casa para escola e para 
habitação do proprio professor existe. Salas escuras, acanhadas, 
desprovidas de bancos e carteiras, nas quaes, em caixões de kerozene, se 
apinham e se deformam crianças de diversas estaturas e varias edades, na 
ancia de respirar e enxergar as letras do alphabeto, sem nada que lhes 
desperte a attracção, a espontaneidade, a alegria. Outras escolas ha dotadas 
de salas mais espaçosas; mas, mesmo assim, sem relação de tamanho ou de 
cubagem de ar com o numero de alumnos frequentes164. 

 

No intuito de resolver o problema, comprou casas para melhor localizar as escolas 

isoladas, dando-lhes condições de conforto, de higiene e iniciou a construção de novos 
                                                 
161 Ibid., p. 23. 
162 Ibid., p. 23. 
163 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 6. 
164 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 6. 
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grupos escolares no Estado. No início da sua administração, Sergipe contava com cinco 

grupos. Ao final, com quatorze, sendo cinco deles em Aracaju. A atenção aos prédios 

destinados às escolas demonstrava assimilação das ideias referentes ao ensino primário 

presentes no Brasil desde o final do século XIX. Dessas concepções, destacava-se a 

proposta de reforma do ensino no Rio de Janeiro elaborada por Rui Barbosa, de cuja obra 

Graccho Cardoso apresentava indícios de apropriação.  

Devido à impossibilidade da extinção das escolas isoladas pela transformação de 

todas elas em grupos escolares como já afirmara Pereira Lobo165, estas instituições 

permaneceram em funcionamento e no último ano do governo Graccho, novas chegaram a 

ser abertas. Não se pode deixar de lado a hipótese do aumento das escolas isoladas ser 

também proveniente de uma compensação por parte do governo em relação ao atendimento 

da população devido à diminuição da quantidade de escolas particulares no Estado. Tais 

escolas decresceram de 102 para 33 durante o período compreendido entre os anos de 1915 

e 1930166. 

 

 

 

Figura 5 - Movimento das escolas isoladas de Sergipe 1913-1930 

 

 

Figura elaborada pela autora. 
Fonte: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...] 1913-1930. 
 

 

 

Compreende-se também o aparente paradoxo do aumento do número de escolas 

isoladas num cenário em que os grupos escolares aparecem como o que de melhor existia 
                                                 
165 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...] 07/09/1921. 
166 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...] 07/09/1915; 07/09/1916; 07/09/1920; 07/09/1927; 
07/09/1929;  07/09/1930. Eram 102 escolas particulares em 1915, 29 em 1927 e 33 em 1930. 
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em termos de ensino primário público pelo fato daquelas instituições estarem focalizadas, 

em sua maior parte, no atendimento aos povoados sergipanos, onde o projeto dos grupos 

escolares, instituições eminentemente urbanas, não se fez presente no período. 

Porém, na administração Graccho assistia-se a um movimento diferente em relação 

às escolas isoladas. Ampliou-se o número de grupos escolares e esse aumento foi de certo 

responsável pelo único período de declínio do número de isoladas em Sergipe nas três 

primeiras décadas do século XX. Em 1925, por exemplo, ano de maior queda, foram 

extintas quatro escolas isoladas em Propriá, todas as de Annápolis (Simão Dias) e as de 

Boquim, localidades onde grupos foram implantados. Foram extintas também duas escolas 

em Aracaju. Estas por falta de frequência. Com a ampliação do número de grupos, as 

escolas isoladas caiam de 254 em 1922 para 227 em 1923 e, em seguida, para 201 em 

1925, voltando a subir somente no final de 1926, em um movimento contínuo até o final da 

Primeira República, quando não foram mais erguidos grupos escolares, voltando estes a 

serem construídos após 1930 apenas. 

 

 

Quadro 2 – Distribuição e localização das escolas isoladas em Sergipe – 1921-1923 

 

 

 

 

 

 
 

Quadro elaborado pela autora. 
Fonte: SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...] 1921; 1922; 1923. 

 

 

 

 

Ao discorrer acerca da inspeção escolar, remetia-se à sua precariedade. Segundo 

Graccho Cardoso:  

 

Logares ha como a villa de Santo Amaro, distante duas horas no maximo 
da capital, cujas escolas nestes ultimos annos não viram ainda como se 
encarna a figura de um inspetor. E sem inspecção technica constante, 
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256 Capital-15 

Cidades-58 

Vilas-43 
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254 Capital-15 
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Vilas-43 
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227 Capital-12 
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conveniente e capaz, o ensino não passara positivamente de um arremedo 
criminoso e caro167.        

 

Ao se referir especificamente ao ensino primário, ressaltava a pequena quantidade 

de alunos concludentes deste nível de instrução: 

 

Dos 10.032 alumnos matriculados nos grupos e escolas isoladas no anno de 
1922, apenas 160 terminaram o curso primário de 4 annos, retirando-se a 
maioria no 2º, 3º e 4º annos, antes dos exames finaes. Desses 160 alumnos 
que terminaram o curso, 102 são do sexo feminino e apenas 58 do sexo 
masculino, assim distribuídos: nos grupos escolares da capital, 88, sendo 
23 meninos e 65 meninas; no grupo escolar da Capella, 5, sendo 4 meninos 
e uma menina, e nas escolas isoladas, 67, dos quaes 31 meninos e 36 
meninas168.    

 

A inspeção higiênica nas escolas, proposta por Rui Barbosa em seus escritos acerca 

da reforma do ensino primário169, aparecia nos discursos de Graccho Cardoso. No seu 

primeiro pronunciamento à Assembleia Legislativa como presidente, atentava para a 

questão da higiene escolar, segundo ele, “o mais palpitante aspecto da hygiene moderna, 

urge ser creada e systematizada, por maneira adequada e completa”. Afirmava que “Os 

resultados da inspecção hygienica das escolas levadas a effeito em 1922 constituem as 

mais concludentes de todas as argumentações em prol dessa medida”170. Estes resultados 

mostravam que:  

 

Examinaram-se ao todo 508 creanças, das quaes 419 na Escola Normal, 
séde principal da inspecção, e 129 nas escolas isoladas. Foram verificadas 
varias moléstias e tomadas diversas medidas preventivas, sobre tudo em 
relação ao asseio dos dentes e da bocca, bem assim aconselhados, meios 
prophylacticos contra as enfermidades transmissíveis171.      

 

O intuito de reformar a instrução pública achava-se presente nas palavras do 

governante em 1923. Dizia ele que: “E’ chegado o momento de encarardes o problema 

cuja solução tantas vezes se há buscado já, sendo-me infinitamente grato contribuir para a 

sancção de uma lei de reforma do ensino primario em geral, lei que consulte sobretudo a 

índole e as tendencias do povo para que for votada”172.   

                                                 
167 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 6. 
168 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 7. 
169 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições 
complementares da instrução pública. – Projeto de Lei de 1882.  v. X, tomo IV, 1883b, p. 53-62. 
170 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 8. 
171 Ibid., p. 8. 
172 Ibid., p. 8. 
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As denúncias de Graccho eram, no entanto, acompanhadas de ações. Já no dia 23 

de novembro de 1922, Graccho Cardoso restaurava o Curso Comercial do Ateneu. Tal 

curso funcionava no período noturno e nele foi acrescida a cadeira de Higiene Geral. Em 9 

de abril do ano seguinte, o governo viria a desmembrar o curso comercial do 

funcionamento do Ateneu, dando-lhe autonomia por meio da criação de uma escola de 

comércio, a qual, a partir de 4 de agosto do mesmo ano, passou a ser denominada de 

Escola de Comércio Conselheiro Orlando173. 

Outro conjunto de ações consistiu na transformação de prédios de antigas cadeias 

em escolas. Tais ações, anunciadas e louvadas na imprensa da época174, eram amparadas 

pelo Decreto nº. 783 de 24 de fevereiro de 1923. Os municípios beneficiados foram: 

Itabaiana, Laranjeiras, Estância, Capela, Villa Nova (atual Neópolis), Lagarto, Santo 

Amaro das Brotas e São Cristóvão. Efetivamente, as cadeias de Lagarto e de São Cristóvão 

passaram pela transformação e se constituíram em grupos escolares.  

O ensino primário ministrado em grupos escolares, a partir de 1923, ganhava novas 

instituições. Em março de 1923 foi inaugurado o Grupo Escolar Gumersindo Bessa, em 

Estância. Em julho do mesmo ano, o Grupo Escolar Sílvio Romero em Lagarto e em 

setembro, o Grupo Escolar Vigário Barroso na cidade de São Cristóvão. Iniciadas estavam 

as construções dos Grupos Manoel Luís, em Aracaju, e Severiano Cardoso, em Boquim.  

Em maio de 1923, na inauguração do Grupo Escolar Gumersindo Bessa, na cidade 

de Estância, em curto discurso, afirmava o administrador que: 

 

Comprazo-me, senhores, immensamente de estar aqui, hoje, neste logar, e 
de ter vindo, expressamente, para esta festa do caracter, do pensamento e 
do dever, de realização do anhelo intenso de politica educativa que resume 
todo o meu programma de governo. Abracemo-nos, pois, em nome do ideal 
civilizado que anima todas as democracias, ou seja em nome do progresso 
do ensino primário, que a todos, sem excepção de fortuna ou nascimento, 
integra na associação politica da Patria pelo rythmo musical e suggestivo 
do alphabeto175.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
173 Decreto nº 736 de 23 de novembro de 1922; Decreto nº 798 de 09 de abril de 1923; Decreto nº 838 de 04 
de agosto de 1923. 
174 Escolas primárias ao inves de cadeias!... Sergipe Jornal. Aracaju, 10/03/1923, n. 467. 
175 CARDOSO, Graccho. [Discurso na inauguração do Grupo Escolar Gumersindo Bessa, em 9-5-923]. 
Excursão á Estância – Discursos proferidos pelo Presidente do Estado, na visita á sua cidade natal, em Maio 
de 1923. Aracaju: Imprensa Official, [s.d.], p. 20-21. 
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Figura 6 – Grupo Escolar Manoel Luís – inaugurado em 1924 
 
 
 

 
 

 

Acervo do Memorial de Sergipe 
 

 

 

 

 

Em discurso na inauguração do Grupo Escolar Vigário Barroso, em setembro de 

1923, posicionava-se a respeito da importância da instrução e do ensino primário da 

seguinte maneira: 

 
Senhores, a forma republicana que adoptamos toda se resume nesta palavra 
– instrucção, e no grau primario mais do que em qualquer outro, porquanto 
é de todas as formas aquella que cumpre descer ás camadas inferiores, para 
lhes alumiar a razão e ensinar a fazer uso do livre arbitrio que, na phrase de 
Lamartine, tanto póde conduzir á ordem, quanto ao demagogismo e á 
anarchia176. 

 

                                                 
176 CARDOSO, Graccho. DISCURSO pronunciado pelo exm. Sr. Dr. Mauricio Graccho Cardoso, Presidente 
do Estado, na inauguração do Grupo Escolar Vigario Barroso, na cidade de São Christovam, em 2-9-1923. 
Diario Official do Estado de Sergipe. Aracaju, 4 de setembro de 1923, p.2836-2837. 
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E continuava, utilizando o questionamento como recurso discursivo, para afirmar 

suas idéias:   

 
Doce instrucção, se não foras tu, quem lograria incutir, no espirito do 
homem, as relações de liberdade, de justiça, de propriedade e de família? 
Sem ti, como poderia marchar a humanidade, prosperarem os povos, 
evoluir a consciência instinctiva das nacionalidades? 177.  

 
 

Relacionava assim o desenvolvimento da instrução com o ideal republicano e a 

própria sistematização da república no Brasil:   

 
A nenhum homem de Estado, no Brasil, se antolhará, por certo, problema 
mais essencialmente nacional e político. Emquanto a multidão innumeravel 
de analphabetos consubstanciar a maioria immensa dos brasileiros, a 
Republica não passará de uma formula apenas bosquejada e não realizada. 
Dilate-se o anhelo educativo, dê-se ao povo a idéa exacta dos seus direitos, 
e então o regimen adquirirá, de facto, a consistencia e a firmeza que as 
democracias adiantadas verdadeiramente encontram nas funcções 
soberanas e conscientes do suffragio. Desse dia em deante, a ignorancia do 
eleitor não será mais explorada pelos interesses subalternos ou pelos 
egoísmos pessoaes, desapparecerão as submissões e as passividades, a 
política electiva deixará de ser o objecto principal das cogitações do 
administrador, os governos de transacção e de violência cederão o logar 
aos de livre escolha e effectiva determinação da vontade popular178. 

 

A inauguração do Grupo Escolar Vigário Barroso foi um momento propício para o 

presidente defender a necessidade da construção de lugares próprios para as escolas. A 

falta de prédios próprios para alojar os serviços educacionais, levantada por Graccho 

Cardoso em sua Mensagem Presidencial à Assembleia Legislativa em 7 de setembro de 

1923, aparecia na fala presidencial na cidade de São Cristóvão, quando afirmava:   

 
Entendo, por conseguinte, que o mais salutar beneficio, o supremo bem que 
um governo póde fazer a um município ou a uma cidade, é dedicar-lhe um 
estabelecimento de ensino capaz de objectivar as aspirações de um gremio 
social esforçado e intelligente. A construcção de casas para escolas assume 
esta dupla importância: hygienica e pedagógica, e, portanto, deve competir 
á acção continua e systematica do Estado. Edifiquemos casas para escolas 
em todas as localidades em que estas existirem, e teremos resolvido 
cincoenta por cento o problema do cultivo do espírito popular. Ruy 
Barbosa escreveu: “Não há instrucção sem escolas, nem escolas sem casas 
escolares”. Mas, á situação do prédio, convem que se alliem o arejamento 
perfeito, a distribuicao scientifica e orientada da luz, o mobiliario completo 
e adequado, os exercicios physicos e os jogos recreativos. Pelo que respeita 
á parte pedagógica, ao lado do papel didactico do livro, é preciso coexistir 
a intervenção educadora do mestre, actuando pelo influxo invariável do 

                                                 
177 Ibid., p.2836-2837. 
178 Ibid., p. 2836-2837. 
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conselho e do exemplo, um e outro modelando e forjando os elementos 
laboriosos resistentes e fortes da raça. [...]179. 

 

A defesa da existência de prédios próprios para as escolas, assim como o fazia Rui 

Barbosa, e a referência explícita a este na fala do governante em seus discursos era 

demonstração da apropriação de ideias de Rui pelo administrador sergipano. Ao apropriar-

se do pensamento de Rui Barbosa, Graccho Cardoso mostrava-se detentor de um projeto de 

educação e dava sinais de atualização acerca do que se discutia no período em relação à 

educação popular. A importância atribuída ao jurista com referência à instrução pública 

aparecia em Graccho Cardoso em outra situação: quando este decretava, em homenagem 

póstuma, a alteração do nome da Escola Normal sergipana, que passava a se chamar, em 

1923, Escola Normal Ruy Barbosa180.   

Um aspecto particular no processo de apropriação do pensamento de Rui Barbosa 

por Graccho Cardoso merece ser mencionado. Rui Barbosa defendia o ensino público laico 

e nesse sentido chegava a condenar o subsídio do Estado para com os “estabelecimentos de 

ensino aditos ao símbolo de uma confissão eclesiástica ou vinculados a institutos 

religiosos”181.  Graccho, apesar de não dar subsídio permanente a esse tipo de instituição 

de ensino, auxiliou o Colégio Nossa Senhora de Lourdes, das irmãs sacramentinas, quando 

operou a doação do terreno destinado à construção do seu prédio. Da mesma forma, Rui 

Barbosa criticava a existência de religiosos na direção de instituições de ensino secular. 

Em sua opinião, “a nomeação de indivíduos votados à propaganda ou ao serviço de um 

culto especial privaria sensivelmente a escola desse caráter de neutralidade entre todas as 

opiniões religiosas, que convem criar, e preservar cuidadosamente”182. O Presidente de 

Sergipe, no entanto, não seguia esse pressuposto visto que chegou a nomear, em 1926, para 

a direção dos Grupos Escolares “Sílvio Romero” e “Olympio Campos” os padres 

Possidônio Pinheiro da Rocha e Arthur Alfredo Passos183, respectivamente.  

Assim, percebemos a apropriação de ideias de Rui Barbosa por Graccho Cardoso, 

mas também uma presente interferência da sua fé católica. Graccho, por meio da 

administração pública, contribuiu para o desenvolvimento de obras em igrejas de Sergipe e 

autorizou a construção do monumento do Cristo Redentor na cidade de São Cristóvão. O 

                                                 
179 Ibid., p. 2836-2837. 
180 Decreto nº  788 de 02 de março de 1923 – Dá a designação de Ruy Barbosa à Escola Normal do Estado. 
181 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições 
complementares da instrução pública. v. X, tomo I, 1883a., p. 345. 
182 Ibid., p. 345. 
183 Of. n. 54, de 18/10/1927, da Diretoria do GESR para a DGI; Ofício n. 29, de 3/11/1925, da Diretoria do 
GEOC para DGI. No GEOC, após a saída do padre Arthur Alfredo Passos da direção da instituição, assumiu 
o padre Miguel M. Barbosa, conforme Ofício n. 10, de 08/03/1929, da Diretoria do GEOC para a DGI 
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presidente de Sergipe apropriava-se de Rui Barbosa sem desvincular-se da sua postura 

católica. Esse fato revelado nos discursos do governante sergipano era um demonstrativo 

de que as práticas de apropriação são formas diferenciadas de interpretação dos eventos 

culturais. Segundo Chartier, as práticas discursivas são “como produtoras de ordenamento, 

de afirmação de distâncias, de divisões. Compreendê-las exige, na verdade, que se tenham 

em conta as especificidades do espaço próprio das práticas culturais”184.   

No governo Graccho Cardoso, para a infância sergipana, outras medidas ganhavam 

espaço. Por considerar, por exemplo, a “falta de resistência física e o prejuízo do ensino”, o 

governo proibia o comparecimento das crianças às manifestações oficiais ou particulares, 

assim como também proibia que os professores dessem às crianças discursos para 

declamarem em festas cívicas e outras relativas a comemorações festivas185. Além disso, 

vale ressaltar outra iniciativa, a criação da Biblioteca Infantil “Protógenes Guimarães”, 

destinada “ao ensino moderno das crianças pela gravura, pela fábula e pelo cinema”186. 

O fato é que o governo Graccho Cardoso, em relação ao ensino primário, encontrou 

construídos em Sergipe os Grupos Escolares General Siqueira (1914), Barão de Maroim 

(1917) e, General Valladão (1919) , em Aracaju, e Coelho e Campos (1918), em Capela; e, 

em seguida, deu prosseguimento à construção dessas instituições, ao inaugurar, a partir de 

1923, no interior do Estado, os Grupos Escolares Gumersindo Bessa (Estância), Fausto 

Cardoso (Simão Dias), João Fernandes de Brito (Propriá), e, na capital, os Grupos 

Escolares Manuel Luís e José Augusto Ferraz, com 580m2 de área coberta cada um. Além 

disso, construiu as Escolas Reunidas Severiano Cardoso (Boquim) com 250m2 e 

Esperidião Monteiro (Santo Amaro) com 150m2 de área coberta187. Os grupos escolares, 

erigidos durante a administração Graccho, foram construídos, segundo Nascimento, 

“dentro de um estilo padronizado, sempre identificados por ‘águias’ de cimento colocadas 

ora no frontão central dos prédios, ora nas suas extremidades”188. Sem dúvida, essas 

realizações eram produtos de muito trabalho, mas também alvo de muita publicidade. O 

“Diario Official” mostrava o governante como “incansável protetor da instrução pública 

em Sergipe”189. 

 

                                                 
184 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução de Maria Manuela 
Galhardo. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil; Lisboa: Difel, 1990, p. 27-28. 
185 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926. 
186 Decreto nº 836 de 28 de julho de 1923. O Almirante Protógenes Guimarães, Comandante da Defesa Aérea 
do Litoral da República, foi responsável por levar a Sergipe os hidro-aviões do Raid-Aracaju, fato que gerou 
uma semana de festas na cidade. A denominação da Biblioteca é uma homenagem ao Comandante.  
187 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 115. 
188 NASCIMENTO, José Anderson. Sergipe e seus monumentos. Aracaju: J. Andrade, 1981, p. 100. 
189 Diario Official do Estado de Sergipe. Aracaju, 27/09/1925. 
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Figura 7 – Grupo Escolar José Augusto Ferraz – inaugurado em 1925 
 
 

 

 

 
 

Acervo do Memorial de Sergipe 
 

 

 

 

 

A preocupação com a construção dos edifícios escolares denotava uma busca do 

administrador público pela influência de representações sobre educação e modernidade 

para além dos muros das instituições. Em decorrência disso, concordamos com Sales190 

quando afirma que a arquitetura escolar pública nasceu imbuída do papel de difundir a 

ação de governos pela educação democrática.  Também de acordo com Rocha, a 

arquitetura escolar como programa educador, fundado sobre os valores de ordem e 

disciplina, “deveria expressar e instituir um discurso inovador, configurando-se, por essa 

via, em signo de modernização do ensino. Constituído de tópicos como localização, 

                                                 
190 SALES, Luís Carlos. O valor simbólico do prédio escolar. Teresina: EDUFPI, 2000. 
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orientação, dimensões, disposição, esse discurso normativo põe em cena a importância da 

produção do espaço escolar na tessitura do espaço urbano”191.    

A respeito dos grupos de Sergipe, além da construção de novos estabelecimentos, 

outros prédios foram criados para instituições já existentes, devido à reprovação do 

governo quanto à estrutura de seus prédios. Exemplifica o fato o Grupo Escolar Coelho e 

Campos. Criado em 1918 e posto em funcionamento em prédio adaptado192, apresentava 

em 1924, alguns problemas. Segundo o delegado do ensino Ascendino X. Ferrão de 

Argollo, em setembro de 1924, a despeito de ser adaptado a fins pedagógicos, o prédio 

ainda reclamava o preenchimento de requisitos regulamentares, a fim de realizar a missão a 

que se propunha um grupo escolar.  Entre as lacunas existentes, merecia ser lembrada a 

necessidade do completo aparelhamento no serviço de higiene, no tocante à distribuição 

dos banheiros em conformidade com as condições pessoais de cada sexo193.  

A solução encontrada para as necessidades de adaptação do imóvel a requisitos 

regulamentares para que enfim pudesse cumprir sua missão de grupo escolar, foi a 

construção de um novo edifício. O novo prédio para onde foi transferido o grupo, em 1926, 

atendia às necessidades do ensino primário público e graduado. Segundo o delegado do 

ensino Ascendino Argollo, localizado no centro da cidade, oferecia fácil acesso à 

população escolar e possuía características de higiene, conforto, luz e condições de 

aeração194.  Em outra visita ao Grupo, o delegado do ensino, Antonio Xavier de Assis, 

afirmava também que a localização do prédio era a melhor possível, além de todas as 

classes serem ventiladas e receberem bastante luz. Apenas o gabinete da diretoria foi 

considerado um pouco escuro, o que seria certamente remediado, segundo o delegado, pela 

abertura de uma clarabóia195.  

A respeito da relação entre educação escolar e prédios, Escolano afirma que a 

arquitetura constituía-se, 

 
num importante fator de modernização do ensino, ainda que iniciasse um 
processo histórico que ia desembocar, condicionado por diversas variáveis 
econômicas, políticas e culturais, em rígidas formas de conservadorismo 
quanto à ordenação do território e dos espaços escolares196. 

 
                                                 
191 ROCHA, Heloisa H. Pimenta. Prescrevendo regras de bem viver: cultura escolar e racionalidade 
científica. Cadernos Cedes. Campinas, v. 20, n. 52, p. 55-73, 2000. 
192 O prédio consistia na residência do Desembargador Coelho e Campos. Foi doado pelo seu proprietário ao 
governo do Estado para a construção de um grupo escolar. 
193 Cf. TV ao GECC de 08/09/1924 do D.E. Ascendino X. Ferrão de Argollo. 
194 TV de 02/06/1927 do D.E. Ascendino Argollo ao GECC. 
195 TV de 25/11/1927 do D.E. em exercício Antonio X. de Assis ao GECC. 
196 FRAGO, Antonio V.; ESCOLANO, Agustín.  Currículo, espaço e subjetividade: a arquitetura como 
programa. Rio de Janeiro: DP&A Editora, 2001, p. 23-24. 
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A preocupação do governo com o provimento de prédios adequados para os 

serviços de instrução, materializou-se em obras também no que se refere ao ensino 

secundário. A administração Graccho dedicou-se à construção, na linguagem da “Gazeta 

do Povo”, do “suntuoso edifício que vai servir para a instalação do Ateneu Pedro II”197, 

estabelecimento marcado por grandes diretores, entre eles o professor Abdias Bezerra, 

Diretor da Instrução Pública na administração Graccho. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 8 – Atheneu Pedro II 
 
 

 

 
 

 

Acervo do Memorial de Sergipe 
 

                                                 
197 Gazeta do Povo. Aracaju, 08/01/1926. 
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Sob a nova denominação de Atheneu Pedro II foi inaugurado em 13 de agosto de 

1926, com a presença do presidente eleito da República, Washington Luiz, o novo prédio 

da instituição. O edifício, também encimado por uma águia, era grandioso. Suas 

dimensões, inclusive, excediam as necessidades do ensino secundário no período que 

contava, por exemplo, com matrícula total de setenta e cinco alunos em 1925 e de apenas 

quarenta e sete em 1926 (vinte e um no 1º ano, quinze no 2º ano, oito no 3º ano, um no 4º 

ano e dois no 5º ano). Tal desproporção entre grandiosidade do edifício e público a ser 

atendido por ele era um fato consciente para o administrador, que assim pronunciava-se: 

 

Este edificio antecipa-se um pouco ás exigencias actuaes. Mas tendo o 
Governo de construir com esse proprosito um predio adequado, não 
poderia adistringil-o ao numero ainda muito limitado de creanças e 
adolescentes que cursam as humanidades em Aracajú. Fôra imprevidencia 
fazer obra no genero para o presente. O Atheneu Pedro II é, portanto, um 
predio capaz de corresponder aos seus fins por mais de um século. 
Architectado na previsão do possivel desenvolvimento que se venha a dar 
na instrucção secundaria ou de preparatorios, em prazo dilatado, a sua 
construcção é de natureza a desafiar victoriosamente a acção do tempo198.  

 

Nos relatórios oficiais, a política educacional estava sempre presente. Outros 

governos dedicaram-se aos trabalhos da instrução pública. Seus antecessores, como general 

Valladão (1914-1918) e Pereira Lobo (1918-1922), por exemplo, decretaram novos 

regulamentos para a instrução pública - Decreto nº. 587 de 09/01/1915 e Decreto nº. 724 de 

29/10/1921 - respectivamente. Contudo, o presidente Graccho Cardoso os superou, 

quantitativa e qualitativamente (ver Figura 9).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
198 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 115. 
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Figura 9 - Quantitativo de leis e decretos referentes à instrução pública 
 de Sergipe - 1889-1930199 

 
 
 

 

                                                 
199 Gráfico elaborado pela autora. Os dados referem-se apenas às administrações estaduais com duração igual 
ou superior a dois anos. 
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Exemplo do que foi afirmado acerca da produção legal no governo Graccho foi a 

promulgação da Lei n. 852 de 30/10/1923. Tal diploma legal estabelecia as bases para a 

reforma do ensino primário e normal do Estado. A lei estabelecia definições e diretrizes 

essenciais, quer defendendo os “jardins de crianças” e as “escolas rurais”, as dos povoados, 

quer exigindo trabalhos manuais e noções de agricultura e pecuária para os meninos e 

trabalhos de agulha e economia doméstica para as meninas, entre outras determinações. As 

diversas ações do governo demonstravam preocupação com a formação dos professores, 

posto que regulamentou, por duas vezes, o ensino normal200.  

Em sua plataforma presidencial, Graccho Cardoso fazia referência à “Escola 

Nova”. Em sua opinião, o ensino deveria ser organizado de modo que “a ciência da vida e 

a economia do trabalho penetram nos programas escolares”. Poderíamos considerar que a 

intenção reformadora do governo Graccho Cardoso apresentava traços dessa forma de 

organização da escola em Sergipe. Esta intenção de implementação dos ideais da escola 

nova, segundo Figueiredo, no entanto, não se materializa e é substituída pela atenção 

dispensada aos grupos escolares201. 

Vemos, assim, que em meio a tais ações, um projeto de reforma começava a ser 

gerado202. Para tanto, o governo Graccho Cardoso buscava embasamento na organização 

da instrução pública paulista. O professor Abdias Bezerra, Diretor da Instrução Pública, 

dirigiu-se a São Paulo procurando estudar o processo de organização do ensino ali 

ministrado. Informava Graccho Cardoso: 

 

No empenho de dar á instrucção em Sergipe o maior e mais aproveitável 
desenvolvimento, com observância dos methodos mais modernos e 
efficientes, para o que, além de edificar prédios escolares apropriados, 
fizera baixar o regulamento n. 867, de 11 de Março ultimo, enviei a São 
Paulo o illustre professor Abdias Bezerra, esforçado e competente director 
geral da Instrucção Publica, que dest’arte, com maior segurança observará 
na pratica, as medidas cuja reforma o ensino exige203.      

 

Os resultados da viagem do professor Abdias foram contemplados no Regulamento 

da Instrução Pública de 1924204 e no Programa para o curso primário, elementar e superior. 

Este último documento, decretado meses após205 à publicação do Regulamento. Em outros 

                                                 
200 Decreto nº 867 de 11 de março de 1924 – Dá novo Regulamento à instrução pública.; Decreto nº 934 de 
04 de maio de de 1926 – Dá novo Regulamento à Escola Normal “Ruy Barbosa”. 
201 Cf. FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., 1989, p. 40-41. 
202 Lei nº 852 de 30 de outubro de 1923 – Estabelece bases para a reforma do ensino primário e normal. 
203 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa   [...] 1924, p. 21-22. 
204 Decreto 867, de 11 de março de 1924 – Dá novo Regulamento à instrução pública. 
205 Decreto 892, de 20 de novembro de 1924 – Aprova programas para os cursos primários, elementar e 
superior. 
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textos legais e recomendações durante o governo também poderiam ser observados 

resultados da experiência paulista de Abdias Bezerra. 

Além do ensino primário e do ensino normal, alvos da Reforma de 1924, as ações 

do governo voltadas aos assuntos educacionais atingiram outros níveis da instrução 

pública. Um exemplo disso foi o ensino profissionalizante, oferecido à população por meio 

da criação da Escola de Comércio Conselheiro Orlando, do Instituto de Química e do 

ensino agrícola promovido pelo Patronato São Maurício e da transformação do Lyceu 

Profissional Coelho e Campos em Instituto Profissional Coelho e Campos206.   

Outro exemplo trata do ensino superior, inaugurado em Sergipe em 1924 com a 

criação da Faculdade de Direito Tobias Barreto. Esse ensino foi estendido, em 1925, com a 

implantação da Faculdade de Farmácia e Odontologia207. Os projetos deste ensino superior, 

no entanto, não foram adiante, apesar do entusiasmo inicial dos planos e do caráter 

cerimonial que motivava a população para uma ideia de progresso da sociedade sergipana 

daquele início de século. A trajetória política bem sucedida de Graccho Cardoso levava o 

governante sergipano a ser concebido como um fator de renovação para o povo sergipano, 

rumo a situações e práticas mais modernas, promovendo um ambiente progressista no 

Estado. A criação do ensino superior significaria o refinamento da vida sergipana, 

euforicamente celebrado, imortalizando o administrador. 

Ao declarar que a administração pública não poderia ser indiferente à memória dos 

que glorificavam a pátria, afirmava que deveria ser dever dos governos o zelo pela 

preservação das ideias e dos feitos grandiosos, como um estímulo moral às futuras 

gerações. Seguindo esse pensamento, Graccho Cardoso ordenou a edição completa, por 

conta do Estado, das obras de Tobias Barreto208. Para tanto, contratou o Sr. Manuel dos 

Passos de Oliveira Telles, “discipulo e amigo que foi do grande mestre, para coligir 

ineditos e preparar o material a imprimir da futura edição”209. Barreto salienta que sem 

esse trabalho de edição levado a cabo pelo governo Graccho Cardoso “a obra de Tobias 

                                                 
206 Decreto nº 798 de 09 de abril de 1923; Decreto nº 838 de 04 de agosto de 1923; Decreto nº 771 de 10 de 
fevereiro de 1923; Decreto nº 823 de 25 de junho de 1923; Decreto nº 825 de 27 de junho de 1932; Decreto 
nº 832 de 16 de julho de 1923; Decreto nº 872 de 31 de outubro de 1924. A relação completa de Leis e 
Decretos do governo Graccho Cardoso pode ser visualizada no Anexo A.  
207 Lei nº 874 de 31 de outubro de 1924 – Autoriza o Poder Executivo a ceder gratuitamente, para o 
funcionamento da Faculdade de Direito Tobias Barreto, o prédio em que esteve instalado o Grupo Escolar 
General Valadão. Decreto nº 913 de 15 de dezembro de 1925 – Cria os cursos de Farmácia e Cirurgia 
Dentária; Decreto nº  921 de 20 de fevereiro de 1926 – Baixa Regulamento para a Faculdade de Farmácia e 
Odontologia de Sergipe. 
208 Iniciativa elogiada pelo Sergipe Jornal. Ver: Excellente medida. Sergipe Jornal. Aracaju, 07/03/1923, n. 
464; Tobias Barretto. Sergipe Jornal. Aracaju, 08/03/1923, n. 465; As obras de Tobias Barreto. Sergipe 
Jornal. Aracaju, 18/04/1923, n. 497.  
209 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1923, p. 70. 
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Barreto permaneceria dispersa, quase desconhecida, mesmo porque seu principal e 

apaixonado divulgador, Sílvio Romero, estava morto e apareciam, com a 1ª  Guerra 

Mundial, severos críticos do germanismo do pensador sergipano”210. 

Com o mesmo objetivo, de divulgação do patrimônio cultural sergipano, o governo 

Graccho anunciava a edição do “Diccionario Bio-bibliographico Sergipano”, do 

desembargador Armindo Guaraná. Ao se referir à publicação desta obra, Graccho 

informava, ao mesmo tempo, as publicações das obras “Minha Gente”, de Clodomir Silva, 

livro de contos regionais, e “Pela imprensa e pelo foro”, de Gumersindo Bessa211. Graccho 

Cardoso referia-se também à necessidade de publicação de obras, atentas às 

especificidades de Sergipe, relacionadas ao público escolar do ensino primário. Dizia o 

governante: 

 
[...] entendo tambem não ser extranho um plano pedagogico de livros para 
a infancia, o que pode constituir uma das theses do proximo Congresso de 
Professores, nos quaes as tradições sergipanas, o caracter da nossa gente, as 
fontes da historia regional fossem conscienciosamente hauridas, dando-se-
lhes preferencia na adopção para o ensino primario e ficando o governo 
desde logo autorizado a editar esses trabalhos dos nossos professores, nos 
moldes exactos em que mais tarde irão plasmar-se as almas em formação 
das novas gerações212.  

 

Ao comentar a respeito de tais iniciativas, Figueiredo afirma que Graccho Cardoso 

“[...] não quer, no caso, estar inferiorizado ante a administração Pereira Lobo que com o 

maior sucesso, providenciou e editou valiosa obra “Álbum de Sergipe” – 1820/1920, 

pesquisada e escrita por Clodomir Silva”213. Para o historiador, as publicações de 

importantes obras de sergipanos ilustres pelo governo Graccho representava tão somente 

uma espécie de “capricho” do administrador, a fim de que não fosse observado como 

representante de uma iniciativa menor que a do seu antecessor, que tomou medida similar, 

e que naquela época, era um dos opositores de sua administração.   

O fato é que além de publicar livros, o governo Graccho Cardoso adotou outras 

importantes medidas no campo da instrução e da cultura, a exemplo da criação do Arquivo 

Público do Estado de Sergipe e da determinação do fim da disponibilidade de professores 

do Ateneu. Estes foram obrigados a retornar às salas de aula. Entre os profissionais de 

educação que retomaram suas atividades nas dependências do Atheneu, merecem destaque 

os casos de Prado Sampaio, catedrático de Psicologia e Lógica, Gentil Tavares da Mota, de 

                                                 
210 BARRETO, Luiz A. Graccho Cardoso: vida e política. Aracaju: Instituto Tancredo Neves, 2003, p. 43. 
211 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1926, p. 80. 
212 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...] 1925, p. 130. 
213 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. Op. cit., p. 83. 
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Geometria descritiva, Padre Possidônio Pinheiro da Rocha, de Latim e Adolfo Ávila Lima, 

catedrático de Pedagogia e Metodologia. Este, tempos depois, foi transferido para a Escola 

Normal214. 

Ao observar o governo republicano em Sergipe, Dantas afirma que uma conjugação 

entre liberalismo e democracia não se consolidou no Estado na Primeira República. Mas 

lembra também que “quando se olha a experiência de alguns Estados mais próximos, 

verificamos que a dominação conservadora em Sergipe não foi das mais exacerbadas” 

posto que  

 

Quase todos os governantes do período foram simpatizantes ou militares do 
movimento republicano. No governo, compuseram-se com os grupos 
conservadores, inclusive com o patronato rural, participaram do seu 
ideário, mas nem todos fizeram seus sucessores. Depois da Revolta de 
1906, não tivemos mais figuras personalistas dominando a política por 
largo tempo a exemplo do que acontecia em Pernambuco com Rosa e Silva 
(1896/1911), na Bahia com J.J. Seabra (1922/1922), e na Paraíba com 
Epitácio Pessoa (1915/1930)215. 

 

Dessa forma, o cenário político sergipano foi marcado ora por momentos de 

intolerância, ora por momentos de operosidade. Dos momentos de operosidade, podemos 

afirmar a presença de Graccho Cardoso. Segundo Dantas: “É verdade que o domínio das 

famílias dos senhores do açúcar em Sergipe também se revelava preponderante e, entre 

nós, o controle político ampliou-se com alguma dose de intolerância na terceira década 

republicana. Mas, nem por isso deixamos de ter governantes operosos e voltados para o 

interesse público”216.  

 Uma das marcas do governo Graccho foi o seu caráter reformista. Diante das várias 

iniciativas governamentais nos assuntos educacionais, destacou-se a expansão dos grupos 

escolares pelo Estado e a Reforma da Instrução Pública de 1924. Um estudo acerca desta 

mostra-se relevante para se perceber o alcance das iniciativas da administração e o 

cumprimento da sua responsabilidade em relação ao ensino primário público. Mostra-se 

relevante também pelo fato de concordarmos com Carvalho, quando afirma que “as 

reformas da instrução pública encerram, mais do que um plano pedagógico, uma filosofia 

                                                 
214 Decreto 756 de 16 de janeiro de 1926 – Chama ao serviço professores catedráticos do Atheneu 
Sergipense, considerados em disponibilidade. 
215 DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, 
p.73. 
216 Ibid., p. 74. 
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política, em função da qual se definem, em seus traços mais característicos, a fisionomia 

do período histórico de que são expressiva manifestação”217.  

Podemos dizer, ainda, que as mudanças implementadas pelo governo Graccho 

Cardoso caminharam em direção a um progresso possível para o Estado de Sergipe do 

início do século XX. Reformas nos vários serviços prestados à população, como os de 

energia elétrica e de bondes, da reorganização do sistema de água e esgotos, os cuidados 

higiênicos e estéticos com a capital, a implantação de instituições de pesquisas científicas e 

de ensino profissional, os prédios escolares, seja os destinados às escolas isoladas seja os 

reservados aos grupos escolares, tanto em Aracaju quanto no interior do Estado e a 

preocupação com os meios de transportes, materializada no estímulo às ferrovias e às 

estradas de rodagem são exemplos de testemunhos de uma administração que muito fez 

pelo desenvolvimento de Sergipe e com atenção evidente aos assuntos educacionais. A 

educação foi alvo de remodelamentos e regulamentações, a exemplo do ensino primário 

por meio da reforma de 1924. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
217 CARVALHO, Laerte Ramos de. As reformas pombalinas da instrução pública. Boletim 160, História e 
Filosofia da Educação n.1, São Paulo: Universidade de São Paulo, p. 6-7. 
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AS BASES DA REFORMA DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DE 1924 
 
 
 
 

A vinculação dos temas “escola”, “reforma” e “modernidade” é uma constante na 

história da humanidade como atesta Cavalcante ao afirmar a “existência de alguma forma 

dessa articulação no debate filosófico, histórico, científico, político e religioso dos últimos 

quatro ou cinco séculos”1. No Brasil constatamos tal conexão com destaque para 

iniciativas nos vários estados da Federação no início do século XX. Deste período 

podemos, ainda, eleger a década de 1920 como a impulsionadora de um movimento 

educacional reformista responsável, talvez, por plantar efetivamente a gênese do Brasil 

moderno. A defesa da educação como uma necessidade e meio possível para a entrada do 

país no mundo da modernidade e a articulação de questões educacionais às de ordem 

urbana e de organização do trabalho, fazendo com que a escola passasse a ser considerada 

espaço também de projetos de reforma social2, apesar de encontrar ressonância desde o 

final do século XIX, ganham força nos anos de 1920.   

Ao se referir às reformas ocorridas nas primeiras décadas do século XX, Cavalcante 

cita a presença de “médicos, juristas e engenheiros, todos alçados à categoria de 

reformadores pelo fato de haverem tomado para si a responsabilidade de edificação 

nacional e traçado relatórios sobre o estado da instrução e da higiene pública nas cidades e 

estados, onde se encontram imiscuídos”. A autora lembra ainda que a imbricação de áreas 

e problemas sociais contribuiu, no período, para que as reformas empreendidas fossem, 

naquele momento, “a um só tempo de instrução, de higiene e de reordenamento do espaço 

urbano de convivência social”3.  

Ao pensarmos nas reformas e seus reformadores na década de 1920, somos levados 

a concordar com Lorenzo e Costa, quando afirmam que “de fato, nesse período, o país 

viveu uma espécie de ‘aceleração da história’, com a emergência de novos atores políticos 

(classe operária, camadas médias urbanas, militares) e novas ideias, que se expressavam 

não apenas no plano da política, como também nas transformações da sensibilidade e do 

                                                 
1 CAVALCANTE, Maria J. M. (Org.). História e memória da educação no Ceará. Fortaleza: Imprensa 
Universitária, 2002, p. 25. 
2 Cf. MATE, Cecília H.. Tempos modernos na escola: os anos 30 e a racionalização da educação brasileira. 
Bauru: Edusc; Brasília: Inep, 2002, p. 34. 
3 CAVALCANTE, Maria Juraci Maia. João Hippolyto de Azevedo e Sá: o espírito da reforma educacional de 
1922 no Ceará. Fortaleza: EDUFC, 2000, p. 34-35 
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gosto”4. Ao refletirmos sobre a década de 1920, concordamos também com Carvalho 

quanto a mudanças referentes aos reformadores. A autora salienta a crescente presença dos 

profissionais da educação na direção dos assuntos de instrução pública como estratégia 

política e administrativa também responsável pela projeção de seus atores. 

 

Na situação de crise oligárquica, abrir espaço para a intervenção técnica 
dos profissionais da educação, esses mediadores do moderno que surgiam 
na cena pública na década de 20, era fato político de impacto que sacudia a 
rotina administrativa e projetava os seus promotores no cenário nacional da 
disputa oligárquica. Envolver professores, inspetores e diretores de escola 
em iniciativas de impacto como Inquéritos, Conferências, Cursos de Férias, 
Congressos; ganhar visibilidade junto à opinião pública por meio da 
imprensa; envolver pais e mestres eram procedimentos que faziam ecoar, 
para além do universo burocrático das providências legais, o apelo 
modernizador das reformas5.    

 

A reforma de 1924 em Sergipe, a exemplo do dito acima, teve como orientador 

Abdias Bezerra, professor e ex-diretor do Atheneu Sergipense. A reforma integrou um 

movimento reformador da instrução brasileira nos anos de 1920, a exemplo do que foi 

vivenciado em outros estados como São Paulo em 1920 com Sampaio Dória, Ceará em 

1922 com Lourenço Filho, Bahia em 1926 com Anísio Teixeira, e Distrito Federal em 

1927 com Fernando de Azevedo. As reformas apresentavam-se como momentos de 

transformações para a melhoria da instrução pública, é necessário analisá-las em sua 

historicidade, percebendo mudanças e permanências e o alcance destas a fim de melhor 

compreender a realidade vivida ou pretendida no período.  

Para uma melhor compreensão da reforma de 1924 em Sergipe e do seu lugar 

dentro do projeto modernizador do governo Graccho Cardoso, procuramos verificar quem 

eram os diretores da Instrução Pública no período e as concepções destes acerca da 

educação escolar bem como buscamos perceber a relação entre a Lei (852/1923) que 

estabeleceu as bases para a Reforma e a recente organização do ensino paulista (Reforma 

de 1920), da qual o governo Graccho Cardoso buscou orientação.     

 

 

 

 

                                                 
4 LORENZO, Helena C. de; COSTA, Wilma Peres da (Org.). A década de 1920 e as origens do Brasil 
moderno. São Paulo: Editora Unesp, 1997, p. 8. 
5 CARVALHO, Marta Maria C. de. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES, Eliane M. T.; FARIA 
FILHO, Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G. (Org.). 500 anos de Educação no Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003, p. 233. 
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Os diretores/reformadores na Diretoria Geral da Instrução 
 

 

 

Durante a administração Graccho Cardoso estiveram no comando da Diretoria 

Geral da Instrução Pública os professores Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso, 

ambos, assim como o próprio Presidente do Estado, egressos da Escola Militar da Praia 

Vermelha, grupo que segundo Calazans Silva, formava uma das matrizes do pensamento 

cultural sergipano. O historiador Calazans ao analisar o desenvolvimento cultural no estado 

de Sergipe, toma o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe como ponto de partida, 

enfatizando dois períodos: o ano de fundação, 1912 e o ano de seu cinquentenário. No 

início do século XX, segundo o historiador, o Instituto funcionou como principal difusor 

cultural em Sergipe e nele concentraram-se as diversas matrizes do pensamento sergipano. 

José Calazans Silva identifica cinco matrizes: os bachareis do Recife; os doutores da Bahia 

e do sul; os padres de D. José Tomás Gomes da Silva; os poetas de Aracaju e os egressos 

das Escolas Militares6. 

Os bachareis do Recife foram os intelectuais sergipanos que se formaram na 

Faculdade de Direito do Recife no final do século XIX e fizeram parte ou foram 

influenciados pelo movimento filosófico-cultural denominado de “Escola do Recife”. Este 

movimento foi liderado por Tobias Barreto, professor da Faculdade e defensor do debate 

livre de ideias de forma sistemática e aberto a todas as diferentes correntes filosóficas. 

Tobias destacou-se pela introdução das correntes filosóficas do pensamento alemão no 

Brasil. Os bachareis do Recife de volta a Sergipe, contribuíram para o cultivo da filosofia e 

da literatura bem como para o desenvolvimento de estudos sobre a cultura sergipana. Além 

disso, participaram ativamente da vida cultural e política do Estado. Além de Tobias 

Barreto, podem ser citados os bachareis: Sílvio Romero, Fausto Cardoso, Gumersindo 

Bessa, Manuel dos Passos de Oliveira Teles, Joaquim do Prado Sampaio e Francisco 

Carneiro Nobre de Lacerda. 

Aos doutores da Bahia e do sul, Calazans referia-se aos médicos, farmacêuticos, 

dentistas e engenheiros agrônomos sergipanos. Estes, formados na Bahia e no sul do país, 

após os bachareis do Recife, assumiram os cargos de direção administrativa no Estado de 

Sergipe. Tais doutores, segundo o historiador Calazans, foram os responsáveis por uma 

aproximação com os principais centros culturais do país, oferecendo uma visão mais 

                                                 
6 SILVA, José Calazans B. da. O desenvolvimento cultural de Sergipe na primeira metade do século XX. 
Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Aracaju, v. XXI, n. 26, p. 46-57, 1965. 
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nacional para a cultura sergipana. A influência deste grupo seria mais acentuada a partir de 

1913, quando da instalação da ferrovia que trouxe mais rapidez na circulação das 

informações. Entre os representantes deste grupo de intelectuais, Calazans destaca 

especialmente o nome do médico Helvécio de Andrade, por sua ação literária e pelos 

estudos realizados na área médica e na educação. 

Os padres de D. José Tomás Gomes da Silva, eram os egressos do Seminário 

Sagrado Coração de Jesus, primeira instituição de ensino superior de Sergipe, fundada pelo 

bispo diocesano em 1913. O Seminário foi responsável pela formação de líderes católicos 

que muito influenciariam a vida cultural de Sergipe a partir dos anos de 1920. Seus 

principais expoentes foram: José Augusto da Rocha Lima, José Olino de Lima Neto, 

Domingos Fonseca, Avelar Brandão, Carlos Costa, Alberto Bragança, Mário Villas-Boas e 

Luciano Duarte.  

Os poetas de Aracaju eram intelectuais que narravam as características do lugar, 

suas belezas, alegrias, a cidade, a colina do bairro Santo Antônio, os aspectos mais 

peculiares de Sergipe. Calazans destaca, entre outros, os seguintes nomes referentes a esta 

matriz cultural: Garcia Rosa, Gilberto Amado, Jackson de Figueiredo, Lourival Fontes, 

Barreto Filho e Jordão de Oliveira. 

Aos egressos da Escola Militar, grupo que interessa mais de perto aos objetivos 

deste trabalho de tese, correspondiam os ex-alunos da Escola Militar da Praia Vermelha. 

Alguns deles atingiram o auge da carreira militar, outros, pelo envolvimento em revoltas, 

saíram da formação militar e retornaram a Sergipe, dedicando-se à carreira do magistério. 

Estes últimos foram responsáveis por uma renovação cultural na área educacional. Seus 

principais representantes foram exatamente Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso, os 

dois diretores da instrução pública durante o governo Graccho Cardoso.  

Ao dissertar sobre esses egressos, Calazans relata as dificuldades das camadas 

média e baixa da população sergipana de encontrar trabalho e dar continuidade aos 

estudos, em decorrência da falta de instituições de ensino superior em Sergipe. Isto, 

segundo o autor, levava estas camadas da população sergipana a trilhar: “[...] a carreira das 

armas. Assentando praça no exército ou na marinha, o sergipano encontrava os meios 

necessários à sua própria manutenção e tinha diante de si um futuro assegurado, se 

vencesse o ‘cano de fogo’ e não fosse envolvido nas freqüentes rebeldias da caserna dos 

primeiros anos da República [...]”7. 

                                                 
7 Ibid., p. 54. 
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A falta de outra instituição de ensino superior, além do Seminário Sagrado Coração 

de Jesus, levava as famílias das camadas médias da população sergipana a encaminhar seus 

filhos a outros estados com o objetivo de dar sequência aos estudos, por exemplo, nas 

Faculdades de Direito do Recife e de São Paulo, nas Faculdades de Medicina da Bahia e do 

Rio de Janeiro ou nas Escolas Militares do Exército e da Marinha8.  

Oliva de Souza9 permite-nos distinguir as parcelas das camadas médias que 

enviavam seus filhos para complementação de seus estudos e os locais onde o faziam. A 

autora nos mostra que os membros dos “grupos destituídos” que em decorrência da crise da 

produção canavieira do início do século XX perderam espaço na sociedade da época, 

enviavam seus integrantes para estudar nas Faculdades de Direito do Recife 

(principalmente) e de São Paulo e nas Faculdades de Medicina da Bahia e do Rio de 

Janeiro. Outros, das camadas médias, membros do funcionalismo, dos pequenos 

comerciantes e dos empregados do comércio, por não possuírem recursos financeiros 

suficientes para manter os filhos nas Faculdades de Direito e Medicina, encaminhavam-nos 

às Escolas Militares do Exército ou da Marinha, que possuíam um ensino “gratuito e de 

qualidade”. 

Alguns sergipanos, alunos das escolas militares não progrediram na carreira. Houve 

quem se envolvesse em quarteladas no início da República e fosse desligado das escolas. 

Obrigados a retornar a Sergipe por esse ou por outros motivos, tiveram papel relevante na 

terra natal. Alguns integraram a administração pública em postos de direção. Entre eles, 

houve aqueles que se dedicaram ao magistério, tornando-se importantes professores nas 

primeiras décadas do século XX. Abdias Bezerra, Arthur Fortes e José de Alencar Cardoso 

foram exemplos desses ex-alunos da Escola Militar da Praia Vermelha. 

Em 1889, a Academia Real Militar foi dividida, originando a Escola Superior de 

Guerra e a Escola da Praia Vermelha. Até 1897 o ensino nesta última estava dividido em 

três anos de curso preparatório e três anos de curso de armas. Depois desse período seus 

melhores alunos eram enviados à Escola Superior de Guerra com o objetivo de cursarem 

mais dois anos de estudos, completando a formação10. Monarcha lembra que, “no final do 

século XIX o motor modernizador foi a ciência. No Brasil essa ciência brotaria das 

                                                 
8 NUNES, Maria Thétis. História da educação em Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra; Aracaju: Secretaria 
de Educação e Cultura do Estado de Sergipe; Universidade Federal de Sergipe, 1984a. 
9 OLIVA DE SOUZA, Terezinha. Impasses do federalismo brasileiro: Sergipe e a Revolta de Fausto 
Cardoso. Rio de Janeiro: Paz e Terra; São Cristóvão: UFS, 1985. 
10 CARVALHO, José Murilo de. As Forças Armadas na Primeira República: o poder desestabilizador. In: 
FAUSTO, Boris (Org.). História da civilização Brasileira. 2. ed., São Paulo, Rio de Janeiro: DIFEL, 1978. 
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academias militares e nas faculdades de direito e medicina. A elite dissidente se comporá 

em grande parte de militares”11.  

Benjamim Constant foi professor da Escola da Praia Vermelha, reformando seu 

ensino e consolidando a influência positivista na mesma, tornando-a, antes “um centro de 

estudos de matemática, filosofia e letras do que de disciplinas militares”, segundo 

Carvalho12. Assim, formava-se um militar com características mais de bacharel que de um 

técnico militar. Essa formação de certo contribuiu para as boas condições para o exercício 

do magistério de Abdias Bezerra e Alencar Cardoso, expulsos da instituição por terem se 

envolvido na Revolta da Vacina, em 1904, na cidade do Rio de Janeiro.  

Esta revolta popular pela defesa de direitos civis, foi motivada pela implantação da 

vacina obrigatória contra a varíola, fato ocorrido na presidência de Rodrigues Alves (1902-

1906). Entretanto, a Revolta da Vacina não se limitou à luta contra a obrigatoriedade da 

vacinação, buscou também a derrubada do governo, por meio de levantes das Escolas 

Militares da Praia Vermelha e do Realengo. Tais estabelecimentos tinham como líder o 

senador Lauro Sodré, militar, político e discípulo de Benjamin Constant. O objetivo era a 

instituição de “uma ditadura militar de essência positivista, capaz de salvar a ‘pureza dos 

princípios republicanos’”13. A revolta foi sufocada por tropas do Exército, Marinha e 

Bombeiros. A insurreição provocou desdobramentos: a extinção das Escolas Militares da 

Praia Vermelha e do Realengo, e a prisão dos alunos e oficiais envolvidos, que foram 

enviados ao Rio Grande do Sul e expulsos do Exército14. 

Os envolvidos com o levante foram, posteriormente, anistiados, momento a partir 

do qual, José de Alencar Cardoso e Abdias Bezerra retornaram a Sergipe15. Nesse período 

o Estado encontrava-se com consideráveis problemas econômicos, devido à crise 

açucareira. Esta se deveu, em plano internacional, à concorrência com o açúcar de 

beterraba; no plano nacional, em decorrência do processo de modernização da indústria e 

agricultura açucareiras; em nível local, por sua vez, pela dificuldade de escoamento da 

produção. Alencar Cardoso e Abdias Bezerra encontraram também um incipiente processo 

de urbanização e industrialização, nas cidades de Estância e de Aracaju, sedes das duas 

                                                 
11 MONARCHA, Carlos. A reinvenção da cidade e da multidão: dimensões da modernidade brasileira: a 
Escola Nova.  São Paulo: Cortez; Autores Associados. 1989, p. 42. 
12  CARVALHO, José Murilo de. Op. cit., p.195. 
13 BELLO, José Maria. História da República (1889-1954): síntese de sessenta e cinco anos de vida 
brasileira. 7. ed., São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1976, p. 180. 
14 CARONE, Edgar. A República Velha: evolução política. 2. ed., São Paulo: Difel, 1974, p. 213. 
15 Arthur Fortes também foi anistiado e retornou a Sergipe. Durante o governo Graccho Cardoso (1922-26) 
foi o principal representante do Governo na Assembleia Legislativa.  
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maiores fábricas de tecidos de Sergipe, fruto do surto algodoeiro dos primeiros anos do 

século XX. 

Em relação à política, o Estado estava sob o governo da oligarquia do Monsenhor 

Olympio Campos, que conseguindo restringir a atuação da oposição, forçava uma parte do 

grupo representado pelos “doutores” a emigrar para o Rio de Janeiro16. A proximidade do 

processo eleitoral de 1905 estimulou uma oposição sistemática ao olimpismo, que resultou 

na eleição de dois deputados federais: Fausto Cardoso e o general Oliveira Valladão. 

Resultou também na eleição de um senador, Coelho e Campos. Como fruto do processo 

eleitoral, podemos registrar a Revolta de Fausto Cardoso, em 1906, que objetivou derrubar 

a oligarquia olimpista, através da deposição do Presidente Guilherme Campos, irmão de 

Olympio Campos. Para José Calazans, este movimento político foi: 

 

[...] principalmente, um choque de mentalidade, o livre pensamento contra 
o dogma, liberdade versus caciquismo. O pequeno Sergipe, que aparecera 
na segunda metade do século XIX, revolucionando o pensamento nacional 
com Tobias e Sílvio, tentava fazer a passos largos sua evolução política e 
social. Em última análise, o movimento de 1906 foi conseqüência lógica 
dos princípios pregados pela escola teuto-sergipana. (...). Preparavam-na 
aos poucos, bacharéis imbuídos dos ideais da época tobiária – moços que 
ouviram a palavra do Mestre na Cátedra gloriosa do Recife – jovens 
idealistas, expulsos da Escola Militar, em conseqüência dos diversos 
movimentos revolucionários do começo do século, que retornavam á terra 
natal, com a carreira cortada, mas repletos de são idealismo [...]17. 

 

Nesse contexto político-econômico Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso 

integraram-se individualmente ao grupo dos “Bachareis do Recife”, participando da 

Revolta de Fausto Cardoso. Poucos anos depois, começaram a participar mais diretamente 

na vida política sergipana, por meio do exercício de cargos da administração pública. 

Abdias Bezerra iniciou-se como Professor do Atheneu Sergipense, no governo de José 

Rodrigues da Costa Dória (1908-1911) e José de Alencar Cardoso como Escriturário da 

Saúde dos Portos, no governo do General Siqueira de Menezes (1912-1914).  

Na década de 1920, o Presidente Graccho Cardoso armou-se, no seu governo, da 

assessoria de intelectuais provenientes das camadas médias da população, tendo espaço os 

egressos da Escola Militar como Abdias Bezerra, Diretor da Instrução Pública e Arthur 

Fortes, seu líder na Assembleia Legislativa. Este assumiu também a direção da Escola 

Normal após a renúncia daquele, que alegara excesso de trabalho devido ao acúmulo dos 

                                                 
16 OLIVA DE SOUZA, Terezinha. Op. cit., p. 48. 
17 SILVA, José Calazans B. da. Fausto Cardoso e a Revolta de 1906. Revista do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe. Aracaju, v. XIII, n. 18, p. 19-23, 1938. 
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cargos de Diretor da Instrução Pública e do instituto de formação de normalistas18. Além 

destes dois, participou também do governo Graccho, o professor José de Alencar Cardoso 

como Diretor da Instrução Pública. Ao cerca-se desses profissionais, garantia Graccho 

Cardoso um espaço maior de manobra política, permitindo a efetivação do projeto político 

de modernização do Estado de Sergipe, que entre outras ações buscou melhorar as obras de 

infra-estrutura em diversos municípios.  

O conhecimento de características mais específicas sobre esses dois personagens: 

Abdias Bezerra (1923-1925) e José de Alencar Cardoso (1922; 1926), possibilitaram 

melhor compreensão das ações destes, empreendidas na Diretoria da Instrução Pública na 

administração Graccho Cardoso19. 

Dessa forma é que podemos afirmar que o êxito da política oficial do governo 

Graccho referente à instrução pública, organizada em grande medida pela Reforma de 

1924, foi parte, especialmente, da dedicação do professor Abdias Bezerra, Diretor da 

Instrução no período reformador. O próprio “Sergipe Jornal”, adversário do governo 

Graccho a partir de meados de 1924, ao referir-se a Abdias Bezerra, afirmava, em 1925, 

que 

 
principalmente depois de visita a São Paulo, quer celebrar e modernizador 
a educação em Sergipe. Com apoio das autoridades, colegas e amigos 
Abdias Bezerra é a inspiração maior, em 1925, das reuniões preparatórias 
do pioneiro Congresso dos Professores Primários de Sergipe, marcado para 
01/01/1926, evento que tem o apoio de Etelvina Amália de Siqueira, 
Quintina Diniz, Leonor Teles de Menezes, Sirena do Prado e Silva, Maria 
Amélia Fontes, Helvécio de Andrade, Edgar Coelho, Artur Fortes, José de 
Alencar Cardoso e Manoel José dos Santos Melo20.  

 
 

Nascido na então Vila de Siriri, em 07 de setembro de 1880, Abdias Bezerra teve 

uma vida de perdas. Segundo o Desembargador Hunald Cardoso, “perdeu o pai aos nove 

anos de idade e a mãe aos dezesseis. Aos doze, era quase analfabeto”21. A partir da morte 

do pai e para ajudar sua mãe, foi ser caixeiro em Japaratuba, Rosário e em Nossa Senhora 

das Dores. Aos dezessete anos transferiu-se para Aracaju a fim de estudar. Com a ajuda de 

                                                 
18 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa ... 1925, p.21 
19 Eram comuns notas e informes sobre os professores Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso na 
imprensa da época, são exemplos desses registros: Professor Alencar Cardoso. Correio de Aracaju. Aracaju, 
12/02/1922, n. 3349; Sergipe Jornal. Aracaju, 18/04/1922, n. 212; Professor Abdias Bezerra. Sergipe Jornal. 
Aracaju, 06/09/1923, n. 607; Professor Alencar Cardoso. Sergipe Jornal. Aracaju, 18/04/1923, n. 497; 
Professor Alencar Cardoso. Sergipe Jornal. Aracaju, 19/04/1923, n. 498. 
20 Sergipe Jornal. Aracaju, 04/09/1925. 
21 CARDOSO, Hunald. Discurso proferido pelo Desembargador Hunald Cardoso no Instituto Histórico e 
Geográfico a 23 de julho de 1945 na sessão solene do mesmo Instituto. In: BEZERRA, Felte. Abdias 
Bezerra: traços psicológicos de um educador sergipano. Aracaju: [s.n.], 1947, p. 91. 
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seu tio Guilhermino Amâncio Bezerra, doutorando em Medicina pela Faculdade da Bahia 

no período, iniciou seus estudos no Atheneu. Nesta unidade de ensino, Abdias Bezerra fez 

exames, reuniu certificados e a partir daí se dirigiu para o Rio de Janeiro em 1900 a fim de 

seguir carreira militar. Naquele momento, esta era a opção mais corrente aos desprovidos 

da fortuna, refúgio para os que não possuíam condições financeiras de formação no ensino 

superior. Após quatro anos, o envolvimento no levante contra a vacina obrigatória fez com 

que Abdias fosse expulso do Exército, retornando ao Estado de Sergipe.  

Na Presidência de Graccho Cardoso (1922-26) foi Diretor do Atheneu Sergipense, 

da Escola de Comércio Conselheiro Orlando, da Escola Normal e Diretor Geral da 

Instrução Pública. Nesse momento foi designado para ir a São Paulo estudar os processos 

de ensino vigentes naquele estado com o intuito de introduzi-los na instrução pública 

sergipana, segundo Hunald Cardoso, recusando a gratificação que lhe foi oferecida a título 

de recompensa pelos serviços executados22. Suas observações permearam o Regulamento 

da Instrução de março de 1924 e o Programa para o curso primário elementar e superior 

decretado em dezembro de 192423. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Ibid., p.94. 
23 Decreto nº 867 de 11 de março de 1924 – Dá novo Regulamento à instrução pública e Decreto n º 892 de 
20 de dezembro de 1924 – Aprova programas para os cursos primários, elementar e superior. O Regulamento 
de 1924 além de constar nos documentos legislativos foi confeccionado em forma de obra independente. O 
exemplar publicado pela Imprensa Official sugere assim que ao lado do cumprimento das normas o 
Regulamento deveria ser visto e lido.  
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Figura 10 – Capa do Regulamento da Instrução Pública de 1924 

 

 
Acervo do IHGS 

 

 

 

Segundo seu filho, Felte Bezerra, organizador de obra póstuma sobre Abdias, na 

qual reuniu memórias de sergipanos contemporâneos deste, este seu genitor “cultivou as 

matemáticas e, sobretudo, a física, ciências que sempre estudou apaixonadamente e, nos 

últimos tempos, procurava enveredar pelos segredos da filosofia. Mas, ‘por contraste’, foi 

um amante da literatura francesa e um enamorado da música clássica”24.   

                                                 
24 BEZERRA, Felte. Abdias Bezerra: traços psicológicos de um educador sergipano. Aracaju: [s.n.], 1947, p. 
11. 
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De acordo com Carvalho Neto, interrompida a carreira militar em 1904, depois de 

encerrada a Revolta da Vacina no Rio de Janeiro, Abdias Bezerra rejeitou a anistia do 

Governo, considerando-a uma humilhação. A preferência foi pela exclusão do Exército 

“onde já havia formado, em pleno fulgor, uma mentalidade autônoma, forrada de vastos 

conhecimentos científicos, filosóficos e literários”. Dessa forma, retornou a Sergipe onde 

se destacou nos assuntos relativos à instrução pública. “Fixando-se em Aracaju, tinha 

Abdias que seguir o imperativo da cultura mental que formara: – ensinar. Não havia no 

Estado outro campo às expansões de sua inteligência, travada de largos e profundos 

conhecimentos”. Assim foi que Abdias fez da instrução o seu ofício, como afirmou 

Carvalho Nero, o “seu incessante ganha-pão até a morte. Professor, sempre professor, 

numa terra onde o magistério continua sendo o mais penoso e ingrato salariato 

intelectual”25.  Segundo o mesmo autor,  

 

Matemáticas, ciências físicas e naturais, geografia, história, línguas, a tudo 
ele atendia com proficiência e correção.   
[...] 
O que a todos surpreendeu foi quando se inscreveu para concurso de 
francês, no Ateneu Sergipense, o instituto secundário oficial do Estado. 
[...] 
Haviam-se inscrito, disputando a cátedra, Fernand Delery e Valois Galvão. 
Este, recém-chegado da Suissa; aquele, engenheiro francês. Ambos 
credenciados para exames brilhantes e presumida vitória no torneio. 
Acresce a circunstância, nunca menospresavel nessas competições, que 
somente ABDIAS se apresentava sem padrinhos. Valimento, se houvera, 
seria o dele próprio. 
E o que acontece? Antes de concluídas as provas já não tinha competidor! 
Delery e Valois desertavam o campo, esmagados pela assombrosa erudição 
do adversário invencível.  
Contam que mesmo assim, tentaram obstar-lhe a nomeação. A politicagem 
entrou em cena, argüindo fúteis alicantinas, para considerar nulo o 
concurso. 
Era, então presidente do Estado o Dr. Rodrigues Dória [1908-1911] e 
foram dizer-lhe, sob a capa da intriga: – “Dória, este rapaz não fez 
concurso: as últimas provas fé-las sozinho, logo não é concurso!”. 
O Presidente havia assistido às provas e era, por sua vez, professor de duas 
Faculdades superiores. Fácil, por isso mesmo, foi-lhe a resposta, cabal, 
incisiva: – “Não, ele concorreu com vinte e três candidatos; os dois que 
entraram com ele e os vinte e um que me mandaram pedir a cadeira, por 
seu intermédio e de outros, e que não tiveram a hombridade de fazer 
concurso”! 
A sentença era definitiva e inapelavel. E no dia seguinte baixava o 
Governo o decreto de nomeação26.           

 

                                                 
25 CARVALHO NETO. Reminiscências. In: BEZERRA, Felte et. al. Op. cit., p. 18, 22, 24. 
26 Ibid., p. 25-26. 
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Consoante Carvalho Neto “propagada a noticia do concurso, teve ABDIAS o seu 

tempo tomado por outros misteres da profissão. Ensinava em colégios particulares, dava 

aulas em sua própria residência, num desvelo continuo pelos discípulos. Cansava-se, 

extenuava-se, repetindo cada dia, e por muitas vezes, as mesmas lições”27. A visão do 

autor, de um homem admirável em questões de instrução era dividida também com outra 

imagem, marcada pelo cansaço: 

 

Pobre professor, servo de programas absurdos, cansativos, sem consulta à 
psicopedagogia, despendendo energias incalculáveis para se fazer 
compreender e estimar pelos discípulos! 
Ao cabo de alguns anos marcaram-lhe a fisionomia abatida, sulcos 
profundos, velhice prematura e deseganada... 
Viveu para os outros, para a mocidade sergipana, enquanto para si próprio 
desviveu lentamente, desgastando-se na missão mais delicada e menos 
retribuída de quantas se servem do cérebro como instrumento do ganha-pão 
diário28.  

 
 

Oliveira Neto recordava que a atuação do Professor Abdias Bezerra no Atheneu não 

se resumiu à cadeira de Francês para o qual fizera concurso, uma vez que o mestre, 

 

Ensinou naquele estabelecimento alem de francês, matemática, português, 
desenho, geografia, história natural, física e química. Contam-nos antigos 
alunos seus que ele se esforçava ao máximo para suprir a deficiência de 
aparelhos para aulas experimentais na cadeira de física e desenhava no 
quadro negro os aparelhos com os detalhes necessários a uma perfeita 
compreensão29.  

 

Era considerado exigente, de atitudes bem definidas, culto, independente e 

incorruptível. De acordo com José Felizola, representante da Loja Maçônica Cotinguiba, 

Abdias Bezerra “não buscava os potentados, porque, em nenhum momento, respirou o 

clima malsão, condenável, deletério da subserviência”30. Segundo Carvalho Neto,  

 

Homens assim, no arrepio da disciplina e economia dos partidos, estão 
fatalmente marcados como indesejáveis. Não ascendem aos postos de 
direção, não merecem confiança. Pouco importa possam discorrer com 
perfeito senso e erudição sobre temas políticos, administrativos, 

                                                 
27 Ibid., p. 27. 
28 Ibid., p. 27. 
29 OLIVEIRA NETO, Jorge de. Discurso do Dr. Jorge de Oliveira Neto, à aposição do retrato do Prof. 
Abdias Bezerra, no Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, em data de seu aniversário, 7-9-1946. In: 
BEZERRA, Felte. Op. cit., p. 106. 
30 FELIZOLA, José. Discurso do representante da Loja Maçônica Cotinguiba.  In: BEZERRA, Felte. Op. cit., 
p. 64. 
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governamentais. São teóricos ... dizem os presumidos homens práticos ... E 
esses práticos sentem-se mais à vontade em os conservando à distância...31    

 

 

 

 

Figura 11 – Abdias Bezerra 

 
 

 
 

Fonte: BEZERRA, Felte . Op. cit., p. 5. 

 
 

 

                                                 
31 CARVALHO NETO. Reminiscências. In: BEZERRA, Felte. Op. cit., p. 29. 
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Em discurso proferido na sessão de homenagem organizada pelos seus ex-alunos 

em 1937, momento em que completou trinta anos de exercício de magistério, Abdias 

Bezerra, sem vaidades, pronunciava: “Minha ação no magistério é de mera contingência, 

não define uma personalidade com direito de reclamar de seus antigos discípulos o Ave 

Magister!”32   

Acerca do seu pensamento, Carvalho Neto oferece-nos algumas pistas, segundo o 

autor, era de supor que um ex-aluno da Escola Militar viesse impregnado dos princípios do 

positivismo de Comte, naquele tempo a essência da formação daqueles que se deparavam 

com as teorias de Benjamim Constant. Entretanto, apontava Carvalho Neto traços de 

misticismo no comportamento de Abdias, talvez fruto de uma herança familiar católica. 

Dessa forma, “ABDIAS diria como ele: ‘devemos ser cristãos; mas é impossível ser 

ortodoxo’. Falava-lhe bem alto a razão crítica ... Para proceder à razão só o coração ... 

Estaria, nesse enleio, com o pensamento de Kant: ‘Só pelo coração se atinge o 

conhecimento de Deus’”33.  

Abdias Bezerra renunciou no penúltimo ano do governo Graccho ao cargo de 

Diretor Geral da Instrução. Com a sua saída reassumiu em dezembro de 1925 a direção dos 

serviços de instrução no Estado o professor José de Alencar Cardoso34. O motivo da 

renúncia não foi explicado em mensagem de Graccho Cardoso à Assembleia Legislativa35 

do ano de 1926. Nesta informava apenas sobre a mudança na direção do cargo. Da mesma 

forma, os documentos recebidos e expedidos pela Instrução Pública, analisados nesta 

pesquisa, não indicavam motivos para a saída do professor Abdias da Diretoria Geral da 

Instrução. Devido a não identificação de discordâncias político-administrativas com o 

Governo Graccho Cardoso, pressupomos que o professor Abdias Bezerra, que já 

renunciara à direção da Escola Normal alegando excesso de trabalho, também tenha 

utilizado o mesmo argumento em relação ao seu desligamento da Diretoria da Instrução, 

optando por voltar a exercer somente o seu cargo de docente do Atheneu Sergipense.  

O novo diretor da instrução, José de Alencar Cardoso, filho do professor Severino 

Cardoso e de Maria Antonia Cardoso, nasceu em 18 de abril de 1878, no município de 

Estância. Estudou em Aracaju onde fez os preparatórios no Colégio Atheneu Sergipense. 

                                                 
32 BEZERRA, Abdias. Discurso do Professor Abdias, no banquete de oitenta talheres que ofereceram seus 
ex-discípulos, ao completar seu 30º ano de magistério oficial – 9-5-1937. In: BEZERRA, Felte. Op. cit., p. 
47. 
33 CARVALHO NETO. Reminiscências. In: BEZERRA, Felte. Op. cit., p. 33. 
34 José de Alencar Cardoso já ocupara o cargo durante o governo Pereira Lobo (1918-1922). Permaneceu no 
cargo ao iniciar-se a administração Graccho, deixando-o, porém, em março de 1923 em decorrência da 
nomeação para o cargo de tesoureiro da “Delegacia Fiscal do Thesouro Nacional” em Sergipe. Ver: Sergipe 
Jornal. Aracaju, 15/03/1923, n. 471.  
35 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...], 1926, p.80 
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No Rio de Janeiro, assim como o professor Abdias Bezerra, cursou a Escola Militar da 

Praia Vermelha, de onde foi excluído em 1904, por envolvimento na Revolta da Vacina. 

Ao retornar a Sergipe, ingressou na carreira do magistério, fundando o Colégio Tobias 

Barreto na cidade de Estância. Naquele momento, “a ajuda do seu pai, Severino Cardoso e 

principalmente do seu tio, Brício Cardoso teve papel fundamental na elaboração e 

implantação de um projeto político mais consciente e sistemático, responsável pela 

aglutinação dos egressos de escola militar: o Colégio Tobias Barreto”36. 

Brício Maurício de Azevedo Cardoso, tio de José de Alencar Cardoso e pai do 

Presidente Graccho Cardoso (1922-26), nasceu em 1844 na cidade de Estância. Foi 

deputado provincial e professor de Português, Latim e História da Civilização de alguns 

estabelecimentos de ensino e principalmente do Atheneu Sergipense. Segundo Mangueira, 

foi Brício Cardoso quem sugeriu ao sobrinho a criação de um colégio, “que atendesse aos 

interesses das camadas médias emergentes”. Brício Cardoso anteriormente, tinha sugerido 

a seu sobrinho a continuidade de seus estudos na Escola Militar da Praia Vermelha, como 

fizera também com seu filho, Maurício Graccho Cardoso. Naquela escola José de Alencar 

Cardoso recebeu uma formação que o habilitava para o magistério militar, dentro do 

pensamento positivista, como afirma Coelho com base no depoimento do general 

Setembrino de Carvalho: “[...] À conclusão dos cursos científicos na Escola Militar da 

Praia Vermelha, procuravam iniciar-se no magistério militar, não só pelas vantagens 

pecuniárias como porque era o meio de fugir à caserna”37.  

Foi com essa formação para o magistério, proveniente da família e da Escola 

Militar, que José de Alencar Cardoso, aos 31 anos de idade, criou em 09 de maio de 1909, 

na cidade de Estância, o Colégio Tobias Barreto. Junto ao professor Alencar Cardoso 

estiveram Abdias Bezerra e Arthur Fortes executando um programa autoritário, mas com 

características modernizadoras da educação sergipana. Ao lado de uma organização 

marcada pela rigidez disciplinar, estava o método de ensino intuitivo e práticas de 

educação física. O Colégio consistia em um estabelecimento civil. Entretanto, mantinha o 

espírito de uma escola militar. 

  Já pela organização inicial do Colégio era possível perceber aspectos da concepção 

de educação escolar de Alencar Cardoso. A militarização era a característica fundamental 

                                                 
36 MANGUEIRA, Francisco I. de O. Collegio Tobias Barreto: escola ou quartel? (1909-1946). 2003, 117 f. 
São Cristóvão, Dissertação (Mestrado em Educação) – Universidade Federal de Sergipe, 2003, p. 28. 
37 Apud COELHO, Edmundo Campos. Em busca de identidade: o Exército e a política na sociedade 
brasileira. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1976, p. 62. 
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da instituição, explicitada na forte disciplina e na organização hierárquica no “Tobias 

Barreto”. O Colégio,  

 

Também se distinguia por uma opção pedagógica moderna com um 
currículo diferente, objetivando dar maior dinamicidade ao ensino, através 
da implantação das aulas de educação física, bem como pela ênfase nos 
aspectos práticos das disciplinas. Esta pedagogia moderna estava assentada 
numa base moral cristã, com um rígido controle disciplinar sobre o 
alunado, [...]38. 

 

No início do ano letivo de 1912, o professor Alencar Cardoso afastou-se 

provisoriamente da direção do Colégio, assumindo interinamente em seu lugar o Dr. Jessé 

Fontes. Alencar Cardoso aceitava o cargo de Escriturário da Saúde dos Portos no Governo 

do General Siqueira de Menezes, o que o levaria a se mudar para Aracaju. O afastamento 

provisório pode ser visto como um meio de conciliar os novos interesses com a 

manutenção do Colégio. Alencar Cardoso necessitava ao mesmo tempo adaptar-se à nova 

cidade e às relações políticas inerentes ao exercício do cargo bem como viabilizar uma 

posterior transferência do estabelecimento para a Capital, a qual ocorrera em 191339. 

   Em Aracaju a instituição cresceu. A matrícula de 70 alunos no ano de 1911 em 

Estância, para uma matrícula de 269 alunos em 1919, demonstra o fato que colocava o 

Colégio como o maior entre os estabelecimentos particulares de ensino no Estado. Este 

crescimento do “Tobias Barreto” durante os três governos militares de 1912 a 1922 -

General Siqueira de Menezes, General Valladão, Coronel Pereira Lobo - também 

sinalizava para a tranquila relação entre o seu proprietário, Alencar Cardoso, e os 

presidentes do Estado. Nesse período o professor Alencar Cardoso projetou-se e legitimou-

se como homem público, possuidor de competência técnica e política para ocupar cargos 

políticos como o de inspetor geral da instrução pública primária, na década de 1910, de 

tesoureiro da Delegacia Fiscal (1923-25) e de diretor da instrução pública no Governo do 

Coronel Pereira Lobo (1918-22) e posteriormente na administração Graccho Cardoso 

(1922; 1926). Devido a essas constantes nomeações do seu fundador para cargos públicos, 

o Colégio Tobias Barreto passou por diversos diretores, como Brício Cardoso, Carlos 

Augusto Cardoso, Alice Ferreira Cardoso, Abdias Bezerra e Arthur Fortes40. Na ausência 

do proprietário da instituição, seus familiares assumiam a direção dos trabalhos. Além 

desses, a direção do Colégio foi confiada aos ex-companheiros de formação militar: 

                                                 
38 MANGUEIRA, Francisco Igor de Oliveira. Op. cit.,p. 41. 
39 Ibid., p. 40. 
40 Ibid., p. 50. 
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Abdias Bezerra e Arthur Fortes. A partir disso, podemos julgar pela existência de 

similitudes de percepções, cumplicidade de orientações acerca da educação escolar entre os 

membros do grupo de egressos da Escola Militar.   

Desde a implantação do Colégio estava presente a educação física, disciplina que se 

consolidou como um dos elementos essenciais na concepção de formação do professor 

Alencar Cardoso, por interiorizar no aluno a disciplina e a hierarquia e demonstrar para a 

sociedade a sua força produtiva. Para a viabilização do projeto, Alencar Cardoso buscou 

mesclar a aplicação do método intuitivo, naquilo que ele representava de experimentação 

para o aluno e a implantação das aulas de educação física. Para os alunos do curso primário 

do Colégio Tobias Barreto, o seu construtor pensou a educação física de maneira geral, 

como uma  

 

intervenção pedagógica e higiênica sobre os seus corpos, no intuito de 
preservar-lhes a saúde. Esta intervenção previa a utilização de fardamentos 
adequados, com uso de calçados, cuidados com a postura dos alunos 
quando em pé ou sentados, com a maneira com que os alunos empunhavam 
o lápis, cuidados com o asseio pessoal, entre outros. Este tipo de educação 
era praticado em todas as aulas do Curso Primário, sob a forma de 
exercícios ginásticos e jogos de movimentos41. 

 

Para o professor Alencar Cardoso, a fase de implementação de sua instituição de 

ensino na cidade de Aracaju, representou a ampliação de um projeto político e pedagógico 

para Sergipe, incorporado ao projeto político salvacionista do governo nacional do 

Marechal Hermes da Fonseca, localmente desenvolvido pelos generais sergipanos Siqueira 

de Menezes, Oliveira Valladão e Pereira Lobo. Isto resultou na consolidação do projeto, 

através da militarização do estabelecimento escolar e da reunião dos ex-colegas da Escola 

Militar Abdias Bezerra e Arthur Fortes, no Colégio Tobias Barreto e na Instrução Pública 

Estadual42.   

Nas palavras de Figueiredo, querido e respeitado por todas as classes sociais, José 

de Alencar Cardoso, um dos fundadores, em 19/03/1918, do Centro Socialista Sergipano 

exerceu, de membro do Conselho de Ensino a Inspetor Geral da Instrução Pública 

Primária, outros e importantes cargos, o que fez com equilíbrio e dignidade43. Após essas 

                                                 
41 Ibid., p. 63.  
42 Em janeiro de 1946, o professor José de Alencar Cardoso foi aposentado do magistério público, pelo 
Decreto Lei n. 965. À aposentadoria seguiu-se a venda do Colégio ao professor Alcebíades Melo Vilas Boas, 
que na década de 1960 vendeu a instituição para o Governo do Estado, conforme MANGUEIRA, Francisco 
Igor de Oliveira. Op. cit.. 
43 FIGUEIREDO, Ariosvaldo. História política de Sergipe. v. 2, Aracaju: Sociedade Editorial de Sergipe, 
1989, p. 13. 
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experiências, assumiu a Diretoria Geral da Instrução. Alencar Cardoso deu, portanto, 

continuidade à execução da Reforma de 1924 no último ano do governo Graccho Cardoso.  

A Reforma de 1924 em Sergipe era intento do Presidente Graccho Cardoso desde a 

sua plataforma presidencial. A sua materialização começa a se tornar possível em 1923 por 

meio da aprovação da Lei n. 85244 pela Assembleia Legislativa do Estado. Este diploma 

legal autorizava o Poder Executivo a reformar o ensino e concomitantemente estabelecia as 

bases sobre as quais deveria orientar-se a reforma. 

A identificação da busca pelo exemplo paulista de organização do ensino não 

proporciona condições suficientes que nos permita compreender o espírito da reforma de 

1924. Ao buscarmos entender quem eram os reformadores, evidenciamos que o espírito da 

reforma do ensino primário do governo Graccho começou a ser gerado no momento em 

que o governo decidiu cercar-se de jovens intelectuais de classe média para a condução de 

assuntos governamentais. Ao tempo em que confiou os mais altos postos da direção dos 

serviços de instrução pública a membros do grupo de egressos das Escolas Militares, 

Graccho Cardoso, Advogado, mas também um egresso, autorizava seus antigos 

companheiros de formação militar, a levar para a instrução pública do Estado, aspectos da 

formação destes e da orientação pedagógica que já haviam experimentado nos seus 

trabalhos anteriores no magistério, dos quais podemos destacar a experiência no Colégio 

Tobias Barreto, onde José de Alencar Cardoso e Abdias Bezerra, além da docência, 

exerceram o cargo de direção.  

As experiências educacionais de ambos os professores no Colégio Tobias Barreto 

demonstravam profissionais da educação preocupados com uma organização escolar 

revestida em moldes considerados modernos, através, por exemplo, dos cuidados com a 

disciplina escolar, da prática do método de ensino intuitivo e da instituição de aulas de 

educação física, ações que nos levam a vislumbrar uma preocupação ao mesmo tempo 

pedagógica e higiênica para com a sociedade por meio da educação escolar. O governo 

Graccho Cardoso marcado, entre outros aspectos, pela presença na direção de serviços 

públicos de jovens intelectuais provenientes de classe média, sem raízes nas tradições 

oligárquicas que marcaram a história política brasileira da passagem do Império para a 

República, dava indícios da sua busca por melhorias na educação escolar pública pela 

difusão de um concreto processo de modernização pedagógica. As experiências desses 

professores mostravam-se condizentes com o pensamento de Graccho Cardoso acerca da 

                                                 
44 Sergipe. Lei n. 852, de 30 de outubro de 1923 – Estabelece bases para a reforma do ensino primário e 
normal do Estado. In: Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1923: atos do poder legislativo e 
atos do poder executivo 1923. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929, p. 28-36. 
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educação escolar. Compreendemos, a partir disso, o porquê da nomeação desses 

profissionais e os reais objetivos destes para com a instrução pública sergipana. 

 

 
 
 
Abdias Bezerra e a Reforma “reformada”  

 

 

 

Quando o professor Abdias Bezerra foi designado para visitar São Paulo, estava em 

vigor naquele Estado a Reforma Sampaio Dória, estabelecida em 1920 e revogada em 

1925. Características do período merecem registro para uma melhor compreensão dessa 

Reforma e do papel de Sampaio Dória. Do ponto de vista político, em 1919, o país assistia 

à eleição do paraibano Epitácio Pessoa à Presidência da República. Apesar do fato não 

significar uma quebra no sistema oligárquico coordenado por São Paulo e Minas Gerais, 

não podemos deixar de supor que representasse uma possibilidade de mudanças nos 

métodos de manutenção do poder, materializada, por exemplo, em dissidências entre 

oligarcas em alguns estados, como a ocorrida em Sergipe entre Graccho Cardoso e Pereira 

Lobo, membros do Partido Republicano Conservador. Do ponto de vista social era 

perceptível uma maior diversificação entre os grupos sociais, consubstanciada no 

crescimento das classes médias e do proletariado. No período, os paulistas assistiram a 

movimentos grevistas, dos quais podemos destacar a greve geral de 1917. Fausto lembra 

que no período de 1917 a 1920 ocorreram mais de 200 greves envolvendo cerca de 300 mil 

operários da indústria, no Rio de Janeiro e em São Paulo45. Estas inicialmente 

influenciadas pelo pensamento anarquista, organizam-se posteriormente sob a influência 

socialista fruto da repercussão da revolução russa e dos movimentos sociais da Europa. 

As iniciativas operárias cresciam, atingindo inclusive o campo educacional. 

Rodrigues registra a existência, até 1920, de vinte e cinco escolas mantidas por associações 

sindicais ou por militantes anarquistas em todo o país46. Acresce a isso o aumento de 

imigrantes europeus no país e o envolvimento destes nos movimentos sociais. Podemos, a 

partir do quadro descrito, supor a grande preocupação do poder público, coordenado pelas 

                                                 
45 FAUSTO, Boris. Trabalho urbano e conflito social (1890-1920). São Paulo: Difel, 1976. 
46 RODRIGUES, Edgar. Nacionalismo e cultura social (1913-1922). Rio de Janeiro: Ed. Laemmert, 1972. 
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elites, em controlar essa sociedade de forma a afirmar e garantir a nacionalidade brasileira, 

afastando possíveis ideias revolucionárias da população. 

Nesse cenário foi eleito, em 1920, Washington Luís para o governo de São Paulo. 

O novo presidente elegia como uma de suas metas o combate ao analfabetismo. O fato era 

compreensível visto que o momento político e social do Brasil mostrava-se instável. Isto 

poderia acarretar problemas à posição hegemônica de São Paulo no país, fato que levava o 

governo paulista a se preocupar com o controle social e a unidade nacional, em decorrência 

do aumento da imigração associada ainda ao crescimento da industrialização. Era 

preocupação do governo, também, os resultados dos futuros processos eleitorais devido ao 

fato destes só comportarem cidadãos alfabetizados.  

Diante desse quadro, Washington Luís convidou em abril de 1920, o professor 

Sampaio Dória, para a Direção da Instrução Pública do Estado de São Paulo. Este se 

dedicou à elaboração da reforma do ensino aprovada no mesmo ano47. Esta elevava o 

analfabetismo à condição de “problema nacional por excelência” e buscava estender a 

escola às populações até então marginalizadas do ensino. Segundo Carvalho,  

 

Concebida nos marcos spencerianos de uma educação intelectual, moral e 
física, a Reforma incorporava as metas das Ligas Nacionalistas, que desde 
a década de 10 mobilizavam as classes médias urbanas em torno do 
alistamento eleitoral e do voto secreto como instrumentos de combate às 
oligarquias e de conseqüente republicanização da República48.  

 

Pela reforma, a luta contra o analfabetismo foi direcionada por meio da redução da 

escolaridade primária obrigatória. Esta passou de quatro para apenas dois anos. Com isso, 

o reformador buscava apreender o sucesso do modelo paulista de ensino, em uma fórmula 

sintética de uma formação básica de dois anos, extensiva a toda a população do Estado. Por 

esta nova forma de organização, a escola primária de dois anos deveria ser: 

 

1º - instrumento de aquisição científica, como aprender a ler e escrever; 2º - 
educação inicial dos sentidos, no desenho, no canto e nos jogos; 3º - 
educação inicial da inteligência no estudo da linguagem, da análise, do 
cálculo e nos exercícios de logicidade; 4º - educação moral e cívica, no 
escotismo, adaptado à nossa terra e no conhecimento de tradições e 

                                                 
47 Lei n. 1750, de 8 de dezembro de 1920 – Reforma a Instrução Pública do Estado; Decreto n. 3356, de 31 
de maio [ou março?] de 1921 – Regulamenta a Lei n. 1750, de 8 de dezembro de 1920, que reforma a 
Instrução Pública. Referências colhidas em CAVALIERE, Ana Maria. Entre o pioneirismo e o impasse: a 
reforma paulista de 1920. Educação e Pesquisa. São Paulo, v.29, n.1, p.32, jan./jun. 2003.  
48 CARVALHO, Marta Maria C. de. Reformas da Instrução Pública. In: LOPES, Eliane M. T.; FARIA 
FILHO, Luciano M. de; VEIGA, Cynthia G. (Org.). 500 anos de Educação no Brasil. 3. ed., Belo Horizonte: 
Autêntica, 2003, p. 228 
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grandezas do Brasil; 5º - educação física inicial, pela ginástica, pelo 
escotismo e pelos jogos49. 

 

Mate lembra que “a defesa da pátria e a formação cívica da mocidade eram alguns 

dos ideais da Liga e princípios com os quais Sampaio Dória projetará a Reforma de 

1920”50. De acordo com a Liga Nacionalista, a educação popular era tida como condição 

para o exercício da soberania popular e, portanto, da democracia. Ao seguir esse princípio, 

Sampaio Dória, buscou por em prática meios para a disseminação do acesso à escola, 

propondo a redução da obrigatoriedade escolar para dois anos. O desafio político de 

formação do cidadão eleitor republicano encontrava uma possível resolução através de 

uma proposta pedagógica via Reforma educacional no ano de 1920 em São Paulo. Segundo 

Carvalho, “convencido da eficácia do ‘método de intuição analítica’, aliava a essa fórmula 

os objetivos de moralização e vigorização da raça da Liga Nacionalista de São Paulo. 

Promovendo essa aliança, sintetizava um programa que seria o ponto de referência 

principal dos debates e das reformas educacionais dos anos 20. [...]”51. 

A contratação do reformador liberal Sampaio Dória pelo Presidente de São Paulo, 

Washington Luís, membro de uma oligarquia podia soar controverso. A escolha pode ser 

explicada pelo fato do Professor ter apresentado, na época, a possibilidade de uma solução 

técnica para o problema que visitava os debates sobre instrução pública no país desde os 

tempos do Império: o combate ao analfabetismo. A resolução do problema apresentava-se 

ainda com uma perspectiva de pouca ampliação das despesas, o que de certo seduzia 

qualquer governante do período. “Em mensagem ao legislativo, em 1920, o presidente do 

estado afirmava que para criar as escolas necessárias às crianças paulistas que não as 

tinham, nos moldes então vigentes, seria necessário ampliar as despesas com educação de 

17% para 40% dos gastos públicos gerais”52.   

A Reforma, dessa maneira, foi posta em prática em um terreno contraditório, na 

medida em que estava, ao mesmo tempo, a serviço de um projeto de mudança nacionalista 

de um governo conservador e de um nascente movimento renovador em educação, 

caracterizado pela busca de sua legitimação por meio de imagem de competência técnica, 

eficiência e modernidade.  

                                                 
49 Ibid., p. 228. 
50 MATE, Cecília H.. Tempos modernos na escola: os anos 30 e a racionalização da educação brasileira. 
Bauru: EDUSC; Brasília: INEP, 2002, p. 43. 
51 CARVALHO, Marta M. C. de. Op. cit., 2003, p. 230. 
52 EGAS, E. apud NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU; Rio de 
Janeiro: Fundação Nacional do Material Escolar, 1974, p. 207. 
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A saída para o problema do combate ao analfabetismo por meio do aumento do 

número de vagas nas escolas de ensino primário foi consubstanciada na uniformização do 

ensino marcada também pela redução de sua duração de quatro para dois anos. Segundo 

Cavaliere, “pretendia-se com isso a compatibilização e otimização da relação entre o 

número existente de professores e escolas e a quantidade de crianças escolarizadas e 

alfabetizadas anualmente”53. 

Na opinião de Sampaio Dória, a organização do ensino primário, anterior à reforma 

de 1920, era ineficaz. Suas palavras afirmavam que: “[...] a escola urbana de quatro anos 

tal como tínhamos antes da Reforma, é a mais pura, a mais acabada ideologia delirante. É 

um aparelhamento que não alcança, nem pode jamais alcançar os fins que visava”54. A 

estrutura anterior à reforma era composta, de acordo com Antunha, de um nível primário 

de quatro anos gratuito e obrigatório, um nível pós-primário desmembrado em ginasial, 

normal e complementar, além dos níveis superior e profissional. O ensino primário era 

ministrado em diferentes tipos de instituições: as escolas isoladas; as escolas reunidas; e, os 

grupos escolares55. 

A diminuição do período de aulas também fazia parte da reforma. A proposta de 

redução da carga horária diária de trabalho na escola de ensino primário já havia sido 

defendida por Sampaio Dória em 1918. Em carta aberta a Oscar Thompson, diretor da 

Instrução Pública de São Paulo, afirmava ser “[...] o tempo da eficiência. Ensinar, com 

proveito, 4 ou 5 horas a fio, é coisa dificílima, só possível, se for, em organizações 

vigorosas. Não se deve contar com a eficiência da terceira ou quarta hora seguida, 

sobretudo em se tratando de mulheres”56.  

Com a Reforma de 1920, a organização da instrução pública passou a comportar os 

seguintes níveis de ensino: ensino primário de dois anos para crianças entre os nove e dez 

anos de idade, o único ciclo obrigatório e gratuito; ensino médio de dois anos; ensino 

complementar de três anos (acoplado aos ginásios e escolas normais); ensino secundário 

especial (ginásios e escolas normais); e, ensino profissional e, finalmente, ensino superior. 

De acordo com a reforma em todas essas escolas o ensino deveria ser seriado, ou seja, os 

alunos deveriam ser separados em duas classes, de 1º e 2º anos, com programas e espaços 

                                                 
53 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p.33. 
54 DORIA, Antonio Sampaio. Questões de ensino. São Paulo: Monteiro Lobato Editores, 1923b, p. 299. 
55 ANTUNHA, H. apud CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 27-44. Sobre as principais medidas da 
Reforma, ver ANTUNHA, Heládio C. G. A instrução pública no Estado de São Paulo. A Reforma Sampaio 
Doria. São Paulo: FEUSP, 1976, (Coleção Estudos e Documentos). A obra é citada por todos os autores que 
fazem referência à reforma e que foram consultados para a presente pesquisa. Não foi, no entanto, localizada 
para esta investigação. 
56  DORIA, Antonio Sampaio. Questões de ensino. São Paulo: Monteiro Lobato Editores, 1923b, p. 21. 
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físicos distintos. A promoção entre os níveis passaria a ser automática e a repetência 

vedada. Mas o aluno que ao final dos dois anos de estudos não obtivesse o rendimento 

esperado estaria automaticamente excluído do sistema57. Além disso, a lei da reforma 

previa também outras mudanças que se postas em prática de forma satisfatória, de certo 

majorariam as despesas com a instrução em São Paulo. São exemplos de algumas dessas 

outras determinações: 

 

a reorganização dos concursos públicos para professores, a criação de 2 mil 
novas escolas isoladas primárias (omitida no decreto de regulamentação), a 
criação de 15 delegacias regionais de ensino, o aumento do número de 
inspetores escolares, a unificação curricular das escolas normais, a criação 
de escolas maternais junto às fábricas, a instalação de jardins de infância 
anexos às escolas normais, a criação de inspeção médico-escolar e a 
criação da Faculdade de Educação58.  

 

O governo paulista fez mudanças na Reforma independentemente do 

posicionamento de seu autor. O diretor da instrução pública de Sergipe, professor Abdias 

Bezerra, pelo período em que esteve em São Paulo, portanto, não observou a reforma 

Sampaio Dória em sua origem. Pelo contrário, examinou a organização do ensino daquele 

Estado já alterada pelo Executivo, ou seja, observou a reforma “reformada”. 

As mudanças do governo de Washington Luís na reforma começaram cedo. 

Ignorando a decisão de Sampaio Dória, foi definido que apenas as duas séries do ensino 

primário seriam gratuitas. Inicialmente, previa-se a manutenção da gratuidade para 4 anos, 

no caso dos grupos escolares, que ministrariam 2 anos de ensino primário e 2 de ensino 

médio, e até mesmo dos 3 anos das escolas complementares (posteriores ao médio), o que 

somaria 7 anos de gratuidade. A divergência foi solucionada, ao conseguir, o reformador, 

fazer com que a gratuidade fosse possível para aqueles que comprovassem a 

impossibilidade de pagar as taxas. As discordâncias entre reformador e governo 

continuaram e uma delas levou Sampaio Dória à demissão em 1921. Tratava-se do 

estabelecimento, também independente da vontade do reformador, da obrigatoriedade 

escolar somente para as crianças de 9 e 10 anos, determinação que dificultava às crianças 

de 7 e 8 anos o acesso à escola. Segundo Cavaliere, “transformava-se assim a solução da 

redução do ensino elementar para dois anos, que o autor da reforma redefiniu, 

                                                 
57 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 34. 
58 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 35. 
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posteriormente, como provisória e não generalizável, em solução definitiva e 

generalizada”59. 

De fato, a proposta de redução do ensino primário de quatro para dois anos, como 

apresentada originalmente por Sampaio Dória, mostrava-se contraditória no que se referia 

à racionalização de recursos, uma das preocupações do governo na época. Ao não prever, 

inicialmente, a redução do período de gratuidade como o fez com a obrigatoriedade 

escolar, o resultado prático esperado pela redução do tempo de ensino se tornava incerto. A 

criação de vagas para todos, sem acréscimo de custos, mantendo-se a obrigatoriedade e a 

gratuidade para além de dois anos, como pretendia Sampaio Dória, era, de fato, incoerente. 

Nesse aspecto, demonstrava o reformador, ambiguidade na sua proposição, o que talvez 

justificasse alterações na Reforma por parte do governo Washington Luís.  

Na opinião de Antunha, o aspecto mais controverso da reforma referia-se a 

problemas na relação dentre vagas, oferta e demanda pelo ensino primário. Segundo o 

pesquisador da reforma Sampaio Dória, as medidas de controle e a aplicação de multas aos 

pais que não colocassem seus filhos de nove e dez anos na escola se intensificaram na 

vigência da norma pela ação da inspeção escolar60. Embora a lei previsse muitas exceções, 

não podemos deixar de perceber nessa determinação, um esforço do poder público para 

inculcar hábitos de escolarização na população.  

A reforma permaneceu em vigor até dezembro de 1925, com alterações, após a 

saída de Sampaio Dória da Diretoria da Instrução em 1921. Estudos acerca da reforma 

costumam ligá-la a resultados negativos. O enfraquecimento dos grupos escolares, que 

eram consideradas as melhores organizações do sistema e que tiveram reduzido seu 

número de classes e de alunos, e a redução de escolas isoladas, ocasionada pela 

transformação de muitas delas em escolas reunidas, tipo de instituição de ensino que 

cresceu no período, constituem exemplos dos resultados nocivos da reforma. Guilherme 

Kuhlmann, substituto de Sampaio Dória, afirmava sobre as escolas reunidas que: “aqueles 

estabelecimentos eram cômodos, de fácil administração e de baixo custo, e deveriam, na 

medida do possível, substituir os onerosos e complexos grupos escolares”61.  

As escolas reunidas caracterizavam-se como estabelecimentos de ensino menos 

complexos que os grupos escolares. Em virtude dessa característica, aquelas gozavam de 

status inferior ao dos grupos. Além disso, Antunha ressalta que as escolas reunidas foram a 

base, na década seguinte, para a aplicação das fórmulas de desdobramento, não apenas em 

                                                 
59 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 36. 
60 ANTUNHA. H. apud CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 37. 
61 KUHLMANN, G. apud CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 37. 
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dois mas em três ou mais turnos diários. Assim, a padronização prevista pela Reforma de 

1920, que pretendia vir acompanhada de uma maior especialização e profissionalização do 

sistema, acabou gerando um nivelamento "por baixo", trazendo problemas de 

desorganização e perda das referências de qualidade62. Os dados da Tabela 5, referentes ao 

crescimento de matrículas no período imediatamente posterior a decretação de reformas 

nos anos de 1920, podem-nos dar uma noção da situação dos resultados da normatização 

paulista.   

 

 

 

 

Tabela 5 – Reformas e crescimento de matrículas – década de 1920 

 

São Paulo 
Reforma de 1920 
– Sampaio Dória 
 

Ceará 
Reforma de 1922 
– Lourenço Filho  

Bahia 
Reforma de 1925 
– Anísio Teixeira 

Minas Gerais 
Reforma de 1926 – 
Francisco Campos 

Sergipe 
Reforma de 1924 
– Abdias Bezerra 

16% 65% 44% 39% 30% 

Período de 
crescimento: 
1921 a 1924 

Período de 
crescimento: 
1921 a 1923 

Período de 
crescimento: 
1926 a 1929 

Período de 
crescimento: 
1926 a 1929 

Período de 
crescimento: 
1925 a 192963 

 

Fontes: [SP, CE e BA]: NAGLE: 1974; [MG]: PEIXOTO apud CAVALIERE: 2003; [SE]: SERGIPE: 
1925 e 1929.  
 

 

 

 

Em termos metodológicos como evidenciava o Artigo 103 do Decreto de 

regulamentação, a base pedagógica da reforma Sampaio Dória era o método intuitivo. 

 

Nas escolas primárias, o método natural do ensino é a intuição, a lição de 
coisas, o contato da inteligência com as realidades que se ensinam, 
mediante a observação e a experimentação, feitas pelos alunos e orientadas 
pelo professor. São expressamente banidas da escola as tarefas de mera 
decoração, os processos que apelem exclusivamente para a memória verbal, 
a substituição das coisas e fatos pelos livros que se devem apenas usar 
como auxiliares de ensino64. 

                                                 
62 ANTUNHA, H. apud  CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 27-44. 
63 Em 1925 tinha-se uma matrícula de 9.667 alunos matriculados nos Grupos Escolares, Escolas Reunidas e 
Escolas Isoladas do Estado. Em 1929 esse número era de 12.585. Ver: SERGIPE. Mensagem apresentada á 
Assembléa [...], 1925, p. 20; SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...], 1929, p.17. 
64 Apud CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., 2003, p. 39. 
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A interpretação de Carvalho, no entanto, segue outra direção. Afirma a 

pesquisadora que o currículo da reforma de 1920 subvertia o método intuitivo em vigor ao 

adotar o chamado "método de intuição analítica", entendendo que “a origem primária de 

toda a capacidade de conhecer é contato da inteligência cognoscente com as coisas a 

conhecer”65 e que o valor do método residia, principalmente, na sua eficácia para 

“desenvolver a capacidade de conhecer, pelo fecundo contato da inteligência com a 

natureza e pelo exercício das faculdades perceptivas”66. Segundo Carvalho, através da 

reforma, Sampaio Dória, 

 

invertia o programa que Caetano de Campos havia derivado também de 
concepções sobre o ensino intuitivo. Para este, o ensino intuitivo que 
deveria ser a base da formação do cidadão republicano era um ensino longo 
e enciclopédico, capaz de fazer com que o aluno reproduzisse, no percurso 
de sua aprendizagem, o processo de evolução do conhecimento humano67.  

 

Em 1923, escrevia Sampaio Dória sobre o método de ensino,  

 

A intuição é, em summa, a fonte de toda a sabedoria: percebe-se por 
intuição, e raciocina-se com os dados, que a intuição fornece. O que se 
aprende sem intuição, havia de ter sido obtido por alguém intuitivamente, 
para só depois, se transmittir pelo boato, pelo testemunho, de boca em 
boca, por tradição oral ou escripta. / E sempre se compõe de analyses a 
marcha acquisitiva de conhecimentos intuitivos68. 
 

 

Mais especificamente sobre o chamado método de intuição analítica, Sampaio 

Dória afirmava que, 

 

[...] a capacidade humana de conhecer se exerce no contacto da 
intelligencia que percebe, com as cousas que vai conhecer, isto é, na 
intuição constante em analyses. Logo, é pela intuição-analytica que se ha 
de modelar a cooperação educadora do mestre. / A intuição-analytica é o 
meio supremo, o methodo unico do ensino. Tudo mais são confusões e 
aberrações69. 

 
                                                 
65 DORIA, Antonio Sampaio. Op. cit., 1923b, p. 43. 
66 DORIA, Antonio Sampaio. Op. cit., 1923b, p. 63. 
67 CARVALHO, Marta M. C. de. Op. cit., 2003, p.228-229. 
68 DÓRIA, Antonio de Sampaio. Como se ensina. 1. ed., São Paulo: Monteiro Lobato & Cia. Editores, 1923a, 
p.44-45. 
69 DÓRIA, Antonio de Sampaio. Op. cit., 1923a, p.47. Em DÓRIA, Sampaio. Educação: curso realizado na 
Escola Normal de São Paulo. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1933, p. 349-418. (Biblioteca 
Pedagógica Brasileira, v. XVII), Sampaio Dória apresenta exemplos de críticas comumente feitas ao método 
de intuição analítica apresentando em seguida algumas respectivas contestações.  
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O método de ensino não foi o alvo principal dos cuidados do governo paulista após 

a saída de Sampaio Dória da Diretoria da Instrução. Na opinião de Cavaliere, o governo 

interpretou e aplicou a reforma da maneira que melhor lhe convinha. Além disso, 

interesses políticos imediatos tentaram reduzi-la, com a demissão de Sampaio Dória, a uma 

estratégia político-eleitoral da elite conservadora paulista. No entanto, a pesquisadora 

mostra que, com o passar do tempo, o conflito com o governo, a sua exoneração precoce, 

seguidos da sua aproximação com o pensamento escolanovista e as discussões sobre a 

qualidade do ensino possibilitaram a Sampaio Dória e a outros educadores uma releitura da 

reforma organizada por ele. Tal releitura valorizou os aspectos técnicos e inovadores do 

projeto original. Assim é que afirma ao final que: “Apesar dos resultados concretos pouco 

expressivos, a reforma de 1920 teve grande importância como uma referência, um modelo 

para os reformadores de outros estados, seja pelos avanços, seja pelos equívocos que 

apresentou”70.  

Hilsdorf por sua vez, afirma que a Reforma de 1920, em sua proposição original,  

 

assumia [...] paradigmas inteiramente modernos: controle e padronização 
dos procedimentos, com a unificação e centralização das diversas 
instituições de formação de professores pelo padrão das Escolas Normais 
Secundárias de formação acentuadamente pedagógica, o reforço da 
inspeção escolar e a criação das Delegacias Regionais de Ensino; tomada 
de decisões com base em informes técnicos, do tipo dados do Censo 
Escolar [...]71.  

 

Além disso, para a autora, a reforma de Sampaio Dória foi marcada por um “duplo 

movimento de rotação em direção às novas fontes da cultura pedagógica”: por um lado, 

pela “decisão de manter na zona rural uma escola primária de dois anos, visando garantir 

minimamente a sua extensão a todas as crianças, com o objetivo de nacionalizar o 

imigrante”; por outro lado, “pelo embasamento da pedagogia na ciência experimental [...], 

com a associação da cadeira de pedagogia às de psicologia e prática pedagógica e sua 

dissociação da cadeira de moral e cívica”72. 

A reforma paulista, em termos de influência, conviveu com orientações político-

administrativas e metodológicas, tanto de influências positivistas quanto liberal-

democráticas, segundo Cavaliere.  

 

                                                 
70 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 38. 
71 HILSDORF, Maria Lucia S. Lourenço Filho em Piracicaba. In: SOUZA, Cynthia Pereira de (Org.). 
História da educação: processos, práticas e saberes. São Paulo: Escrituras, 1998, p. 95-113.   
72 Ibid., p. 95-113. 
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O positivismo, ainda muito presente no país à época, correspondia à 
incorporação das regras da produção industrial ascendente à prática social. 
Nos aspectos administrativos da reforma essa influência aparece de modo 
muito claro em sua crença no planejamento, na neutralidade administrativa 
e nas metas de eficiência. Também aparece, no currículo, na ênfase dada à 
"verdade científica", todos os aspectos inseridos na visão mais geral de 
construção da nacionalidade73.   

 

Nagle, ao se referir à reforma de 1920 em São Paulo, afirma por sua vez que a 

mesma foi a “mais incompreendida por que passou o ensino, na década de 1920”, 

destacando-se pela  

 

[...] capacidade do reformador para quebrar velhos padrões de pensamento 
e de realização, a fim de manter a sua fidelidade a determinados princípios 
doutrinários que formavam o núcleo da pregação progressista da época; 
princípios de natureza democrática e republicana que, reunidos ao novo 
ideário das correntes nacionalistas de pensamento, eram fruto de 
significativa compreensão da natureza política do processo de 
escolarização primária74. 

 

A reforma paulista de 1920 foi representante do que Nagle denomina de 

"entusiasmo pela educação", típico das primeiras décadas do século passado. Momento 

político onde as discussões sobre educação caracterizavam-se, principalmente, por uma 

preocupação quantitativa, de ampliação dos sistemas de ensino, inquietação relacionada 

aos anseios políticos provenientes de um contexto marcado pelo crescimento urbano 

industrial. Somente a partir da década posterior, segundo Nagle, na fase do chamado 

"otimismo pedagógico", as preocupações com a qualidade do ensino se tornariam 

predominantes.  

Diferente da análise de Nagle e de acordo com resultados de outras pesquisas sobre 

a Reforma de 1920, podemos dizer que as preocupações da reforma não se restringiam 

apenas aos aspectos quantitativos, posto que medidas, tanto administrativas como 

curriculares, apontavam em direção à busca de uma qualidade do ensino. Cavaliere ao se 

referir ao currículo instituído pela reforma, afirma, por exemplo, que este 

  
revelava um pensamento especializado sobre as questões metodológicas da 
educação. A visão "salvadora" da alfabetização em massa encontrava-se 
minada pelas demais propostas que compunham o próprio texto da lei. 
Nesse caso, a forte politização que a envolve, não exclui uma desenvolvida 
preocupação técnico-pedagógica75. 

                                                 
73 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 40-41. 
74 NAGLE, Jorge. Educação e sociedade na Primeira República. São Paulo: EPU; Rio de Janeiro: Fundação 
Nacional do Material Escolar, 1974, p.204.   
75 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 27-44. 
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O “entusiasmo pela educação”, segundo Carvalho, pode ser interpretado de forma 

diferente do que expressa Nagle. Pode ser considerado como um “projeto modernizador 

que se transforma, no decorrer dos anos 20, sob o impacto desse interesse de estruturar 

mecanismos de controle do quotidiano das populações pobres nos grandes centros 

urbanos”76.  A moralização de costumes podia, na opinião da autora, ser considerada o 

núcleo do programa modernizador acionado nas campanhas cívicas da década de 1920.  

De acordo com Carvalho, a contenção do fluxo migratório em direção às cidades 

era a outra face desse programa. Levar a escola ao interior do país, afastando a ameaça 

representada pelo êxodo migratório e enraizar os serviços escolares nos grandes centros 

urbanos eram as metas do programa modernizador que as reformas educacionais dos anos 

1920 puseram em cena. Entretanto, na realização desse programa, o lema não era mais a 

luta contra o analfabetismo. O abandono gradativo da matriz liberal orientadora da 

Reforma Sampaio Dória e das campanhas de alfabetização, cedia lugar à reforma da 

instrução pública como estratégia política cujo alvo passava a ser, nas palavras de 

Lourenço Filho: “(...) uma grande reforma de costumes, capaz de ajustar os homens a 

novas condições e valores de vida, pela pertinácia da obra de cultura, que a todas 

atividades impregne, dando sentido e direção à organização de cada povo”77. 

 
 
 
 
 

As bases da Reforma do ensino primário de Sergipe 
 
 
 
   
Em 30 de outubro de 1923 através da Lei n. 852, o governo Graccho Cardoso 

recebia permissão do Poder Legislativo para reformar a instrução pública78. Além da 

autorização, o código legal estabelecia as bases da vindoura reforma.  A Lei dividia-se em 

apenas cinco artigos. O primeiro era composto por quinze incisos e dedicava-se ao ensino 

                                                 
76 CARVALHO, Marta M. C. de. Op. cit., 2003, p.232. 
77 LOURENÇO FILHO, M. B. Discurso na abertura da VII Conferência Nacional de Educação. In: Anais da 
VII Conferência Nacional de Educação. Rio de Janeiro, ABE, 1935, p. 22. Apud CARVALHO, Marta M. C. 
de. Op. cit., p.233. 
78 Lei n. 852 de 30 de outubro de 1923 - Estabelece bases para a reforma do ensino primário e normal do 
Estado. In: SERGIPE. Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1923: atos do poder legislativo e 
atos do poder executivo 1923. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1929, p. 28-36. 
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primário. O segundo dividia-se em dois incisos e voltava-se para o ensino normal. O 

terceiro artigo consistia na determinação de que as escolas primárias fundadas pelos 

municípios deveriam obedecer ao regime da lei estadual. O quarto artigo determinava que 

o governo estadual deveria baixar os regulamentos necessários para a execução da nova lei, 

cujas disposições em contrário, como atestava o seu último artigo, deveriam ser revogadas. 

De acordo com as bases da reforma estabelecidas pela Lei e semelhante ao que 

ocorrera com o ensino em São Paulo, em Sergipe, o ensino primário deveria passar a ser 

dividido em níveis, denominados de: ensino elementar e ensino superior. Estes deveriam 

ser ministrados em escolas isoladas, escolas reunidas e em grupos escolares para crianças 

de ambos os sexos e dos sete aos quatorze anos (inciso I).  

Na experiência sergipana, como preceituava a reforma “reformada” de Sampaio 

Doria, apenas o ensino elementar de três anos deveria ser obrigatório e gratuito. Os demais 

cursos deveriam ficar sujeitos a “taxas modicas de matriculas, com isenção dos alumnos 

reconhecidamente pobres”79. A obrigatoriedade da frequência não deveria se estender em 

quatro situações, quando: a criança fosse física ou mentalmente incapaz; a criança residisse 

distante da escola a uma distância pelo raio de 3 km; a criança de pai indigente não 

oficialmente provida do necessário para os estudos; e, a criança que recebesse instrução na 

própria residência ou em instituição particular de ensino. Para que a obrigatoriedade 

tornasse-se viável, a norma previa a responsabilidade do Governo de velar pela fundação 

de Caixas Escolares e solicitar recurso ao Fundo Escolar a fim de prover as crianças filhas 

dos pais reconhecidamente pobres. 

O ensino primário era livre à iniciativa privada, desde que os particulares zelassem 

pelos princípios de higiene, competência e moralidade. As instituições de ensino poderiam 

ser equiparadas às do governo, caso seguissem precisamente os programas oficiais do 

ensino e desde que devidamente fiscalizadas (inciso II).  

O ensino religioso tinha espaço na Lei. Seu caráter facultativo e dispensável, no 

entanto, era evidente, à medida que a materialização deste ensino não figurava como 

responsabilidade dos professores e ocorreria apenas por exigência dos pais, dependendo 

também de quantidade mínima de alunos e de ministro religioso que, sem ônus ao erário, 

se dispusesse a oferecer as aulas (inciso III).  

                                                 
79 Eram considerados pobres os filhos de indigentes; os filhos de operários que não fossem mestres, diretores 
ou administradores dos serviços; filhos de funcionários públicos com vencimentos mensais menores de 
duzentos mil reis ou trezentos mil reis mensais comprovado o fato de ter o funcionário mais de três filhos em 
idade escolar. (Lei n. 852/23. Art. 1º, inciso IV). 
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As escolas poderiam ser criadas pela iniciativa governamental, por autoridades 

competentes ou através de solicitação das populações interessadas, as quais deveriam 

documentar o pedido. Previa-se que cada escola pública deveria atender a um circuito de 

3km2 podendo ser menor devido à quantidade de alunos. Na existência de apenas uma 

escola em um mesmo circuito seria denominada de escola mista (inciso VI). As escolas 

poderiam ser denominadas de “urbanas”, quando localizadas na capital e nas sedes de 

cidades e vilas; “suburbanas”, nos subúrbios e de “rurais”, quando situadas em povoados 

(inciso X). A atenção à necessidade de construção de escolas adequadas às peculiaridades 

do lugar já havia sido registrada por Graccho Cardoso em seus discursos sobre educação80. 

As casas onde fossem instaladas escolas deveriam ser convenientemente arejadas e 

iluminadas, com superfície nunca inferior a 1m2 por aluno. Deveriam dispor ainda de 

jardim ou horta, pátio para recreio, lavatório e banheiros. A lei autorizava o governo a 

proceder à substituição do mobiliário escolar nas escolas públicas, acomodando-as às 

condições adequadas de higiene. Ao preceituar o ensino intuitivo e prático, determinava 

que “nenhuma escola estará apta a funccionar, desprovida do material pedagógico 

indispensavel ao seu objetivo” (inciso VII). As discussões sobre higiene e a relação de seus 

preceitos com a educação era uma constante desde o final do século XIX tanto no Brasil de 

modo geral, quanto em Sergipe, especificamente.  

Os alunos poderiam ser matriculados em qualquer período do ano letivo. Para tanto 

considerava-se como requisitos indispensáveis a solicitação do pai ou responsável, a 

certidão de nascimento e o atestado de vacinação. Para a matrícula no ensino primário 

superior acrescia-se aos documentos mencionados, o certificado de conclusão do ensino 

primário elementar. Em ambos os níveis de ensino primário, o aluno matriculado receberia 

caderneta escolar com seus respectivos dados, onde, diariamente, seriam “consignadas as 

notas diarias das licções, applicação, comportamento, freqüência relativa a cada alumno”. 

Ao final dos cursos, o aluno receberia certificado. O aluno de posse do certificado do 

ensino primário elementar teria a possibilidade de matricular-se no ensino primário 

superior. Se formado neste último nível de ensino primário, com o seu respectivo diploma 

poderia solicitar matrícula na Escola Normal ou em qualquer outro estabelecimento de 

ensino do Estado, sendo profissional ou de preparatórios para o ensino superior (inciso 

VIII).  

                                                 
80 CARDOSO, Graccho. Oração do paranympho na collação de gráo dos engenheiros agronomos da Escola 
Superior de Agricultura e Medicina Veterinaria do Rio de Janeiro. Diario Official do Estado de Sergipe. 
Aracaju, de 5 a 8 de março de 1922. 
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Quanto aos objetivos do ensino, deveria este promover o desenvolvimento tanto das 

faculdades morais e intelectuais da criança, cultivando-lhe a vontade livre, quanto 

preparar-lhe fisicamente e assegurar-lhe conhecimentos úteis à vida. As lições deveriam 

ser breves e de acordo com a idade dos alunos. Ocupariam um terço do tempo escolar e 

deveriam ser intercaladas por intervalos recreativos. Esse ensino deveria ser intuitivo e 

prático, “partindo de realidades concretas á deducção, comprovação e generalização das 

idéas abstractas”.  

A cultura moral deveria atentar para o desenvolvimento de hábitos de ordem, 

asseio, assiduidade e polidez. As datas festivas da história do país e os acontecimentos 

importantes da história da humanidade bem como os fatos da vida cotidiana ainda 

deveriam servir de ensejo a comentários do professor a fim de que fossem deduzidos de 

tais eventos ensinamentos de “honra, dignidade, abnegação, altivez, devotamento, respeito 

á tradição e á velhice, inclinação ao dever e ao trabalho e o amor á patria e ás instituições 

republicanas”.  

Sobre os professores especificamente, a Lei 852/23 chamava a atenção para a 

administração da autoridade do mestre diante de seus alunos em meio a um processo de 

ensino valorizador da espontaneidade dos estudantes. Afirmava a carta legal que “sem que 

a autoridade deste possa soffrer a perda do menor dos seus direitos, far-se-á por onde 

facilitar sempre aos alumnos circunstancias em que possam tomar uma decisão por si 

próprios, já individual, já collectivamente”.  

A educação física a ser trabalhada por meio de “exercicios da gymnastica racional” 

era considerada como elemento higiênico e influenciador da formação da consciência e do 

caráter. Os exercícios deveriam ser baseados em ginástica sueca, jogos ao ar livre, 

exercícios de ordem e marcha, considerados indispensáveis ao manejo das classes (inciso 

IX). Esses aspectos, voltados para o exercício de atividades físicas, remete-nos a preceitos 

declarados pelas Ligas Nacionalistas, que, entre outros, defendiam um melhoramento do 

desenvolvimento da raça. A orientação das Ligas marcou a reforma paulista e aparecia, 

ainda que de forma sintetizada, na Lei que autorizou o governo Graccho a reformar o 

ensino primário em Sergipe. Vale registrarmos que as experiências com a prática da 

educação física, já eram conhecidas no estado e vividas de forma sistematizada inclusive 

pelos Diretores da Instrução Pública - Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso - quando 

das suas experiências no Colégio Tobias Barreto. 

De acordo com a Lei 852/23, o programa de ensino assim como os horários das 

escolas primárias, a serem formulados pelo Diretor da Instrução e aprovados pelo governo, 
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deveriam apresentar peculiaridades próprias do tipo de escola - urbana ou rural - e do nível 

do ensino (elementar ou superior). As escolas elementares, de acordo com o inciso XI do 

Art. 1º da lei, deveriam possuir um currículo mínimo de: 

 

leitura, escripta, arithmetica, comprehendidas as quatro operações 
fundamentaes e o systema métrico decimal, de geographia, chorographia 
do Brasil e de Sergipe, historia do Brasil e historia de Sergipe. Rudimentos 
de moral e instrucção civica, urbanidade e hygiene, elementos de trabalho 
manual, cartonagem, prendas de agulha e outros misteres domesticos, para 
meninas, inclusive lavado e engommado, cultivo de hortas e jardins. Por 
meio de licções de cousas: noções simples acerca da estructura e funcções 
do corpo humano, molestias mais communs em Sergipe e meio de 
prevenil-as, plantas, animaes e objectos de immediata utilidade e dos 
phenomenos atmosphericos.  

 

Nas escolas rurais, o programa deveria versar ainda sobre “cria de gado, pequenas 

industrias annexas á agricultura e á pecuaria, uso dos principaes instrumentos nas 

industrias fundamentaes, em relação aos meninos”. As escolas primárias de ensino 

superior, por sua vez, deveriam possuir programa com base em “elementos de grammatica 

portuguesa, arithmetica elementar, geographia e chorographia de Sergipe, historia do 

Brasil, noções de geographia geral e historia universal, elementos das sciencias physicas e 

naturaes, noções de desenho e musica, instrucção moral e civica, explanação sobre a 

Constituição Brasileira, urbanidade e hygiene elementar”. 

Os exercícios manuais e trabalhos práticos deveriam acentuar suas características 

agrícola ou profissional, de acordo com o tipo de escola: urbana, suburbana ou rural. O 

programa de ensino deveria ainda atender à especificidade da escola no que se referia aos 

sexos. Os trabalhos manuais e as noções de agricultura teriam de ser trabalhados nas 

escolas destinadas ao público masculino, enquanto os trabalhos de agulha e noções de 

economia doméstica, apenas nas responsáveis pela formação do público feminino.    

O horário escolar deveria ser organizado nas escolas elementares de modo que cada 

lição correspondesse a trinta minutos. A seu turno, nas escolas superiores, deveria 

obedecer ao tempo de quarenta a quarenta e cinco minutos. Entre uma lição e outra haveria 

obrigatoriamente um intervalo, sendo este nunca inferior a quinze minutos. De forma 

alguma, aos alunos deveriam ser impostas mais de três horas consecutivas de trabalhos 

escolares. Ainda concernente aos horários, percebemos claramente que a legislação base da 

reforma possuía consciência da necessidade de atendimento às peculiaridades locais das 

escolas. Nessa perspectiva, afirmava a lei que os horários “podem variar de uma localidade 

a outra, consoante o exigirem circumstancias especiaes”.   
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Nesse sentido, acrescentava ainda em relação às escolas rurais que nestas “poderão 

ser introduzidas as modificações exigidas pelas necessidades, condições, recursos, ou 

outras circumstancias locaes”, deixando evidente, concomitantemente, que “em nenhum 

caso, porem nellas se deixarão de incluir, como ensino, as materias de instrucção 

obrigatória”. O ensino nas escolas primárias deveria ainda ser complementado por 

“excursões escolares a logares históricos, fazendas, fabricas, museus, durante as quaes os 

professores subministrarão ás creanças as explicações necessárias a lhes desenvolver as 

faculdades de observação”. Os conhecimentos dos alunos deveriam ser averiguados 

trimestralmente, na forma prescrita no regulamento da instrução.  

Os docentes das escolas localizadas no interior deveriam ser de livre nomeação do 

Governo, feita a escolha entre os diplomados pela Escola Normal Ruy Barbosa, recaindo a 

preferência aos candidatos cujas famílias residissem na localidade em que se encontrava a 

escola. O diploma da Escola Normal não constituía o único requisito para nomeação do 

professor das escolas localizadas no interior. Os candidatos não deveriam ter mais de trinta 

anos, motivo para o qual a lei não apresentava explicações. A promoção do professor da 

escola de ensino primário elementar para a instituição de ensino superior, só poderia 

ocorrer mediante aprovação do docente nas matérias constituintes do programa do ensino 

normal superior. Em contato com seus alunos, o profissional do ensino primário deveria 

(Art. 1º, inciso XII): 

 

imprimir intimamente, no espirito das creanças, os principios e sentimentos 
de moralidade, justiça, verdade e patriotismo, acostumal-as a evitar os 
actos de covardia, a fugir á mentira, a praticar a tolerância e as boâs 
maneiras, a cultuar, em summa, a verdadeira noção dos direitos e deveres e 
da perfeita dignidade do cidadão. 

 
 

A Lei de 1923 não fazia referência à necessidade de concursos para o provimento 

dos cargos docentes nas escolas. Aspecto este presente na reforma paulista de 1920. A Lei 

de Sergipe tratava ainda dos direitos dos professores: remoção, permuta e licenças, estas 

com perdas nos vencimentos a depender do período de afastamento. Com fim de evitar as 

licenças, a lei previa incentivo pecuniário aos que não requeressem tal direito. A jubilação, 

com o recebimento de todos os vencimentos, também era citada como direito, àqueles 

possuidores de trinta anos de serviços ao Estado (Art. 1º, inciso XIII).  

A inspeção escolar era item presente também nas bases para a futura reforma da 

instrução pública, deixando transparecer a busca por uma organização densa dos serviços 

de fiscalização nas escolas. As inspetorias escolares, que passariam a constituir as 



 

 

204
 

 

delegacias regionais de ensino, deveriam ser compostas pelos delegados de ensino (antigos 

inspetores escolares) e pelos encarregados escolares (antigos delegados do ensino). Aos 

primeiros, em síntese, caberia a responsabilidade de averiguar a situação do estado do 

ensino e da administração das escolas bem como questões relativas à localização e 

provimento das escolas. Aos novos delegados cumpriam superintender e fiscalizar o 

funcionamento das escolas, informando acerca das mesmas e a maneira pela qual os 

professores cumpriam seus deveres. Os encarregados escolares ficariam responsáveis pela 

inspeção diária dos trabalhos nas instituições de ensino (inciso XIV. Lei 852/23). Além 

dessa inspeção técnico-escolar, a lei determinava a criação pelo governo da inspeção 

médico-sanitária nas escolas, “encarregada de velar pela saude e hygiene das creanças, 

quer das escolas publicas, quer das particulares” (inciso XV).  

Figurava como uma das bases da reforma, ainda, a preocupação com a existência de 

biblioteca nas escolas. Dessa maneira, determinava a lei que em cada uma delas deveria 

haver uma biblioteca formada por obras didáticas aprovadas pelo Conselho Superior do 

Ensino. Tal Conselho, a partir da reforma, teria como incumbência apenas a análise e 

deliberação quanto à aprovação de obras didáticas, bem como quanto à recepção de livros 

oferecidos por autoridade com fim didático, ou seja, “nenhuma obra será incluida na 

biblioteca, sem previo exame do professor, a quem incumbe recusar aquellas que repute 

contrarias á disciplina, á moral e aos interesses civicos e da nacionalidade” (inciso XV).     

Em um olhar comparativo entre a reforma paulista e a lei de 1923 que estabeleceu 

as bases para a reforma de 1924 em Sergipe, percebemos ter ocorrido a influência da 

primeira sobre a segunda. Esta relação deu-se principalmente no que se referiu à redução 

do período de obrigatoriedade do ensino, que de quatro anos, passava em São Paulo para 

dois e em Sergipe para três anos. Outros aspectos como a preocupação com a educação dos 

sentidos, a atenção à educação física através de exercícios de ginástica e de jogos, o ensino 

intuitivo, a atenção aos aspectos de higiene e de moralização e o respeito à pátria e à 

República mostraram-se também relacionados. Essas experiências, todavia, não apareciam 

como inauguradoras de práticas e significados. Elas poderiam mesmo ser relacionadas à 

própria vivência no magistério dos diretores da instrução pública de Sergipe na época, 

tanto nas atividades de docência quanto na direção de instituições de ensino público e 

privado. 

Dessa forma, a partir das relações estabelecidas entre a reforma paulista e a lei que 

autorizou o governo de Sergipe a reformar a instrução pública, afirmamos que a relação 

explícita entre governo sergipano e paulista em matéria de reforma da instrução, não 



 

 

205
 

 

encobria um processo mais amplo e anterior de apropriação de ideias dos envolvidos com a 

instrução pública no governo Graccho Cardoso sobre educação escolar. As ações de 

Graccho Cardoso relativas à educação demonstravam um processo de apropriação de 

ideias de Rui Barbosa, mas também de sergipanos que fizeram ou propuseram ações 

educacionais, a exemplo de Manoel Luís81. Exemplos que evidenciavam esse fato podem 

ser citados. Em relação às proposições do primeiro: a atenção à inspeção médico-sanitária 

nas escolas e os registros acerca da instituição de escolas urbanas e rurais. No que se refere 

ao segundo: a determinação de criação de escolas maternais em Sergipe por meio da 

regulamentação do ensino elaborada quando diretor da instrução pública em 187082, no 

entanto, sem efetivação na época.  

Diante do exposto, inferimos que a experiência paulista de 1920, influenciou a lei 

que plantou as bases para a reforma do ensino primário de 1924 em Sergipe. Entretanto, tal 

influência dividiu espaço com as representações dos dirigentes da instrução sergipana.  

Observamos, todavia que devido ao relativamente curto texto da Lei n. 852 de 1923, a qual 

não adentra em especificidades normativas, não foi possível identificarmos o projeto 

reformador do governo de Sergipe em sua totalidade. Assim, para uma melhor 

compreensão das relações entre a reforma sergipana de 1924 e a reforma paulista bem 

como do alcance da regulamentação do governo Graccho Cardoso, necessário se fez 

verificar o ordenamento jurídico fruto da regulamentação da Lei n. 852 de 1923 ocorrida 

em março de 192483. Da mesma forma, consideramos necessário comparar esta 

regulamentação com o que já existia institucionalizado em Sergipe, ou seja, a reforma da 

instrução pública ocorrida em 1921. 

 
 
 

                                                 
81 Assim como Rui Barbosa, Manoel Luís foi também homenageado por Graccho Cardoso com a aposição de 
seu nome em um dos grupos escolares da capital. Cf. Decreto nº 834 de 19 de julho 1923 – Declara de 
utilidade pública a desapropriação de diversas casas, à Avenida Pedro Calazans, nesta capital, para a 
construção do Grupo Escolar “Dr. Manoel Luiz”. 
82 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições 
complementares da instrução pública. – Projeto de Lei de 1882.  v. X, 1883, tomo IV, 1883b. p. 37 e 59-62; 
NUNES, Maria Thétis. [Manuel Luís Azevedo D’Araújo, educador da ilustração]. In: Prêmio grandes 
educadores brasileiros: monografias premiadas 1984. Brasília: INEP, 1984b, p. 21. (Série Grandes 
Educadores, 1). 
83 A Lei n. 852 de 30 de outubro de 1923 que estabeleceu bases para a reforma do ensino primário e normal 
foi regulamentada em 11 de março de 1924 por meio do Decreto nº 867 que estabeleceu novo Regulamento à 
instrução pública. 
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A REFORMA COMO ORDENAMENTO JURÍDICO NOS GRUPOS 
ESCOLARES  

 
 

 

  

Ao analisar a Reforma de 1924 como ordenamento jurídico procuramos observar as 

determinações referentes ao nível de ensino primário, com ênfase nos grupos escolares. 

Examinamos aspectos relacionados à manutenção da instrução, aos serviços de direção e 

inspeção do ensino, às ações empreendidas nos grupos escolares desde as matrículas até os 

exames de promoção, aos professores, à higiene e à disciplina escolar. Tais temas foram 

analisados a fim de conhecermos a relação entre a reforma sergipana e a paulista, a 

organização legal do ensino primário público sergipano a partir da Reforma e os problemas 

enfrentados na aplicação desta, bem como chegar ao conhecimento da estrutura do ensino 

nos grupos escolares, consideradas as instituições modelares para o ensino primário da 

época e expandidas pelo governo Graccho pelo interior do Estado. Para tanto, mostrou-se 

também necessário verificarmos alterações provenientes da Reforma de 1924 em relação à 

última reorganização do ensino em Sergipe, realizada em 1921.    

Verificamos que, de acordo com o Regulamento da Instrução Pública de 19241, o 

ensino público primário deveria ter como objetivo a promoção do desenvolvimento das 

faculdades morais e intelectuais da criança, o cultivo da vontade livre, o preparo de um 

físico sadio e a promoção dos conhecimentos úteis à vida (art. 99). O ensino público, a 

partir de então, deveria ser ministrado em jardins de crianças e escolas maternais para os 

pequenos menores de sete anos. As escolas isoladas, as escolas reunidas e os grupos 

escolares destinavam-se às crianças de ambos os sexos dos sete aos quatorze anos. A partir 

dessa idade, a juízo do governo, os adolescentes poderiam ser atendidos em escolas de 

adultos.  

O ensino primário, a partir da reforma de 1924, passava a ser dividido em dois 

níveis: primário elementar e primário superior. Cada um dividia-se em três anos, chamados 

de graus. Essa organização diferia da proposta do ensino paulista, que a partir da reforma 

de 1920 passou a ser organizado em: ensino primário de dois anos; ensino médio de dois 

anos e ensino complementar de três anos.  

Em Sergipe, cada grau do ensino correspondia a um ano, sendo de seis, portanto, o 

número destes para a instrução primária completa. Todavia, os alunos que manifestassem 

                                                 
1 Decreto nº 867 de 11 de março de 1924 – Dá novo Regulamento à instrução pública. 
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aproveitamento excepcional poderiam, em qualquer época, ser promovidos ao grau 

seguinte, uma vez aprovados nas matérias dos graus anteriores (art. 104). Apenas o ensino 

elementar era considerado obrigatório e gratuito. O ensino superior era facultativo e estava 

submetido a taxas. Em Sergipe, o ensino primário completo, contaria com as seguintes 

matérias: 

 

 

Quadro 3 - Disciplinas do curso primário em Sergipe conforme Programa de 1924 

 
 

 

Ensino primário elementar 
 

1º Grau 2º Grau 3º Grau 
 

- Português 
- Aritmética  
- Geografia 
- História 
- Instrução moral e cívica - 
Urbanidade - Higiene 
- Lições de coisas 
- Desenho 
- Trabalhos manuais - Prendas 
 

 

- Português 
- Aritmética  
- Geografia 
- História 
- Instrução moral e cívica - 
Urbanidade - Higiene 
- Lições de coisas 
- Desenho 
- Trabalhos manuais - Prendas 
 

 

- Português 
- Aritmética  
- Geografia 
- História 
- Instrução moral e cívica - 
Urbanidade - Higiene 
- Lições de coisas 
- Desenho 
- Trabalhos manuais - Prendas 
 

 

Ensino primário superior 
 

4º Grau 5º Grau 6º Grau 
 

- Português 
- Aritmética  
- Geografia 
- História 
 
- Instrução moral e cívica - 
Urbanidade - Higiene 
 
- Ciências físicas e naturais 
- Desenho 
- Trabalhos manuais - Prendas 
 

 

- Português 
- Aritmética  
- Geografia 
- História 
 
- Instrução moral e cívica - 
Urbanidade - Higiene 
- Economia doméstica 
- Ciências físicas e naturais 
- Desenho 
- Trabalhos manuais - Prendas 
 

 

- Português 
- Aritmética  
- Geografia 
- História do Brasil 
- História Geral 
- Instrução moral e cívica - 
Urbanidade - Higiene 
- Economia doméstica 
- Ciências físicas e naturais 
- Desenho 
- Trabalhos manuais - Prendas 
- Ginástica 
- Declamação 
- Música 
 

 

Quadro construído pela autora. 
Fontes: Decreto n. 892 de 30 de dezembro de 1924 – Approva programma para os cursos primários 
elementar e superior [Art. 101 a 103]. In: SERGIPE. Colleção de Leis e decretos do Estado de Sergipe 
de 1924: atos do poder legislativo de 1924 a 1925 e atos do poder executivo 1924. Aracaju: Typ. de “O 
estado de Sergipe”, 1929, p. 123-136. 
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Vemos pelos Quadros 3 e 4 que a divisão da instrução pública em Sergipe não 

adotou a mesma organização paulista, na qual havia buscado inspiração. Essa 

nomenclatura de ensino primário elementar e ensino primário superior, no entanto, 

encontramos em São Paulo, contudo, no período imperial. Kubo mostra-nos que na 

organização das escolas públicas de primeiras letras, “além deste aspecto da separação dos 

sexos, ocorreu também uma outra modificação na Lei Provincial de 1846 em relação à de 

1827, que foi a graduação da instrução primária em 1ª escola (elementar) e 2ª escola 

(superior), onde seriam ensinadas matérias com menor e maior amplitude”. Sobre essa 

estruturação informa-nos que “tal organização era vigente na França, obra da reforma do 

ensino empreendida pela Lei de 28 de junho de 1833 de Guizot, que, por sua vez, inspirou-

se na organização das escolas prussianas, descritas no relatório apresentado por Cousin, 

especialmente designado para esta missão”2.  

 

 

 
Quadro 4 – Reformas na década de 1920 – Divisão da instrução em SP e em SE 

 
Reforma paulista de 1920 Reforma sergipana de 1924 

 
ensino primário de dois anos (9 e 10 anos, o 
único obrigatório e gratuito)  
 
ensino médio de dois anos 
 
ensino complementar de três anos (acoplado 
aos ginásios e escolas normais) 
 
ensino secundário especial (ginásios e 
escolas normais) 
 
 
ensino profissional 
 
ensino superior 
 

ensino primário elementar de três anos 
(único obrigatório e gratuito) 
 
ensino  primário superior de três anos 
 
--- 
 
ensino secundário especial (ministrada no 
Atheneu Sergipense, Escola Normal e 
instituições particulares). 
 

ensino profissional (ministrada em escolas 
profissionais) 
 

--- 
 

Quadro elaborado pela autora. 
Fonte: CAVALIERE, Ana Maria. Entre o pioneirismo e o impasse: a reforma paulista de 1920. 
Educação e Pesquisa. São Paulo, v.29, n.1, p.32, jan./jun. 2003; SERGIPE. Regulamento Geral 
da Instrucção Publica do Estado de Sergipe, expedido conforme decreto n. 867, de 11 de março 
de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 

 
 

                                                 
2 KUBO, Elvira Mari. A legislação e a instrução pública de Primeiras Letras na 5ª comarca da Província de 
São Paulo. Curitiba: Secretaria do Estado da Cultura e do Esporte/ Biblioteca Pública do Paraná, 1986, p. 60. 
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De acordo com as pesquisas de Chizzotti, as leis francesas foram inspiradoras da 

reforma do ensino no Brasil3. No movimento de reforma da instrução primária e 

secundária, empreendida pelo governo paulista por volta da década de 1850, foram 

apresentadas sugestões pelo presidente da Província e pelo inspetor interino da instrução 

pública da Província para que a escola primária fosse dividida em dois graus ou classes. 

Sobre o estabelecimento das classes, o exemplo da Lei francesa em vigor naquele país de 

1833 a 1850 aparecia. Dessa forma, “o Projeto n. 18, de 15 de março de 1853, apresentado 

pela comissão de instrução pública, propôs que a escola primária fosse dividida em duas 

classes, elementar e superior, as quais teriam matérias específicas de acordo com o sexo 

dos alunos”4. 

Kubo não informa a duração dos cursos nesses ciclos de ensino - elementar e 

superior - no século XIX em São Paulo. Registramos aqui a experiência apenas no sentido 

de demonstrar a utilização, em experiência anterior, da nomenclatura adotada pela 

Reforma de 1924 em Sergipe. Novas características, de certo, atenderam a orientações 

provenientes de novos anseios da administração pública, da sociedade do início do século 

XX e da prática docente a partir de uma pedagogia moderna, baseada principalmente em 

uma nova metodologia de ensino, conhecida como método intuitivo.  

Referência a essa nomenclatura para a divisão do ensino primário aparecia também 

em Rui Barbosa, posteriormente, nos seus “Pareceres” sobre a reforma do ensino primário. 

Neste documento havia referência à graduação no ensino. Assim, informa o Art. 2 § 1o 

chamado de [Graduação das escolas]5: “O ensino primário, no município neutro, será dado 

à população de idade escolar nas escolas primárias públicas, que se dividirão em quatro 

categorias: 1- Jardins de infância / 2-Escolas primárias elementares / 3- Escolas primárias 

médias; 4- Escolas primárias superiores”.   

Os programas do ensino primário em Sergipe, de acordo com a Reforma de 1924, 

deveriam ser uniformes para todas as escolas, podendo ser introduzidas, nas escolas rurais, 

as modificações exigidas pelas necessidades, condições ou outras circunstâncias locais. 

Contudo, em nenhum caso deixariam de ser incluídas no programa as matérias 

correspondentes a cada curso (art. 105 e 106). Apesar de tal determinação, existiram 

                                                 
3 CHIZZOTTI, Antonio. As origens da instrução pública no Brasil: análise interpretativa de legislação 
pública nas origens de sua constituição, seus pressupostos e as implicações para a filosofia da educação. São 
Paulo, 1975. 146 p. Dissertação (Mestrado), Pontifícia Universidade Católica. Apud KUBO, Elvira Mari. Op. 
cit., p. 60.   
4 KUBO, Elvira Mari. Op. cit., p. 61. 
5 [Graduação de escolas] – grafia com colchetes conforme o original. Ver: BARBOSA, Rui. Obras completas 
de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições complementares da instrução pública. – 
Projeto de Lei de 1882.  v. X, tomo IV, 1883b. 
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grupos escolares que sofreram a ausência do programa de ensino. O programa decretado 

em dezembro de 1924, baseado na reforma de março do mesmo ano, não havia chegado a 

todos os grupos escolares do Estado. Caso exemplificador dessa situação ocorreu em 

março de 1925 no Grupo Escolar Olympio Campos. Durante visita do delegado de ensino à 

instituição, declarava a autoridade que “a escripturação escolar incompleta com a falta do 

livro dos termos de encerramentos das aulas; o das actas da congregação e o de compras 

feitas para o expediente, e o que é mais notavel não haver recebido o estabelecimento, até 

agora, o Regulamento da Instrucção e o respectivo programma!”6. Da mesma maneira, no 

ano seguinte, requeria a direção do Grupo à Diretoria da Instrução: “Peço-vos que seja 

remettido para o Grupo Escolar ‘Olympio Campos’, sob minha direção, programmas, 

regulamentos e alguns livros, para o progresso do ensino”7. 

O Grupo Escolar Coelho e Campos também sentia a falta do novo programa do 

ensino primário e registrava solicitação em março de 1925, ano em que este entrou em 

vigor. Solicitava a diretoria do Grupo: “Será finesa mandardes-me o nôvo programma e o 

horario do ensino, que não tenho”8. 

O ensino, intuitivo e prático, deveria partir das realidades concretas até a dedução, 

comprovação e generalização das ideias abstratas. A tarefa que competia ao mestre deveria 

ser objetivada por um apelo incessante e direto à espontaneidade intelectual, à atenção, ao 

raciocínio de compreensão dos alunos, no propósito do adiantamento geral e uniforme das 

classes (art. 107).  

As escolas primárias localizadas na capital e nas sedes das cidades e vilas 

denominavam-se de urbanas. As localizadas nos subúrbios, de suburbanas. Nos povoados, 

de rurais. Eram classificadas também pelo seu público alvo, se atendessem apenas ao 

público masculino, eram denominadas de masculinas; se atendessem a crianças do sexo 

feminino, femininas; se a ambos, recebiam o nome de mistas. As escolas de povoados e 

subúrbios eram de 1ª entrância; de 2ª entrância, as de vilas; de 3ª, as de cidade e, de 4ª 

entrância, as da capital. As escolas isoladas passavam a ter classificação numérica, por 

município. Nas escolas isoladas de 1ª entrância, seria ministrado o ensino primário 

elementar, de três anos. Somente nas de 2ª, 3ª e 4ª entrâncias ministrar-se-ia o curso 

completo elementar e superior, com duração de seis anos conforme o regulamento de 1924 

(art. 185 a 188). 

                                                 
6 Termo de Visita de 25/03/1925 elaborado pelo delegado regional Gomes Netto em visita ao GEOC. 
7 Of. de 06/03/1926, da diretoria do Grupo Escolar Olympio Campos para a Diretoria Geral da Instrução. 
8 Of. no 153 de 5/3/1925, da diretoria do Grupo Escolar Coelho e Campos para a DGI. 
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Nas localidades em que se verificasse a existência de, no mínimo, 200 

matriculados, poderia a administração pública criar um grupo escolar. O governo poderia 

também, em qualquer localidade, determinar o funcionamento de duas ou mais escolas 

num mesmo edifício, sob a denominação de “escolas reunidas”. A criação dos grupos 

escolares deveria ocorrer, preferencialmente, “nas sédes de municipios cujas Intendencias 

offerecerem predio adaptado para o seu regular funccionamento, ou contribuirem, quer 

pecuniariamente, quer em dadiva de terreno ou materiaes, para a construcção do edificio 

escola”9. Na documentação analisada na presente investigação, não foi, entretanto, 

localizada nenhuma informação a respeito dessas contribuições dos governos municipais 

para construção de grupos, quer cedendo edifícios, quer terrenos para sua construção.  

A partir da organização do ensino primário em dois níveis (elementar e superior), 

cada grupo, funcionando sob uma mesma direção, deveria passar a ser composto por seis 

classes para cada sexo. Esta determinação acarretaria mudanças na estrutura física dos 

novos prédios escolares e exigia reformas nos existentes, anteriormente construídos com 

quatro salões de aulas para um ensino primário de quatro graus. 

A depender do número de alunos ou outros motivos, o grupo escolar poderia 

funcionar em dois períodos. As classes dessas unidades de ensino correspondentes aos 

graus do curso primário completo deveriam ser regidas por professor específico, 

responsável por lecionar as disciplinas do respectivo programa da classe. O corpo 

administrativo dos grupos escolares deveria ser composto de um diretor, um porteiro-

contínuo e um servente-zelador. O cargo de diretor deveria ser de livre nomeação e 

demissão do governo, e deveria recair em professor diplomado pela Escola Normal, com 

vitalidade no ensino primário, ou em outra pessoa, diplomada ou não, que tivesse aptidão 

pedagógica comprovada, quer na prática do ensino, quer por trabalhos publicados (arts. 

192, 195, 196). Dessa forma, profissionais de diversas áreas ocuparam a direção dos 

grupos escolares, inclusive padres. As mulheres, totalidade do corpo docente, também 

ocuparam a gestão dos trabalhos escolares em alguns grupos, ação incentivada pelo próprio 

governante do Estado na época. A respeito desse fato, Graccho Cardoso declarava:  

 

O governo teve a ideia de confiar a direcção de alguns grupos e escolas 
reunidas, a distinctas preceptoras, acostumadas a manter a disciplina e a 
ordem dos trabalhos nas escolas que regiam. / Exercendo a fiscalização das 
classes, acompanham o desenvolvimento dos themas das licções do dia e 
aplainam as difficuldades de execução dos programmas, com a experiência 
que lhes deu o longo tirocínio, ou o estudo acurado das matérias que 

                                                 
9 SERGIPE. [Art. 189 a 191]. Regulamento Geral da Instrucção Publica do Estado de Sergipe, expedido 
conforme decreto n. 867, de 11 de março de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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compõem o curso primário. / Com o passar dos annos, mais effectivo se 
tornará o concurso feminino na direcção desses estabelecimentos, de 
resultados excellentes para a administração do serviço e aproveitamento 
dos alumnos10.       

 

A expansão dos grupos escolares no governo Graccho Cardoso pode ser 

considerada parte integrante da Reforma de 1924, visto que o funcionamento do ensino 

organizado em prédios próprios e condizentes com as necessidades da instrução encontrava 

na estrutura dos grupos um caminho mais efetivo. Ao se referir à Reforma, um ano e meio 

após a sua regulamentação, Graccho Cardoso afirmava que o ensino público entrara em 

uma fase de evidente renovação dos processos didáticos e melhoria nos trabalhos de 

inspeção e fiscalização das escolas. Além disso, destacava, entre outros aspectos, a adoção 

de um programa completo do ensino primário, o provimento competente das cadeiras e o 

aumento do número de escolas. A relação do êxito da Reforma com a expansão dos grupos 

escolares era um fato na análise do presidente do Estado, que declarava aos deputados 

estaduais de Sergipe em 1925 que: 

 

Afim de corresponder á racionalidade de taes intentos e facilitar-lhes a 
realização, o governo mandou construir edificios que servissem a novos 
grupos escolares, na capital e no interior do Estado, provendo-os do 
material technico apropriado ao seu regulamentar funccionamento; [...] / 
[...] prova de cuidado do governo no tocante á aposentação das escolas em 
prédios apropriados, accordes com as leis da hygiene, no que 
principalmente importa á cubagem do ar indispensável á respiração infantil 
e á distribuição da luz solar por salões espaçosos, em tudo harmônicos, na 
proporção rigorosa das dimensões e nos dispositivos guardados acerca do 
numero de creanças frequentes [...]11.  

 

Além da relação da expansão dos grupos pelo Estado, mostrava-se na fala do 

administrador uma correspondência atualizada com o que se discutia no período acerca de 

educação escolar. Discussões acerca da necessidade de prédios próprios para as instituições 

escolares e da higiene com a qual deveriam ser organizadas remontam ao final do século 

XIX. Sobre tais discussões podemos citar os escritos de Rui Barbosa. A presença desta 

orientação no pensamento do governante sergipano mostrava uma circulação de ideias e 

práticas sobre educação em Sergipe e a assimilação destas pelos administradores públicos. 

Da mesma forma, vale salientar a preocupação com o sistema de inspeção escolar 

organizado através das Delegacias do ensino, com sedes espalhadas pelo estado como o 

feito no estado de São Paulo, na década de 1920 através da Reforma de Sampaio Dória. 

                                                 
10 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1925, p. 19. 
11 Ibid., p. 13. 
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Ao ser organizado um grupo escolar, as escolas isoladas fundidas deveriam ser 

eliminadas do quadro geral da instrução pública. Seus professores seriam aproveitados na 

nova instituição ou nomeados para escolas de igual categoria daquelas em que exerciam 

seu ofício (art. 193). Entretanto, um outro tipo de instituição de ensino primário foi 

também previsto no regulamento da instrução pública de 1924, inaugurando uma nova 

modalidade escolar. Tal modalidade consistia na reunião em um só edifício de duas ou 

mais escolas, sob a denominação de “Escolas Reunidas”. Duas foram implantadas em 

1924: as Escolas Reunidas Esperidião Monteiro, em Santo Amaro, e as Escolas Reunidas 

Severiano Cardoso, em Boquim12. Esta, no entanto, transformada em grupo escolar em 

192613. O pessoal administrativo dessas escolas reunidas deveria compor-se de um diretor, 

que seria um dos professores dessas escolas e de um porteiro-servente. O cargo de direção 

dessas escolas possuía as mesmas atribuições do exercido nos grupos escolares: 

 

1º. Fiscalizar e dirigir technicamente o ensino, de accordo com os 
programmas officiaes e as disposições deste regulamento; 
2º.Conceder as matriculas e classificar os alumnos das diversas classes, 
ditribuindo-os sob o ponto de vista pedagogico; 
3º. Fiscalizar a frequencia dos professores e adjunctos, quando houver, 
encerrando diariamente o ponto e annotando as faltas dadas; 
4º. Justificar faltas até 2 dias aos professores e adjunctos, communicando 
ao director geral; 
5º. Organizar mensalmente o certificado do ponto enumerando e 
qualificando as faltas, e remettel-o ao director geral da Instrucção, depois 
de visado, no interior, pelos encarregados escolares; 
6º. Communicar á mesma autoridade a posse, exercicio, inicio e fim das 
licenças dos professores e mais empregados; 
7º. Encaminhar ao director geral, devidamente informadas, as petições dos 
mesmos funccionarios, para terem o conveniente destino; 
8º. Applicar penas disciplinares, de accordo com as leis e regulamentos; 
9º. Representar officialmente o grupo, sempre que isto for mister; 
10. Remetter os boletins e mappas ao director geral, apresentando-lhe 
annualmente, no mês de Junho relatorio circumstanciado14. 

 

Diretores e diretoras dos grupos escolares, além das atribuições técnicas 

apresentadas acima, deveriam: 

  

a) submetter a exames os alumnos de cada classe; 

                                                 
12 Ibid., p. 14. 
13 Decreto nº 968 de 20 de outubro de 1926 – Considera Grupo Escolar as Escolas Reunidas “Severiano 
Cardoso”. 
14 SERGIPE. [Art. 198 a 200]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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b) organizar os horarios de todas as classes e submettel-os, no começo do 
anno lectivo, á approvação do director geral; 
c) velar pela observancia dos horarios e do programma de ensino, em todas 
as classes; 
d) designar os substitutos para a regencia de classes, nas faltas ou 
impedimentos dos professores, inferiores a 15 dias; 
e) velar pela disciplina escolar, durante o recreio tendo como auxiliares; 
1º. um professor, em cada secção, designado semanalmente, 
2º. o porteiro; 
f) reunir os professores, quando julgar necessario, após os trabalhos 
diarios, para lhes chamar a attenção sobre os incovenientes que tiver 
notado, durante os exercicios, expondo-lhes os processos que de 
preferencia devem empregar; 
g) permittir, por motivo attendivel, aos alumnos e empregados, que se 
retirem durante os exercicios; 
h) receber os delegados regionaes e os inspectores medico-sanitarios, e 
acompanhal-os durante a visita ás classes, prestando-lhe todas as 
informações que pedirem; 
i) acompanhar assiduamente o exercicio de pratica do ensino, observando 
rigorosamente as instrucções do director geral15. 

 

O diretor do grupo ou das escolas reunidas, mesmo para serviço público, não 

poderia se ausentar do seu posto, sem previa autorização do diretor geral ou dos delegados 

regionais, nas zonas do interior. Em suas faltas e impedimentos, deveria ser substituído 

pelo professor do estabelecimento que o diretor geral designasse (art. 201; 204-207).  

Em relação ao porteiro do grupo ou das escolas reunidas, este deveria ser nomeado 

pelo presidente do Estado, sob proposta do diretor geral da instrução, prestando 

compromisso e tomando posse perante este. Ao porteiro-contínuo competia: 

 

1º. Abrir diariamente as portas do edificio, antes da hora designada para o 
inicio dos trabalhos lectivos e fechal-as após o encerramento;  
2º. Cumprir fielmente o que lhe for recommendado pelo director; 
3º. Responder pelo asseio do estabelecimento e pela guarda e conservação 
do mobiliario escolar; 
4º. Receber e expedir toda a correspondencia official; 
5º. Conforme determine o director, auxilial-o na escripta dos livros e 
demais papeis do grupo16. 

 

Ao servente, contratado e podendo também ser demitido pelo diretor do grupo 

escolar com aprovação do diretor geral, cumpria conservar o edifício escolar em completo 

asseio, atendendo às ordens do diretor e do porteiro bem como às recomendações dos 

professores.  

                                                 
15 SERGIPE. [Art. 202]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
16 SERGIPE. [Art. 203]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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Em relação ao regulamento de 1921, foram poucas as mudanças relativas à 

organização dos grupos escolares na regulamentação implementada em 1924. Estas 

ficaram a cargo da ampliação do número de classes: de quatro para seis. Tal ampliação 

deveu-se à instituição do ensino primário elementar e superior, de três graus cada um 

(art.192); à extinção das normas referentes ao Grupo Modelo17; à introdução das escolas 

reunidas (art.198) e ao acréscimo do art.203, que determinava apenas que “o porteiro do 

grupo ou das escolas reunidas será de nomeação do Presidente do Estado, sob proposta do 

director geral, prestando compromisso e tomando posse perante este”. 

  

 

 

 

Manutenção, direção e inspeção do ensino 
 
 
 

Para a manutenção do ensino pelo governo estadual contribuía o fundo escolar. Este 

se constituía dos ganhos sobre o registro de diplomas, cartas e certificados expedidos pelos 

estabelecimentos de ensino público primário ou secundário; das retribuições e direitos 

pagos por nomeações, promoções e licenças de professores; das multas estabelecidas no 

regulamento da instrução pública de 1924; das taxas fixadas para a matrícula na Escola 

Normal, no Atheneu e no curso primário superior; dos emolumentos e selos devidos por 

todos os atos concernentes à instrução; dos donativos e legados feitos em favor da 

instrução pública; das perdas de ordenados ou de gratificações do pessoal da instrução e 

ainda de verbas especiais votadas pela Assembleia Legislativa. O fundo escolar destinava-

se à aquisição de livros e material escolar para os alunos pobres das escolas públicas; à 

aquisição de livros para as bibliotecas da Escola Normal e do Atheneu; à constituição do 

fundo das caixas escolares que viessem a ser fundadas no Estado; e, à distribuição de uma 

quota pelas caixas escolares já fundadas (art. 70 e 71). 

As caixas escolares consistiam em instituições destinadas a incentivar a frequência 

das escolas, facultando à infância desvalida meios para sua educação, ou seja, eram 

entidades civis destinadas a ajudar a manutenção dos alunos pobres nas escolas, através, 

                                                 
17 O governo Graccho Cardoso extinguiu o Grupo Escolar Modelo, anexo à Escola Normal. De acordo com a 
administração todos os grupos escolares deveriam funcionar como modelo para as demais instituições de 
ensino primário do Estado assim como campo de prática pedagógica para as futuras professoras, prerrogativa, 
anteriormente atribuída ao Grupo Modelo. 
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por exemplo, do fornecimento de materiais escolares. O regulamento de 1924 determinava 

que a sua criação fosse obrigatória nos grupos e facultativa nas escolas isoladas18. Desde 

1915 as caixas eram apontadas como um dos meios responsáveis pelo aumento da 

matrícula e da frequência escolares, vindo o Presidente do Estado, General Oliveira 

Valladão (1914-18), a afirmar que o estabelecimento dessas associações, em caráter 

obrigatório, não deveria ser adiado19. Um ano depois, as caixas escolares, tendo em vista a 

necessidade de melhor funcionamento e suporte na manutenção dos alunos nas escolas, 

ganhariam regulamentação oficial conforme Decreto no. 63020. As unidades educacionais 

do período sofriam não só com a insuficiência de matrículas, mas também com a baixa 

frequência dos alunos matriculados. Exemplo disso pode ser visualizado no Grupo Escolar 

Manoel Luís. Em 1925, o Secretário do Estado, determinou o funcionamento no Grupo de 

apenas os dois primeiros graus, no turno da tarde, devido à ausência de frequência 

mínima21. 

De acordo com o regulamento da instrução de 1924, os membros das caixas 

escolares - presidente, secretário, tesoureiro e fiscais - não recebiam vencimentos para a 

execução de suas tarefas. O patrimônio dessas instituições beneficentes era composto de 

jóias doadas pelos sócios, contribuições pagas pelos associados, produtos de subscrições e 

festas de iniciativa pública ou particular, doação e legados, verbas fixadas no orçamento do 

Estado ou no dos municípios e a quota do fundo escolar, conforme a distribuição realizada 

pelo diretor geral da instrução. Este patrimônio seria utilizado para o fornecimento de 

roupas e calçados, assim como livros e outros objetos escolares aos alunos 

reconhecidamente pobres; para o despacho das receitas prescritas pelo inspetor sanitário 

escolar; para proporcionar merenda nas escolas que funcionavam em dois períodos e para 

aquisição de estojos, brinquedos e medalhas, objetos utilizados com o fito de premiar os 

alunos que mais se destacassem22. Os recursos das caixas, dessa forma, poderiam ser 

utilizados não apenas com o objetivo de promover meios básicos para que estudantes 

carentes permanecessem na escola, mas poderiam ser também direcionados à aquisição de 

materiais para premiar os melhores alunos. Assim, a própria regulamentação das caixas 

escolares abria espaço para que o seu principal fim – ajudar a infância pobre – encontrasse 

problemas em sua realização.    

                                                 
18 SERGIPE. [Art. 73]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
19 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...], 07/09/1915. 
20 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...], 07/09/1916. 
21 Na instituição, o turno matutino era destinado às alunas e o vespertino aos alunos. Estes apresentavam 
matrícula e frequência menor no Grupo. Of. no. 1120 de 10/06/25, da Secretaria Geral do Estado de Sergipe 
para a Diretoria Geral da Instrução. 
22 SERGIPE. [Art. 78]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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Em 1920, o Estado de Sergipe já contava com nove caixas escolares. Quatro delas 

encontravam-se na capital, ligadas aos grupos escolares existentes na cidade. No entanto, a 

partir de 1922, primeiro ano da administração Graccho Cardoso, críticas ao funcionamento 

dessas entidades beneficentes começavam a surgir. A respeito das caixas escolares, era da 

seguinte maneira que se pronunciava o diretor do Grupo Escolar Coelho e Campos, o 

farmacêutico Bruno Manoel de Carvalho: “Apesar dos esforços empregados pela sua 

Directoria, esta sociedade tão util ás crianças pobres, não tem saptisfeito á espectativa, em 

virtude do limitado numero de socios que possui, espero porem, que mais contribuintes 

[ilegível] fôr observado os beneficios por ella espalhados, torne-se um verdadeiro animo de 

ditas crianças”23.    

No ano seguinte, o próprio Presidente Graccho Cardoso começava a lamentar o 

estado das associações e solicitava dos deputados estaduais providências para a melhoria 

do seu funcionamento. Segundo ele, as caixas escolares “devem subsistir tanto pelo auxilio 

official como pelo favor popular, mas infelizmente, [...] o prestimo dessas instituições 

mixtas não logrou ainda arraigar-se no entendimento e nos habitos das populações, de sorte 

que desfalecem por ausencia de socios contribuintes”24.  

Dois anos após, em 1925, a situação não tinha obtido melhora, pois o presidente, 

em mensagem à Assembleia Legislativa do Estado, afirmava que “as caixas escolares não 

podem subsistir, por falta do esperado auxilio pecuniario da população. Logo após a 

creação de uma destas instituições, parece ser grande o seu desenvolvimento, mas em 

breve começa o declinio, com a recusa dos socios em fazerem o pagamento das 

mensalidades”25. Apesar dos problemas apresentados, a obrigatoriedade instituída pelo 

regulamento de 1924 em vigor, acarretava, pois, a criação de novas caixas pelos diretores 

dos grupos escolares do interior do Estado. Fato ocorrido no Grupo Escolar João Fernandes 

de Brito, da cidade de Propriá, exemplifica bem esta questão. O diretor do estabelecimento 

escolar fundou a Caixa Escolar D. Delphina Britto, inaugurada em 19/07/192526.  O Grupo 

Escolar Gumercindo Bessa, localizado na cidade de Estância, também criou a sua entidade 

beneficente.  O seu diretor, Dr. Jessé de Andrade Fontes, assim informava à Diretoria 

Geral da Instrução em setembro de 1927: 

 

[...] / Tenho mais a satisfação de vos communicar que tomei a iniciativa de 
fundar junto a este Grupo uma caixa escolar a que foi dado o nome de 

                                                 
23 Relatório do movimento do GECC de 17/06/922, para a DGI, p. 4 
24 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...]  07/09/1923, p. 7. 
25 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  [...]  07/09/1925, p. 15. 
26 Of. de 20/07/1925, da Diretoria do GEJFB à Diretoria Geral da Instrução. 
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Graccho Cardoso benemérito filho desta terra e esforçado pioneiro da santa 
cruzada da instrucção em Sergipe, obtendo franco exito a minha iniciativa. 
/ Foi aclamada a sua directoria, composta dos seguintes cidadãos:  Dr. 
Vicente Barreira de Alencar, Presidente effectivo; Coronel João Epifanio 
Lima Netto, Presidente honorário, Thesoureiro Coronel Vicente Olino do 
Nascimento, Secretario Manoel Rodrigues do Nascimento27. 

 

 
O crivo da Diretoria da Instrução também atingia as caixas escolares. Estas 

deveriam, por meio de um relatório, prestar contas anualmente ao órgão. A prestação de 

contas referente a um ano letivo não poderia exceder o mês de junho do ano subsequente. 

As caixas deveriam possuir regulamentos, uma vez que “para ter existencia juridica, a 

caixa fará registrar os seus estatutos, de accordo com a legislação vigente”28.  

O ensino contava com uma direção e um sistema de inspeção formado pelo 

presidente do Estado, pelo titular da Secretaria Geral do Estado, pelo Diretor da Instrução 

Pública, pelo Conselho do Ensino, pelos delegados regionais do ensino e, finalmente, pelos 

encarregados escolares29. 

Ao presidente do Estado competiam30 as ações de: prover os cargos, na instrução 

pública, nomeando e exonerando, na forma da lei; conceder licenças de até 90 dias, 

remoções, permutas, aposentadoria, jubilação e disponibilidade; propor à Assembleia 

Legislativa quaisquer medidas pertinentes ao ensino; converter, transferir e suprimir 

escolas; reunir as escolas em grupos, anexá-las a estes ou as separar; designar o substituto 

do diretor da instrução nas suas faltas ou impedimentos; autorizar a aquisição do material 

escolar; dirimir as dúvidas que surgissem na execução do regulamento do ensino; decidir 

sobre recursos que lhe fossem impostos; impor penas disciplinares e localizar escolas; além 

de determinar ou suspender o funcionamento de escolas, grupos, colégios ou institutos de 

ensino públicos ou particulares e decretar a sua reabertura ou restabelecimento. 

Ao titular da Secretaria Geral do Estado, por sua vez, competiam31 as seguintes 

atribuições: auxiliar a Diretoria da Instrução nas providências a respeito da organização de 

quadros estatísticos que facilitassem o recenseamento escolar; impor penas disciplinares; 

conceder dispensa de exercício de até 15 dias; nomear comissões examinadoras para os 

concursos e decidir sobre recursos que lhe fossem interpostos. 

                                                 
27 Of. de 15/09/1927, do Grupo Escolar Gumercindo Bessa para a  DGI. 
28 SERGIPE. [Art. 79; 83] - Parágrafo único. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de 
Sergipe”, 1924. 
29 SERGIPE. [Art. 3º]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924.  
30 SERGIPE. [Art. 8º]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
31 SERGIPE. [Art. 9º]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 



 

 

219
 

 

Visualizamos muitas semelhanças entre a regulamentação da instrução do governo 

Graccho Cardoso, de 1924, e a normatização aprovada na administração do seu antecessor, 

Pereira Lobo, em 1921. No tocante às atribuições do presidente do Estado, apareciam, na 

regulamentação de 1924, as mesmas apresentadas no regulamento de 1921, com pequenas 

alterações na escrita e na ordem das competências. O Secretário de Estado por sua vez 

contava, segundo a reforma de Graccho, com menos atribuições do que preconizava o 

regulamento de 1921, visto que alguns de seus deveres passaram a ser de responsabilidade 

do diretor geral da instrução.  

O diretor da instrução pública, “nomeado livremente entre cidadãos brasileiros, que 

se tenham distinguido em estudos pedagogicos, ou na pratica do magisterio, podendo 

tambem recahir a nomeação em pessôa diplomada por faculdade superior ou escola normal 

do paiz”32, possuía entre suas atribuições as de: superintender o ensino público e o 

particular, em todo o Estado, promovendo sua organização e uniformização; cumprir e 

fazer cumprir todas as determinações do governo relativas ao ensino; dirigir os trabalhos 

administrativos e técnicos da Diretoria da Instrução. Diretamente ou por meio de seus 

auxiliares, ao diretor da instrução pública competia: fiscalizar o ensino nos colégios, 

escolas, institutos e cursos da capital, públicos e particulares; fiscalizar o ensino, em 

igualdade de condições, no interior do Estado, a partir de então dividido em delegacias 

regionais do ensino e fiscalizar também o pagamento dos impostos, selos, ou emolumentos 

devidos pelos papeis e títulos que tivessem de receber seu despacho ou assinatura. Atento a 

tudo isso, o diretor era obrigado ainda a: ao ser consultado pelo governo, dar parecer sobre 

questões e assuntos concernentes à instrução; observar e exigir o cumprimento do 

regulamento do ensino; instruir e dar posse aos professores de qualquer categoria, aos 

delegados regionais, inspetores sanitários escolares, diretores de grupos, bem como aos 

funcionários da Diretoria; Requisitar à Secretaria Geral ou a qualquer outra repartição 

estadual os documentos e informes que julgasse preciso para fundamentar suas propostas 

ou pareceres; cumprir e publicar as deliberações do Conselho do Ensino, cujas sessões 

deveria presidir; requisitar ao governo o pagamento do fundo escolar, para a aquisição de 

livros e material pedagógico; substituir professores impedidos, até que a respeito 

deliberasse o governo; abrir inquérito e instaurar processos administrativos, podendo fazê-

lo por intermédio dos delegados regionais; organizar os regimentos da Diretoria Geral da 

                                                 
32 SERGIPE. Art. 10. Regulamento [...].de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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Instrução, Escola Normal e grupos escolares bem como submeter à aprovação do 

presidente do Estado os programas de ensino e horários33.  

Eram incumbências também do diretor da instrução presidir os concursos para 

preenchimento de cadeiras na Escola Normal e justificar faltas dos professores até o total 

de dez em um mês, não podendo, todavia, exceder quinze no ano. Além dessas atribuições 

citadas, o diretor da instrução pública ainda deveria dedicar-se a outras ações. De posse do 

conhecimento sobre o andamento dos trabalhos escolares, era de sua alçada propor ao 

governo: a) nomeação, dispensa e remoção dos diretores de grupos escolares; b) a criação, 

supressão, conversão, transferência, ou restabelecimento de escolas; c) a aposentadoria 

compulsória dos professores, considerando o tempo de serviço exigido por lei, ou no caso 

de incapacidade física ou moral, devidamente comprovada; d) a remoção de professores, 

quando o exigir a conveniência do ensino; e) a nomeação dos empregados escolares; f) a 

organização do material pedagógico e de livros, na conformidade das deliberações do 

Conselho do Ensino34. Ainda constituía-se dever do dirigente da Diretoria Geral da 

Instrução, promover conferências pedagógicas sobre temas relativos à educação cívica.   

O diretor da instrução, a partir de 1924, assumia parte das atribuições que, de 

acordo com o regulamento do ensino de Sergipe anterior ao governo Graccho Cardoso, 

seriam de responsabilidades do Conselho do Ensino. Constituem exemplos dessa 

transferência de competências: a organização dos regimentos da Diretoria Geral da 

Instrução, Escola Normal e grupos escolares, bem como dos programas de ensino e 

horários, submetendo-os à aprovação do presidente do Estado. A ampliação dos deveres do 

diretor da instrução pública em relação ao regulamento de 1921 ocorria pelo fato desta 

autoridade também assumir o encargo de atividades que anteriormente deveriam ser 

executados pelo secretário-geral do Estado. São exemplos de tais encargos: a publicação da 

estatística da frequência escolar, a determinação dos dias de exames nas escolas e grupos 

da capital, a presidência de solenidades e reuniões magnas, celebradas pela instrução, 

sempre que a elas estivesse presente, a apresentação anual, ao secretário-geral, de relatório 

dos serviços executados no Departamento da Instrução. A aplicação de multas e imposição 

de penas disciplinares nos termos do regulamento da instrução, também passava a ser 

atribuição do diretor da instrução pública. A esta autoridade ainda caberia decidir sobre 

recursos interpostos por autoridades que lhe fossem subordinadas, fosse referente à 

imposição de penas ou a alterações de atestados de exercícios. Representavam 

competências de sua alçada também: visar os atestados de exercício acompanhados do 
                                                 
33 SERGIPE. Art. 11. Regulamento [...].de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
34 Ibid.. 
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extrato do ponto diário; visar e remeter à Diretoria de Finanças certificado do ponto dos 

funcionários da Diretoria da Instrução e do pessoal sob sua direção imediata; abrir, 

numerar e encerrar os livros de sua secretaria, podendo delegar esta incumbência a 

funcionário de sua escolha; conceder férias aos funcionários administrativos, na forma do 

art. 39 e seus parágrafos do Estatuto dos Funcionários Públicos; tomar providências sobre 

o fornecimento de objetos necessários ao expediente da Diretoria e material destinado ao 

serviço dentário na Escola Normal, fiscalizando a despesa, conforme a dotação 

orçamentária, além de certo, ouvir as partes e atendê-las no que fosse de direito35. 

No que se refere à composição da Diretoria da Instrução, em relação à 

regulamentação de 1921, observamos que não houve qualquer alteração. Continuava o 

órgão a ser composto por um secretário, três escriturários – sendo delegada a um deles a 

função de arquivista - e um porteiro-contínuo. Notamos uma ausência de profissionais com 

funções técnico-pedagógicas, o que fazia da Diretoria Geral da Instrução um órgão de 

registro eminentemente burocrático, denotando ainda uma possível deficiência na 

quantidade de profissionais habilitados para os serviços de instrução. Além disso, o 

aumento das atribuições do diretor sem uma correspondente ampliação do quadro de 

funcionários da Diretoria pode ser considerado um fator complicador para o dirigente da 

instrução pública.  

O Conselho do Ensino era formado pelo diretor da instrução, como presidente; por 

um professor da Escola Normal; por um diretor de grupo escolar, sempre na função de 

secretário do Conselho; por um professor público primário e por um professor particular ou 

pessoa de reconhecida competência pedagógica. Seus membros, com exceção do diretor da 

instrução, eram nomeados pelo presidente do Estado para um mandato de dois anos. O 

Conselho de Ensino deveria reunir-se de maneira ordinária em janeiro de cada ano e 

extraordinariamente sempre que o exigissem os interesses do ensino, sendo as suas 

convocações realizadas por edital no “Diario Official”, sob determinação do diretor da 

instrução. A competência do colegiado girava em torno da análise e emissão de pareceres 

sobre métodos ou sistemas pedagógicos. O Conselho analisava também livros didáticos 

que lhe fossem apresentados, organizando, inclusive, a lista das obras passíveis de 

utilização no ensino primário, emitindo os respectivos pareceres sobre as mesmas36. Tais 

pareceres deveriam ser “fundamentados em termos claros e resumidos, lavrados pelo 

                                                 
35 Ibid.. 
36 SERGIPE. Art. 12 a 19. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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relator designado pelo presidente e assignados por todos os membros presentes. Os 

vencidos darão a razão do seu voto, podendo pedir prazo para fundamental-o”37. 

Graccho Cardoso, ao se referir à inspeção e à fiscalização do ensino, em 1925, 

afirmava que, com a divisão do território do Estado em cinco delegacias regionais de 

ensino, tudo levava a crer em resultados positivos. Segundo o administrador,  

 

Os delegados regionaes exercem a sua acção inspeccionando os 
estabelecimentos de ensino onde deixam registradas, em livro a este fim 
destinado, as impressões recebidas sobre o grau de adiantamento dos 
alumnos e a maneira como se observam os programmas, horários e os 
methodos adotados nas lições das classes; apontam a deficiência ou a 
necessidade da substituição do material escolar; informam a respeito da 
matricula e da frequência, accentuando as causas da variação extrema de 
ambas, e afinal se referem á assiduidade, capacidade e applicação do 
pessoal docente38.  

 

Os delegados regionais do ensino eram auxiliares do diretor da instrução e 

possuíam a incumbência de inspecionar e fiscalizar o ensino, executando quaisquer 

medidas referentes à técnica e a processos escolares (art. 29). Os delegados eram obrigados 

a residir na sede das respectivas regiões sob a sua responsabilidade (art. 30). A nomeação 

destes deveria “recahir em pessôa de notorio conhecimento em assumptos pedagogicos, ou 

que tiver a necessaria pratica de ensino como professor publico, ou particular” (art. 31). 

Era da competência dos delegados:  

 
 

§ 1º. Receber queixas, reclamações e representações sobre o serviço a seu 
cargo e transmitil-as ao director geral, quando não tenha competencia para 
as resolver. 
§ 2º. Instruir os directores dos grupos escolares, os professores desses 
estabelecimentos e das escolas isoladas sobre o cumprimento dos seus 
deveres. 
§ 3º. Guiar os directores de grupos e professores na organização technica 
de suas classes, e na adopção de methodos e processos de ensino 
recommendados pelo director geral. 
§ 4º. Inquirir dos professores sobre a modificação que convenha introduzir 
no regimen escolar. 
§ 5º. Visitar com frequência as escolas da região a seu cargo, de accordo 
com as instrucções do director geral, lavrando termo de visitas. 
§ 6º. Organizar os grupos escolares, nas zonas de sua inspecção. 

                                                 
37 SERGIPE. Art. 20. Regulamento [...].de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924.  A 
documentação do Conselho de Ensino disponível no Arquivo Público do Estado de Sergipe apresenta uma 
lacuna referente ao período analisado nesta investigação, não sendo possível o contato com nenhum parecer 
do Presidente do Conselho, o Diretor da Instrução Pública, sobre métodos ou sistemas pedagógicos ou livros 
didáticos.    
38 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1925, p. 17. 
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§ 7º. Fazer conferencias publicas sobre assumptos que interessem ao ensino 
e contribuam para a educação cívica do povo. 
§ 8º. Propor ao director geral a creação, suppressão e transferencia de 
escolas, observadas as disposições deste regulamento. 
§ 9º. Propor, em reservado, ao director geral a substituição dos 
encarregados escolares, que não tenham idoneidade. 
§ 10. Fornecer, de accordo com os encarregados escolares, os elementos 
precisos para a estatística escolar, encaminhando-os á Directoria Geral. 
§ 11. Quando na capital, comparecer todos os dias na Directoria Geral, 
afim de auxiliar nos trabalhos que lhe forem confiados. 
§ 12. Propor ao director geral, juntando os documentos precisos, a 
inclusão, no “Livro de Honra”, do nome dos professores, que se 
distinguirem. 
§ 13. Apresentar, annualmente, até o fim de junho, ao director geral 
relatorio minucioso das inspecções realizadas, propondo medidas que 
julgar necessarias em bem do ensino e manifestando opinião sobre a 
idoneidade dos professores. 
§ 14. Impor penas, de accordo com o estatuido neste regulamento. 
§ 15. Cumprir e fazer cumprir todas as determinações emanadas das 
autoridades superiores do ensino e que digam respeito ao regimen 
escolar39.  

 

 

A inspeção técnica escolar tinha como finalidade a verificação da frequência do 

professor e dos alunos, da duração do período escolar, do asseio da escola, do regime das 

disciplinas, do estado de conservação de mobiliário, dos métodos de ensino, do material 

pedagógico, da classificação pedagógica dos alunos, da localização da escola e necessidade 

de transferência para pontos diferentes, da população escolar, da aplicação dos programas e 

horários e, finalmente, a averiguação da competência e das condições do pessoal docente 

(art. 33). 

Os delegados regionais deveriam executar, anualmente, um estudo acerca da 

população escolar dos lugares por onde transitavam, de modo a consultar a conveniente 

localização das escolas existentes ou das que, futuramente, pudessem ser criadas. As 

visitas escolares deveriam ter duração de dois a oito dias em cada localidade, conforme o 

número de escolas e o seu grau de organização. Após os trabalhos escolares, o delegado 

regional, deveria lavrar um termo em livro próprio da escola. Neste a autoridade 

mencionaria todas as recomendações feitas ao corpo docente. Além das visitas ordinárias 

que lhes cumpria fazer, os delegados regionais do ensino estavam obrigados a quantas 

visitas extraordinárias lhes fossem ordenadas pela Diretoria da Instrução Pública. Dessas 

visitas, o delegado deveria remeter à Diretoria da Instrução Pública relatório das 

                                                 
39 SERGIPE. [Art. 32]. Regulamento [...]. de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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ocorrências, podendo o não cumprimento dessa responsabilidade acarretar cortes em seus 

vencimentos. Era incumbência ainda ao delegado regional a fiscalização dos livros 

didáticos, não permitindo outros que não os aprovados pelo Conselho do Ensino, e o 

exame da escrituração dos grupos e escolas, oferecendo instruções para que tal escrituração 

fosse realizada com regularidade e segundo os dispositivos regulamentares. Para os efeitos 

da inspeção, ficava o Estado dividido em regiões, sendo a capital sede da primeira40, como 

podemos verficar a seguir:  

 
§ 1º. A primeira região comprehende os municipios da capital, S. 
Christovam, Estancia, Socorro, Itaporanga, Boquim e Santa Luzia. 
§ 2º. Constituem a 2ª região, os municipios de Maroim, Propriá, Capella, 
Villanova, Santo Amaro, Rosario, Carmo, Japaratuba, Siriry, Gararú, 
Pacatuba, Porto da Folha, Villa Christina, Riachão, Arauá e Espirito Santo; 
séde na Capella. 
§ 3º. Abrange a 3ª região os municipios de Annapolis, Larangeiras, São 
Paulo, Itabaianinha, Campos, Campo do Britto, Aquidaban, Riachuelo e 
Divina Pastora; séde em Itabaiana41. 

 

O encarregado escolar também possuía função de fiscalização do ensino, sua 

atuação, porém, não se estendia a uma região. O regulamento da instrução pública de 1924 

determinava que “haverá nos municipios, para cada cidade, villa, ou povoado, um 

encarregado escolar, nomeado pelo Presidente do estado, sob proposta do director da 

Instrucção”. O seu trabalho de inspeção dos trabalhos escolares, conforme art. 43, inciso 

XXV do regulamento de 1924, deveria ser, no entanto, diário, representando uma inovação 

em relação ao regulamento de 1921. A nomeação deveria recair preferencialmente sobre 

autoridades jurídicas graduadas da cidade, vila, ou distrito. Somente na inexistência destes, 

em cidadãos de reconhecida competência e moralidade (art. 43). Nos impedimentos ou 

faltas destes, seriam substituídos pelo intendente, na sede do município, e pelos juízes de 

paz, nos distritos (art. 44). 

Exceto a determinação de que a inspeção dos trabalhos escolares do encarregado 

escolar deveria ser diária, pelo regulamento de 1924, todas as demais responsabilidades 

dos funcionários do serviço de inspeção seguiam sem alteração em comparação à 

regulamentação de 1921. Alteração ocorria mesmo em relação à nomenclatura dos dois 

cargos. Os antigos inspetores escolares passavam a se chamar delegados do ensino 

enquanto os antigos delegados passavam a se denominar encarregados escolares. Tal 

mudança demonstrava a influência da normatização paulista sobre a reforma da instrução 
                                                 
40 SERGIPE. [Art. 34-38; 40; 42]. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
41 Em mensagem apresentada à Assembleia Legislativa em 1925, Graccho Cardoso informava a ampliação 
do número de delegacias de três para cinco. SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa [...], 1925, p.13.  
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no governo Graccho Cardoso. Entre as inovações da reforma Sampaio Dória, poderíamos 

citar a implantação das delegacias regionais, organizadas sob a mesma denominação em 

Sergipe a partir de 1924.  

De acordo com o regulamento da instrução pública de 1924, eram muitas as 

atribuições do encarregado escolar. Exemplificam-nas: visitar as escolas e os grupos 

escolares com atenção à frequência de professores e alunos, condições de instalação 

escolar, dotação material e cumprimento dos deveres estatuídos para os mesmos, abstendo-

se, porém, de intervir na organização técnica da escola; comunicar sobre as ausências dos 

professores ou se estes não preenchiam o tempo de trabalho escolar, cobrando destes, 

justificativas por escrito, devendo remetê-las ao diretor da instrução; determinar aos 

professores que, no último dia letivo de cada mês, organizassem os mapas e boletins de 

movimento escolar a que eram obrigados, somente lhes atestando o exercício em vista da 

apresentação destes; promover, por todos os meios ao seu alcance, a manutenção das 

escolas locais, de modo que cada uma pudesse ter a matrícula e frequência regulamentares; 

estudar e conhecer de perto as necessidades da instrução local, a fim de habilitar o 

delegado regional a propor medidas necessárias ao desenvolvimento do ensino e a prestar, 

quando ouvido pelo diretor da instrução, as informações que lhe fossem solicitadas; 

lembrar a conveniência de criação, supressão, transferências e conversões de escolas, 

fundamentando suas propostas com estatísticas devidamente autenticadas. 

Cabia também aos encarregados escolares as ações de providenciar para que as 

escolas isoladas funcionassem em prédios que oferecessem boas condições de instalação, 

atentos aos preceitos da higiene e da pedagogia, cumprindo, nesse sentido, as instruções 

dos inspetores sanitários; presidir aos exames nas escolas sob sua jurisdição e assistir às 

festas escolares, patenteando de tal sorte o seu interesse pelo ensino; dar atestado de 

suficiência aos alunos que completassem o curso escolar; auxiliar as autoridades superiores 

da instrução na organização da estatística escolar, fornecendo-lhes as informações 

solicitadas, trabalho para o qual poderia pedir auxílio dos funcionários municipais e 

estaduais; auxiliar na fundação de caixas escolares; propagar pela imprensa, ou por meio 

de conferências, palestras e reuniões, os benefícios da instrução popular, salientando a 

conveniência da prática de hábitos de civismo e urbanidade, entre os habitantes locais; 

enaltecer as vantagens do trabalho material e do exercício das diversas profissões, 

sobretudo a do cultivo agrícola, sem prejuízo da conservação das matas; aconselhar, em 

todas as localidades, por meio de uma propaganda ativa a abstenção do álcool, do jogo e da 
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prática de outros vícios; e, velar pela fiel observância das leis e dos dispositivos referentes 

à instrução. 

Consistia ainda em competências dos encarregados escolares: impugnar os mapas e 

boletins que não exprimissem a verdade em relação à frequência de professores e alunos, 

devolvendo-os para a necessária retificação, e, no caso de reincidência, enviá-los ao diretor 

da instrução, para ser responsabilizado o infrator; atestar o exercício dos professores, 

quando do cumprimento dos deveres destes; dar exercício aos professores das escolas 

isoladas, comunicando tal fato ao diretor da instrução; justificar faltas ou conceder 

dispensa de exercício até o máximo de três dias por mês, não o fazendo em meses 

seguidos; receber dos professores removidos, suspensos ou demitidos o material escolar, 

guardando-o devidamente e passando recibo, que deveria ser enviado ao diretor da 

instrução e impor, dentro de sua alçada, penas disciplinares42. Como resultado do seu 

trabalho, deveria ao final, comunicar ao diretor da instrução todas as irregularidades que 

atrapalhassem o funcionamento das escolas. 

Em relação ao trabalho de delegados do ensino e encarregados escolares, o 

presidente Graccho Cardoso apresentava opiniões diferentes. Por um lado, elogiava o 

desempenho dos primeiros ao afirmar, em 1925, que “cumpriram todos, mais ou menos 

pontualmente, o seu dever; informando qual foi o verdadeiro estado do ensino, seus 

defeitos, sua bôa ou má qualidade, reclamando medidas que reputam necessarias á 

efficacia do espinhoso cargo que exercem”43. Por outro lado, criticava o trabalho dos 

encarregados escolares. Na sua avaliação:  

 

Os encarregados escolares, um ou outro exceptuado, são meras figuras 
decorativas, quantidades minimas cujos valores não podem ser computados 
no total dos esforços empenhados por quem realmente se interessa pela 
efficiencia do ensino. Apenas se salientam na concessão repetida de 
dispensas de exercicio aos professores, prejudicando assim o 
funccionamento das aulas, com a interrupção incessante do andamento dos 
cursos44. 

 
A explicação para o problema aparecia no próprio pronunciamento de Graccho 

Cardoso que apontava o fato do trabalho dos encarregados escolares ser voluntário, não 

sendo seus representantes subordinados à Diretoria Geral da Instrução como funcionários. 

Diante do exposto, o governante apresentava uma sugestão: “[...]. Ha toda vantagem, por 

certo, em se remunerar os encarregados escolares e em se determinar que a nomeação 

                                                 
42 SERGIPE. Art. 43. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
43 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...], 1925, p. 17-18. 
44 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...], 1925, p. 18. 
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destes recaia sempre, preferencialmente, em professores jubilados, cujo estado physico não 

seja obviamente um impecilho á capacidade requerida” 45. 

Assim como ocorria com os funcionários diretos da Diretoria Geral da Instrução, 

também, praticamente sem alterações em relação ao regulamento de 1921, seguia, a partir 

da reforma de 1924, o trabalho dos delegados do ensino e encarregados escolares - antigos 

inspetores do ensino e delegados escolares, respectivamente. Também nessa 

regulamentação observamos a predominância de atribuições burocráticas sobre as técnico-

pedagógicas. A própria definição de fiscalização para suas atividades acarretava prejuízo 

aos aspectos pedagógicos. Como nos lembra Reis Filho, “esse defeito das regulamentações 

parece ser insanável e leva sempre ao mesmo resultado: burocratizar a ação educativa e 

fazer incidir sobre a rotina as preocupações do inspetor, que deveriam ser orientadoras”46. 

Os trabalhos de fiscalização do ensino estendiam-se ainda aos serviços da 

inspetoria médico-sanitária escolar. Esta era “encarregada de velar pela saude das creanças, 

quer das escolas publicas, quer das particulares, [e] será feita por um corpo de medicos, de 

livre nomeação do Presidente do Estado, devendo o compromisso ser prestado perante o 

director geral da Instrucção, a cuja jurisdicção ficam sujeitos”47. Entre as finalidades da 

inspeção sanitária, citamos: 

 
a) a inspecção medica dos alumnos e do pessoal administrativo; 
b) a vigilancia hygienica das escolas e do seu material, especialmente sob o 
ponto de vista orthopedico; 
c) a prophylaxia das molestias transmissiveis e evitaveis; 
d) ministrar preceitos elementares de hygiene aos alumnos, guiando os 
professores nesses misteres; 
e) superintender e ensinar educação physica nas escolas; 
f) estudar as condições locaes, topographicas e hygienicas das escolas, 
cuidando de sua melhor localização; 
g) pedir ao director geral o fechamento das escolas por medida de hygiene, 
e decretar suspenso o funccionamento das mesmas em casos urgentes, 
dando communicação áquella autoridade; 
h) prestar ao Governo e ás demais autoridades superiores do ensino os 
informes que forem solicitados, a respeito de suas visitas ou inspecções48. 
 

 
 

Eram os inspetores-sanitários responsáveis pela organização das cadernetas 

biológicas dos alunos. A inspeção compreendia também a visita domiciliar aos alunos que 

                                                 
45 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...], 1925, p. 18. 
46 REIS FLHO, Casemiro. A educação e a ilusão liberal: origens da Escola Pública Paulista. Campinas: 
Autores Associados, 1995, p. 125. 
47 SERGIPE. Art. 46. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
48 SERGIPE. Art. 47. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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se achassem doentes, receitando-os devidamente, exceto se o aluno doente dispusesse de 

meios para o próprio tratamento, ficando o médico isento da obrigação de receitá-lo, 

restringindo sua visita à colheita de dados para a caderneta biológica. Em junho de cada 

ano, deveria o inspetor-sanitário apresentar minucioso relatório ao Diretor Geral da 

Instrução, especificando todos os serviços que tivesse executado49. Apesar da determinação 

de elaboração de relatório anual pelo inspetor-sanitário, o que nos leva a supor uma 

quantidade razoável de relatórios expedidos pelos médicos que exerciam tal função, 

considerando ainda, em 1925, a existência de quatorze grupos escolares no Estado, além 

das Escolas Reunidas Esperidião Monteiro e das escolas isoladas, não foi localizado, nas 

instituições de pesquisa do Estado, nenhum desses documentos. Nos ofícios dos diretores e 

diretoras dos grupos, que frequentemente informavam à Diretoria da Instrução, as visitas 

de autoridades políticas e funcionários do ensino nos grupos escolares também não foi 

identificada a presença de tais profissionais50. Diante desse fato, supomos a existência de 

problemas quanto aos trabalhos da inspeção médica nas escolas. Sobre o problema, o 

próprio Presidente do Estado, Gaccho Cardoso, apresenta-nos indícios que esclarecem a 

situação, quando admite, um ano e meio após a vigência da reforma de 1924, que: 

 

A inspecção medica escolar é medida que deve ser igualmente ensaiada nas 
escolas da capital. / O campo da inspecção medica das escolas cada vez 
mais se amplia, violentado pela acção do progresso da medicina e da 
pedagogia. / Já não basta saber se o prédio escolar esta situado em logar 
salubre e se aquelles que o construíram obedeceram, em tudo, aos preceitos 
do saneamento e da hygiene. Tão pouco a missão do medico esta limitada a 
impedir a propagação das moléstias transmissíveis e a premunir as 
creanças, pela vaccina, contra a possibilidade dos vários contágios. Pede-
se-lhe muito mais. Não só o exame prematricular, como a inspecção 
periodica de todas as escolas, do ponto de vista da predisposição que as 

                                                 
49 SERGIPE. Arts. 48 a 51. Regulamento [...].de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
50 Foram localizados ofícios cujo conteúdo era a informação a DGI sobre visitas realizadas aos grupos 
escolares por profissionais, ligados ou não ao ensino. São exemplos: O GEML foi visitado em março de 1925 
pelo professor Alberto de Assis, delegado escolar do Estado da Bahia, juntamente com o Secretario Geral da 
Instrução Pública Coronel Raymundo Ribeiro, conforme Of. no. 3 de 12/3/25, do GEML para a DGI; O 
GEFC foi visitado pelo delegado regional do ensino, Dr. Florival de Oliveira em 29/04/25, conforme Of. de 
01/05/25, do GEFC para a DGI, e visitado também pelo Chefe do Posto de Hygiene de Annapolis, Dr. 
Antonio Carlos, em 26/05/25, conforme Of. de 01/06/25, do GEFC para a DGI; O GESC foi visitado pelo 
delegado do ensino, Dr. Jessé de Andrade Fontes, em 25 de março de 1925, conforme Of. de 26/03/925, do 
GESC para a DGI; O GECC foi visitado pelo delegado regional do ensino em junho de 1925, conforme Of. 
no. 164, 17/06/925, do GECC para a DGI; e visitado também pelo delegado regional do ensino Dr. Ascendino 
Argollo em abril de 1926, ver: Of. no. 187 de 28/04/1926, do GECC para a DGI; O GEGB foi visitado pelo 
Dr. Jessé de Andrade Fontes, delegado regional da 5o. Circunscrição, em março de 1925, conforme Of. de 
4/6/1925, do GEGB, e também em abril de 1926, conforme Of. de 19/4/1926, do GEGB; O GEOC foi 
visitado pelo presidente do Estado em 08/1925, conforme Of. de 12/08/1925, da diretoria do GEOC para a 
DGI, e também pelo delegado regional, Dr. Gomes Netto, em 04/1926, conforme Of. de 03/04/1926, da 
diretoria do GEOC para a DGI; O GEJFB foi visitado pelo encarregado escolar Dr. Etelvino Tavares em 
06/1925, conforme Of. de 30/06/1925, da diretoria do GEJFB para a DGI, e também em 11/1926 pelo Dr. 
Gomes Netto, delegado regional do ensino, conforme Of. 08/11/26, da diretoria do GEJFB para a DGI. 
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creanças possam offerecer a certas moléstias, mormente as relacionadas 
com o apparelho visual. / Necessario se faz, portanto, que autoridades 
escolares e sanitárias se dêem as mãos com veras para esse desiseratum, 
que marcará em matéria de instrucção pública, etapa magnífica. / Importa 
não protelar o inicio da inspecção medico escolar51.   
 

 

Um ano e meio depois de decretada a reforma da instrução pública, a inspeção 

médico-sanitária não havia sido organizada. A sua proposição na regulamentação do 

ensino no governo Graccho Cardoso demonstrava preocupação com os princípios de 

modernização da sociedade, marcadas pelos avanços científicos da medicina e da 

influência destes na educação escolar. A atenção a este tipo de fiscalização nas instituições 

de ensino já encontrara espaço na normatização legal no Brasil, através, por exemplo, do 

projeto de Rui Barbosa sobre a reforma do ensino primário no Rio de Janeiro no final do 

século XIX. Neste projeto, sob a denominação de “inspeção higiênica nas escolas”, 

decretava a necessidade de que tal fiscalização deveria ser confiada apenas a profissionais 

habilitados, razoavelmente remunerados e com a obrigatoriedade de assiduidade dos seus 

deveres52. A determinação da inspeção médico-sanitária também esteve presente na 

reforma do ensino paulista de 1920, que estabelecia na sua regulamentação a criação da 

inspeção médico-escolar53. Apesar da preocupação com aspectos de higiene existente em 

Sergipe antes da Reforma da Instrução de 1924, não foi possível a organização da inspeção 

médico-sanitária. Contudo, os cuidados relativos à higiene perpassavam toda a organização 

técnico-pedagógica das instituições de ensino. Tais cuidados iniciavam-se já com a 

necessidade de preenchimento de determinados requisitos dos alunos no momento da 

realização das matrículas. Constituem exemplos destes a comprovação de vacinação e a 

inexistência de doenças transmissíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa  […] 1925, p. 15-16. 
52 BARBOSA, Rui. Obras completas de Rui Barbosa – Reforma do ensino primário e outras instituições 
complementares da instrução pública. v. X, tomo I, 1883a, p. 59. 
53 CAVALIERE, Ana Maria. Entre o pioneirismo e o impasse: a reforma paulista de 1920.  Educação e 
Pesquisa. São Paulo, v.29, n.1, p.35, jan./jun. 2003. 
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Das matrículas aos exames e promoções 

 

 

 

As matrículas, limitadas a 50 alunos para cada escola, mantinham-se abertas 

durante todo o ano letivo, a partir de fevereiro. A obrigatoriedade e gratuidade da matrícula 

restringiam-se ao ensino primário elementar. Para tanto, bastava que pais ou responsáveis o 

solicitassem apresentando a seguinte documentação: 

  
a) attestado de haver sido vaccinada, nos ultimos dois annos, e de que não 
soffre molestia contagiosa; 
b) certidão de nascimento ou justificação que a suppra, por onde se 
verifique que o candidato tenha de 7 a 14 annos; 
c) boletim de promoção ou attestado do professor ou director do 
estabelecimento que frequentava, quando se não tratar de alumno a 
matricular-se pela primeira vez54. 

 

No curso primário superior além dos documentos elencados na citação anterior, 

requeria-se, conforme art. 110 da regulamentação de 1924, a apresentação do certificado 

oficial de suficiência no curso elementar. A matrícula no curso primário superior estava 

sujeita à taxa de 3$000, destinada ao fundo escolar, sendo isentos os filhos de indigentes, 

os filhos de operários que não fossem mestres, diretores ou administradores de serviços, os 

filhos de funcionários públicos que recebessem vencimentos mensais menores de 200$000 

e dos que recebessem vencimentos de até 300$000 mensais, uma vez feita a prova de 

possuir mais de três filhos em idade escolar. Para a obtenção da isenção, os pais, ou 

responsáveis, deveriam fazer requerimento ao diretor da instrução, provando qualquer das 

condições de isenção (art. 117). Assim como em São Paulo, após a Reforma de Sampaio 

Dória, apenas os primeiros anos do ensino primário seriam gratuitos. 

O pagamento da taxa de matrícula era registrado e informado à Diretoria Geral da 

Instrução. Da seguinte maneira informava o Grupo Escolar Manoel Luís que algumas 

alunas pagavam taxa conforme o art. 116 do regulamento, arrolando o nome das mesmas 

para a DGI:  

 
Noeme Teixeira Nery/ Ophelia Marques/ Adalbertina Santos/ Consuelo 
Bessa/ Elza Rollemberg Leão/ Lygia Piassal/ Naldy C. de Mendonça/ 
Ceres Torres/ Severina C. Gareto/ Maria José de Araujo/ Alda Maria dos 
Santos/ Céres Botto/ Adelia Sterenberg/ Maria Alves Moura/ Lenir Torres/ 
Laura Leão/ Niole C. de Mendonça/ Maria Campos/ Maria Francisca 

                                                 
54 SERGIPE. Art. 108-109. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 



 

 

231
 

 

Bomfim/ Olindina Farias/ Maria do Carmo Lemos Filha/ Ilda Ferreira 
Menezes/ Cacilda Gomes/ Maria Geovanisa Mattos/ Maria Dolores Freire/ 
Elisabeth Bezerra/ Maria da Pureza Santanna/ Maria Mezulan de Mello55. 

 

O Grupo Escolar Coelho e Campos também fazia o registro. A respeito do assunto, 

pronunciava-se assim a direção do grupo, em 1926: 

 

   [...] 
Tenho em meu poder a quantia de 60$000, taxa de matricula de 20 
alumnos que si matricularam no curso primario superior, conforme 
determina o art. 116 do Regulamento da Intrucção. 
Peço dizerdes-me se devo remetter esta importancia a essa Directoria ou 
recolhel-a na Exactoria d’esta cidade56.  

 

Ao matricular-se em uma escola, o aluno receberia uma caderneta na qual deveriam 

ser mencionados o seu nome, idade, filiação, naturalidade, domicílio e grau do ensino 

cursado. Nesta caderneta, deveriam ser consignadas as médias mensais referentes às lições, 

comportamento e a frequência do aluno (art. 111) e não as médias diárias como 

preceituava a Lei 852/23 que estabeleceu as bases da reforma. Este documento deveria ser 

devolvido no mesmo mês à instituição de ensino, devidamente assinado pelos pais (art. 

131). 

Houve grupos escolares, no entanto, que não dispuseram de tais instrumentos. O 

delegado do ensino registrava, em abril de 1926, que o Grupo Escolar Olympio Campos 

não dispunha das devidas cadernetas:  

 
Ainda não foi fornecida aos alumnos a caderneta recommendada pelo 
Regulamento, na qual serão mencionados o nome, idade, filiação, 
naturalidade, domicilio e o gráo do ensino que cursam, em cuja caderneta 
são inseridos as médias mensaes das lições, comportamento e a frequencia 
do alumno, para conhecimento dos paes ou responsaveis pelas creanças, 
que assignarão á mesma caderneta, todos os mezes devolvendo-a o alumno 
ao director ou professor no mesmo mez57. 

 

Não eram obrigados à matrícula escolar os menores de sete anos e os maiores de 

quatorze, os portadores de doença contagiosa e os que, pela inspeção médica, fossem 

considerados física ou mentalmente incapazes, aqueles cujo domicílio estivesse situado 

fora de um circuito determinado pelo raio de um quilômetro, em relação à escola mais 

próxima (distância bem menor que os 3 km preceituados na lei 852/23), os filhos de pais 

indigentes, enquanto não providos, oficialmente, do necessário e os que recebessem 
                                                 
55 Of. no. 7 de 16/3/1925, da diretoria do GEML para a DGI. 
56 Of. no. 185 de 6/4/1926, da diretoria do GECC para a DGI. 
57 TV de 20/04/1926 elaborado pelo delegado regional Gomes Netto em visita ao GEOC. 
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instrução na própria residência ou em estabelecimento particular de ensino (art. 115). 

Estavam eliminados da matrícula, por sua vez, os alunos que se retirassem da escola com 

autorização dos pais ou responsáveis; os que fossem dispensados por incapacidade física 

ou mental, verificada pela inspeção médica; os que completassem o máximo da idade 

escolar; os alunos transferidos para outra escola; os que concluíssem o curso; e, os que 

faltassem às aulas durante sessenta dias consecutivos, havendo candidato a preencher a 

vaga (art. 118). 

As aulas do ensino primário iniciavam-se em 1º de março e deveriam ter fim em 30 

de novembro. Deveriam funcionar em todos os dias úteis das 09:00min. às 13:00min., com 

intervalo de vinte minutos, no mínimo, para recreio e atividades físicas dos alunos, sob a 

vigilância do professor ou diretor. Nos estabelecimentos escolares desdobrados, como nas 

escolas de duas sedes, o funcionamento das aulas deveria ser feito em dois períodos, um 

das 09:00min. às 12:00min. e o outro das 14:00min. às 17:00min.. As aulas eram suspensas 

nos feriados declarados pela União e pelo Estado, nos domingos e dias santificados, nos 

dias de carnaval e nos da Semana Santa e nos dias compreendidos entre 30 de novembro e 

1º de março, período de férias escolares58.  

Eventos externos, no entanto, impediam o cumprimento da lei. Comprova tal 

afirmação fato ocorrido no Grupo Escolar Fausto Cardoso. Esta unidade de ensino, em 

1926, devido às consequências do movimento tenentista em Sergipe, teve a sua sede 

ocupada pela Força Pública do Estado. Dessa forma era que em 1º de março, a direção do 

Grupo informava à Diretoria Geral da Instrução: 

 
Em cumprimento ao meu dever levo ao conhecimento de V.Exa. que o 
Grupo Escolar ‘Fausto Cardoso’ desta cidade acha-se occupado pela força 
publica aqui estacionada em defesa da legalidade, e que por tão justo 
motivo, deixa-se de ter inicio hoje, as aulas do alludido Grupo; logo parece 
que o mesmo seja desoccupado, iniciarei as referidas aulas59.  

 

A persistência da ocupação inviabilizava o início do ano letivo de parte dos alunos 

da cidade de Simão Dias. Assim, quinze dias após o primeiro contato, a Diretoria da 

Instrução era novamente informada da impossibilidade de início das aulas: 

 

Accusando o telegramma de V.Exa. tenho a dizer-vos que deixo de iniciar, 
hoje, os trabalhos lectivos do Grupo Escolar ‘Fausto Cardoso’, em virtude, 
do mesmo, achar-se muitissimo sujo, em completa immundisse devido a 

                                                 
58 SERGIPE. Arts. 119, 120, 121. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
59 Of. de 1/3/1926, da diretoria do GEFC para a DGI. 
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estadia da força publica;  e que, após rigoroso asseio, o qual será feito com 
a maxima urgência, iniciarei os referidos trabalhos60. 

 
 

No dia 22 de março, o Grupo Escolar Fausto Cardoso foi novamente ocupado pela 

Força Pública do Estado, tendo seus trabalhos escolares reiniciados apenas em 12 de abril 

de 192661. 

No que se refere às matrículas nos grupos escolares, verificamos, no ano de 1926, o 

baixo número destas em alguns grupos. De acordo com ofício enviado pela direção do 

Grupo Escolar Coelho e Campos à Diretoria da Instrução Pública, apenas 75 alunos 

haviam sido matriculados sendo 25 do sexo masculino e 50 do feminino62.  O problema 

mostrava-se mais grave em outro grupo escolar, devido à extensão do tempo em que 

persistiu na instituição. Entre os anos de 1924 e 1926, o funcionamento do Grupo Escolar 

Gumercindo Bessa foi marcado pela queda nas matrículas, acarretando consequências 

negativas para a instrução primária. O delegado regional do ensino, Antonio X. de Assis 

em 1924, registrava a queda nas matrículas. Atribuía este fato a problemas referentes em 

parte a mudanças de horário no funcionamento do grupo. Assim pronunicava-se: 

 

[...] Estando em goso de licença o Director do Estabelecimento, Dr. 
Manoel José da França, e ausente desta localidade, fui recebido e 
acompanhado sempre pela Directora interina professora Jardelina de Góes 
Fontes, a qual me forneceu todos os elementos para a inspecção, donde vim 
a saber que o primitivo horario era mais longo, isto é, dispondo cada turno 
de quatro horas, mas que os chefes de familia se insurgiram contra o 
mesmo, por começar o primeiro ás 8 horas. 
Visto de longe parecerá que tal intromissão de ditos chefes deveria ser 
combatida, mas se attentarmos que lhes têm o poder de não mandar os seus 
filhos ou pupilos á escola, ficando esta deserta, teremos a justificar a 
alteração do horario, como acima ficou dito. Entretanto cabe á Directoria 
de Instrucção resolver o caso, se não para a vigorar ainda no presente 
exercicio, por estar a findar, mas para o de mil novecentos e vinte cinco, 
consoante o § 14, art 10 do Regulamento vigente. Tenho mais a acrescentar 
que apezar da alteração do dito horario, a matricula deste Grupo baixou de 
um terço sobre a do curso p. findo. 
Em 1923 a matricula geral foi de 307 alumnos de ambos os sexos. A deste 
anno alcançou apenas o numero de 200, havendo, portanto, uma média de 
25 crianças para cada anno ou classe. A média de frequencia total no 
ultimo mês foi de 150,7, sendo 58,8 para os masculinos e 91,9 para os 
femininos. Urge, portanto, que seja infrentado tal problema, procurando-se 
conhecer melhor as razões do decesso da matricula63. 

   

                                                 
60 Of. de 16/3/1926, do Grupo Escolar Fausto Cardoso para a Diretoria Geral da Instrução. 
61 Of. de 22/3/1926 e de 12/04/1926, do Grupo Escolar Fausto Cardoso para a Diretoria Geral da Instrução. 
62 Of. n. 183 de5/03/1926, do Grupo Escolar Coelho e Campos para a Diretoria Geral da Instrução. 
63 TV de 08/10/1924 elaborado pelo delegado regional Antonio Xavier de Assis em visita ao GEGB. 
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A alteração de horários na instituição pode ser um indício capaz de justificar a 

baixa na matrícula e na frequência dos alunos. Outros motivos, no entanto, deveriam 

contribuir para este fato. No caso em tela, a queda no quantitativo de alunos foi 

vertiginosa: de 307 alunos em 1923 para 200 em 1924. A respeito disso o delegado já 

insinuava a necessidade de maiores esclarecimentos e apresentava hipótese ao afirmar que: 

 

A meu ver assenta ella em alto gráo na pobreza da população que veio 
confiante no auxilio do Grupo quanto á distribuição de roupa aos mais 
necessitados, á maneira do que se fazia na capital. E uma vez que o fundo 
escolar não tem recursos, seria bem lembrado que a Directoria desta casa 
promovesse todos os meios a seu alcance para jugular a crise, realisando, 
por exemplo, Kermesses, etc e uma propaganda seria e decidida. [...] Está 
reunido o 3o. ao 4o. anno, pela falta de alumnos neste ultimo, isto no turno 
da tarde, que é dedicado ao sexo masculino64. 

 

O Delegado chamava o poder público à responsabilidade em relação à promoção da 

instrução das crianças. Nesse sentido, atribuía à direção do Grupo o dever de realizar 

eventos para a arrecadação de fundos e mesmo a difusão para a população de Estância de 

esclarecimentos quanto à necessidade e a relevância da escolarização das crianças. Esta 

situação revelava-se preocupante quando considerado, de modo geral, o desenvolvimento 

da cidade e, especificamente, a obrigatoriedade e a gratuidade do ensino primário 

elementar de três anos. Evidenciamos, a partir da situação descrita, um problema: a falta de 

demanda por escolarização por parte daquela sociedade, cujas representações sobre escola 

diferiam daquelas dos administradores da instrução pública. Como consequência direta, os 

resultados apresentavam-se preocupantes no que se referia aos exames de promoção do 

grupo. Da seguinte forma pronunciava-se o delegado do ensino: 

 

As promoções para estes annos (3o. e 4o.) não foram feitas a rigor, de 
maneira que sente se falta de verdadeiro aproveitamento nas lições que vão 
sendo ministradas, tudo pela fraqueza de base nos annos antecedentes, 
facto que vae obrigar a repetição das respectivas materias no anno lectivo 
seguinte. No geral encontra-se o turno feminino mais bem collocado, 
donde-se deprehende que a maior lacuna existente no estabelecimento é a 
matricula exigua, que traz consequentemente pequena frequencia, sendo o 
sexo masculino o que mais soffre65. 

 

As possíveis diferenças de representações sobre a escola entre a população 

estanciana e os dirigentes da instrução pública ampliavam-se no que se referia 

provavelmente ao trabalho com base no método intuitivo. O delegado Jessé Fontes 

                                                 
64 TV de 08/10/1924 elaborado pelo delegado regional Antonio Xavier de Assis em visita ao GEGB. 
65 TV de 08/10/1924 elaborado pelo delegado regional Antonio Xavier de Assis em visita ao GEGB. 
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considerava o método “exhaustivo” para o corpo docente e, talvez, não plenamente 

compreendido pelas famílias dos alunos. Algumas dessas famílias dirigiam seus filhos para 

outras instituições de ensino da cidade - escolas isoladas ou mesmo os estabelecimentos 

particulares. 

 

[...] vê-se que a matricula geral do sexo feminino attinge actualmente 
apenas a somma de 92 alumnas, isto é, 2 terços da matricula do anno 
transacto, o que é explicavel não só por acharmo-nos ainda no 1o. mez do 
curso como tambem por existirem na cidade duas escolas isoladas nos 
bairros mais pobres já com elevada matricula, uma escola da Liga 
Sergipense contra o Analphabetismo com matricula de 50 alumnos, assim 
como uma grande profusão de escolas particulares, cuja maioria funcciona 
sem licença da Directoria da Instrucção e sem norma ou preceito algum 
regulamentar66.  

    

Além disso, acerca do Grupo Escolar Gumercindo Bessa, declarava o delegado 

regional do ensino da cidade de Estância: 

 

É muito baixa a matricula do grupo até agora, sendo provavel que no 
decurso do mez vindouro augmente o seu numero. Assim como acontece 
com a matricula do sexo feminino no 3o. e 4o. annos é também ou ainda 
mais diminuta a matricula do 3o. e 4o. annos do sexo masculino. A’ vista 
disso proponho tambem como medida de economia para o erario publico 
que não seja preenchida a vaga da professôra D. Anna Pitanga de Queiroz 
que requereu jubilação, passando para o 1o. anno a professôra do 4o. D. 
Cremildes Corrêa Freire, ficando os alumnos do 4o. e 5o. annos sob a 
direcção da professora do 3o. anno D. Jardelina de Góes Fontes, cuja 
matricula sem probabilidade de augmento é apenas de 16 alumnos67. 

 
 

O Grupo Escolar Olympio Campos, em 1926, vivenciou um outro problema 

prejudicial à formação e promoção dos alunos, como explicitavam as palavras do diretor 

Arthur Alfredo Passos: 

 

Cumpro o dever de enviar a V.Exa. a copia das actas dos exames 
realizados no Grupo Escolar ‘Olympio Campos’, dessa cidade de 
Villanova. / Não foi possível fazer-se a promoção dos alumnos do 1o. grau, 
esteve para bem dizer, sempre sem funccionar, dado o constante 
movimento da respectiva professora. / A que foi ultimamente indicada para 
esta cadeira tomou posse e entrou em exercício no dia 18 do corrente, 
vésperas do encerramento das aulas68. 

 

                                                 
66 Copia do TV de 28/03/1925 elaborado pelo delegado regional da 5a. circunscrição Jessé de Andrade 
Fontes em visita ao Grupo Escolar Gumercindo Bessa. 
67 Copia do TV de 31/03/1925 elaborado pelo delegado regional da 5a. circunscrição Jessé de Andrade 
Fontes em visita ao Grupo Escolar Gumercindo Bessa. 
68 Of. no. 14 de 30/11/1926, da diretoria do GEOC para a DGI. 
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Na organização do horário das aulas, as lições e exercícios que reclamavam maior 

esforço de atenção deveriam ser ministrados primeiramente. A distribuição destes deveria 

ser feita de modo a variar sempre “a applicação mental dos alumnos”. Cada lição deveria 

corresponder, no máximo, a trinta minutos nas escolas primárias elementares e 40 nas 

superiores. Entre uma lição e outra deveria haver um intervalo de 5 minutos, no mínimo, 

para descanso dos alunos. O regulamento do ensino determinava que de forma alguma, 

deveriam ser impostas ao aluno mais de três horas consecutivas de trabalho escolar69. 

O ensino nas escolas primárias deveria ser complementado por meio de excursões 

escolares a lugares históricos, fazendas, fábricas, museus. Durante as quais os professores 

subministrariam às crianças as explicações que tivessem por fim desenvolver-lhes as 

faculdades de observação (art. 124). 

Nas aulas, o mestre deveria ter o dever de imprimir no espírito dos alunos os 

princípios e sentimentos de moralidade, justiça, verdade e patriotismo, acostumando-os a 

evitar os atos de covardia, fugindo da mentira, praticar a tolerância e as boas maneiras, 

cultuar, em suma, a verdadeira noção dos direitos e deveres e da dignidade do cidadão. 

Para a verificação da frequência, além da chamada, no início dos trabalhos, deveria ser 

feita uma outra logo após o recreio. As faltas, os comparecimentos tardios e as retiradas 

dos alunos antes da hora regulamentar deveriam ser anotados pelo professor ou diretor (art. 

125 a 127). 

Os alunos deveriam ser avaliados trimestralmente, em maio e agosto. No curso 

primário elementar, as provas escritas deveriam versar sobre Aritmética e Linguagem. No 

curso primário superior, sobre Português e Aritmética (art. 128).  

De acordo com o Regulamento da Instrução Pública de 1924, importante seria que 

o professor desse atenção ao ritmo de desenvolvimento do aluno: “Na fixação das notas 

nas lições e provas trimestraes, dever-se-á ter sempre em vista o esforço do alumno em 

relação á sua capacidade intellectual” (art. 133). 

Como na Lei 852/23, o regulamento de 1924 determinava que a conclusão de 

qualquer dos cursos, elementar ou superior, “dá direito a um certificado offical de 

sufficiencia. O certificado de suffiencia na instrucção elementar permittirá a matricula na 

instrucção superior e o desta, na Escola Normal e em outros estabelecimentos de ensino, 

que não tiverem disposições especiaes a respeito” (art. 135). 

                                                 
69 SERGIPE. Art. 122 e 123. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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As aulas não deveriam, de acordo com o regulamento, ser interrompidas quando a 

escola ou classe fosse visitada oficialmente ou por algum particular, a não ser durante o 

hino de recepção dirigido pelos alunos à autoridade escolar (art. 137)70. 

O Regulamento da Instrução de 1924 preceituava o método de ensino intuitivo. 

Para tanto atentava para a importância dos materiais escolares. De acordo com a orientação 

do ensino, “cada escola, grupo ou estabelecimento de instrucção primaria terá os objectos e 

apparelhos necessários para o ensino intuitivo, para o de geographia, systema metrico, 

collecções de quadros muraes, dos reinos animal, vegetal e mineral e demais peças 

indispensáveis a um museu pedagógico” (art. 84).  

O delegado regional Gomes Netto ao examinar o Grupo Escolar Olympio Campos, 

apesar de reconhecer o esforço da direção da instituição dirigida pela professora Olga 

Bispo, não deixava de registrar os problemas existentes principalmente o relacionado à 

falta de livros e outros recursos didáticos. Foram suas as seguintes palavras: 

 
Em observancia a determinação expressa do Regulamento da Instrucção, 
inspeccionei, hoje o Grupo Escolar Olympio Campos, nesta cidade, sob a 
competente direcção da Exma. Professora D. Olga Bispo, que, apesar de 
esforçada no exercicio do magisterio, não tem podido imprimir, no curto 
espaço de sua administração, a organisação que merece o referido 
estabelecimento, na ausencia, quasi absoluta, de material escolar, e livros 
approvados pelo Conselho Superior do ensino, para o exercicio dos 
modernos methodos pedagogicos.  
É assim que notei a falta dos seguintes livros: Leituras Reparatorias; 
Quadros de Linguagem e Arithmetica; Carta Geographica de Sergipe; 
Bréves lições de Historia do Brasil e 1o. 2o. e 3o. livros de João Kópke, bem 
como as cartas de Parker para as lições praticas de Arithmetica, contadores 
mecanicos dos mais modernos; objectos e apparelhos necessarios para o 
ensino intuitivo, para o de Geographia, Systema metrico, colleções de 
quadros muraes dos reinos animal, vegetal e mineral, e demais peças 
indispensaveis a um museu pedagogico. 
Em cada uma das quatro classes ou escolas, em que foi dividido o ensino, 
verifiquei a falta muito sensivel de 1 secretaria e 1 mesa para a professora, 
e 1 armario para arrecadação dos objetos escolares, servindo-se as 
professoras dos bancos escolares para bancas altas improvisadas, e vice-
versa, cumprindo com urgência, prover o estabelecimento desse material, 
cuja falta tanto martyrisa o professorado. Cabe-me, também, declarar que, 
para as lições de Sciencias physicas e naturaes, faltam modelos e 

                                                 
70 As atividades cotidianas dos Grupos eram demarcadas por hinos. Em Sergipe, a prática do canto de hinos 
chegou a ser sistematizada em 1913 por meio do Hymnario dos Grupos Escolares e Escolas Singulares do 
Estado de Sergipe, aprovado em 1º de agosto de 1913 pelo Conselho de Ensino. O Hymnario consistia em 
um complemento do regimento interno das escolas públicas primárias e dividia-se em duas partes: Hymnos 
Patrióticos e Hymnos Escolares. Foi organizado pelo professor Balthazar Góes, diretor dos dois primeiros 
grupos escolares da capital. Sobre a prática de canto de hinos nos grupos, ver: AZEVEDO, Crislane B. de; 
OLIVA, Terezinha A. de. Práticas cívicas nos grupos escolares de Aracaju na Primeira República: o canto de 
hinos. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. n. 34, Edição comemorativa do 
Sesquicentenário de Aracaju, p. 153-170, 2003-2005. 
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apparelhos recommendados pelo Regulamento e o emprego de colleções 
industriais e mappas muraes. 
Resente-se do mesmo modo o estabelecimento de quadro negro, existindo 
2, somente, já imprestaveis em 2 classes, com sacrificio do ensino71. 

 

À falta de materiais escolares necessários às aulas, acresce não só a ausência 

mesmo do regulamento e do programa de ensino em vigor, mas também o fato de o grupo 

não possuir sequer os livros necessários para o registro de atividades da instituição: 

 
A escripturação escolar incompleta [...] e o que é mais notavel não haver 
recebido o estabelecimento, até agora, o Regulamento da Instrucção e o 
respectivo programma! 
Offereceu-me, assim, má impressão a minha primeira visita ao unico 
estabelecimento de ensino da séde do meu districto, que, tendo passado 
recentemente à categoria de Grupo Escolar, bem poderia attestar uma 
organisação perfeita, sob todos os preceitos pedagogicos regulamentares, 
elevando os creditos de minha terra, com a verdade do ensino. 
A respeito de tudo isto, revela-se o corpo docente dedicado á causa do 
ensino, e faço votos para que sejam levados a effeito as providencias por 
mim indicadas no presente termo, tornado-se effectiva a pratica dos 
modernos processos pedagogicos em beneficio da juventude estudiosa, 
attendendo que as creanças no dizer dos philosophos são a expressão, digo, 
a <esperança da patria, e as estrellas luminosas do porvir>72. 

 

Dois meses depois, em maio de 1925, o delegado ainda registrava a inexistência de 

materiais requeridos pelo ensino: 

 

Faltam os livros approvados pelo Conselho Superior da Instrucção, em 
numero sufficiente para o corpo discente, devendo a Directoria, em breve, 
fornecel-os a este estebelecimento, com o auxilio da caixa escolar, em 
beneficio da Instrucção do Estado, e facilidade do ensino compromettido 
n’este Grupo, infelizmente, na falta dos livros adoptados e material 
pedagogico. / Argui alguns alumnos do 2o. gráu e pouco aproveitamento 
notei, aguardando-me para examinar os alumnos dos outros gráos n’outra 
visita73. 

 

No ano seguinte, 1926, o delegado do ensino aparecia com novos registros sobre a 

precariedade de materiais em poder do Grupo Escolar Olympio Campos e comentários que 

revelavam preocupação para com a execução do programa de ensino. Afirmava o 

delegado: 

  

Revela notar que n’este estabelecimento de ensino não dispõe ainda do 
material pedagogico indispensavel, para a execução do programma 
educativo, representado pelos contadores mechanicos, mappas de Parker, 

                                                 
71 Termo de Visita de 25/03/1925 elaborado pelo delegado regional Gomes Netto em visita ao GEOC. 
72 Termo de Visita de 25/03/1925 elaborado pelo delegado regional Gomes Netto em visita ao GEOC. 
73 Termo de Visita de 26/05/1925 elaborado pelo delegado regional Gomes Netto em visita ao GEOC. 
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mappas geographicos, modelos e apparelhos para as licções de sciencias 
physicas e naturaes, bem como collecções industriaes e mappas muraes, o 
que já fiz sentir em minha visita anterior, cumprindo-me declarar que só 
existem no estabelecimento 4 quadros negros, 2 dos quaes imprestaveis, 
precisando de reparo. / Examinando a escripturação escolar, verifiquei a 
falta do livro das actas da congregação, que recommendei para ser 
adquirido, para complemento da mesma74. 

 

O mobiliário também era obrigado a seguir normas específicas. Conforme a 

regulamentação de 1924, o mobiliário deveria: seguir rigorosamente preceitos de higiene; 

facilitar a inspeção escolar; cada escola ou classe deveria ser dotada de uma secretária e 

uma cadeira, para o professor, um armário para a guarda dos objetos escolares, os bancos e 

carteiras correspondentes ao número de alunos. A disposição destes bancos e carteiras nas 

salas das aulas deveria ter por base a projeção da luz, devendo o aluno recebê-la 

principalmente do alto e pelo lado esquerdo (arts. 85 a 87). 

A mobília, os livros e demais objetos escolares deveriam ser arrolados anualmente, 

no livro de inventário, com as devidas especificações. Este tipo de livro não foi localizado 

nas instituições de pesquisa em Sergipe. Porém, deste arrolamento seria fornecida cópia ao 

diretor da instrução incidindo em pena disciplinar o professor que o não fizesse. Além 

disso, sempre que ocorresse substituição de professor de escola isolada ou mudança de 

diretor de grupo escolar, deveria ser observada esta determinação regulamentar (art. 89). 

Desta forma é que foi possível, no tocante a alguns grupos, perceber em relatórios de 

novos diretores, listas do mobiliário e dos recursos didático-pedagógicos pertencentes aos 

grupos escolares nos quais haviam tomado posse. 

Em relação ao mobiliário, no Grupo João Fernandes de Brito, um entrave foi 

localizado – a incompleta quantidade de bancos-carteiras para o atendimento dos alunos na 

quantidade esperada por um grupo escolar. Segundo o delegado do ensino: “O mobiliario 

escolar representado por 83 bancos-carteiras comquanto defficiente para um Grupo, que 

deve manter uma matricula de 200 alumnos, pelo menos, como dispõe o Regulamento, 

satisfaz a matricula actual de 150 alumnos, sendo necessarias 17 bancos mais para a 

matricula de 200 alumnos”75. 

Ao final das aulas do ensino primário, os alunos deveriam ser submetidos a exames 

de promoção e finais. No curso primário elementar, estes exames deveriam constar de 

“uma prova escripta sobre linguagem e problemas simples de arithmetica, e de prova oral 

sobre as disciplinas leccionadas em aula”, até a época da promoção de seção a seção, 

                                                 
74 Termo de Visita de 20/04/1926 elaborado pelo delegado regional Gomes Netto em visita ao GEOC. 
75 TV de 05/10/1925 elaborado pelo DE Gomes Netto em visita ao Grupo Escolar João Fernandes de Britto. 
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ocorrida em julho ou promoção de grau a grau, ocorrida após o encerramento das aulas. Os 

exames de promoção no curso primário superior deveriam constar de “prova escripta de 

português e arithmetica, e oral de todas as materias leccionadas em aula até a epoca da 

promoção”. Os exames finais deveriam ser prestados perante uma comissão de três 

membros, designada pelo diretor da instrução, na capital. No interior, as comissões 

deveriam ser nomeadas pelos delegados regionais, nos distritos respectivos. Nestes exames 

(finais), no curso elementar, deveriam constar as seguintes provas: “a) excripta de 

exercicios de linguagem e questões praticas de arithmetica; b) oraes de todas as materias; 

c) pratica de calligraphia”. No curso primário superior, os exames finais deveriam 

compreender provas: “a) escripta de português e de arithmetica; b) oral de todas as 

materias do curso, principalmente chorografia e historia do Brasil; c) pratica de desenho e 

trabalhos manuaes”76. 

As notas dos exames variavam de zero a seis, respeitando a seguinte convenção: 

“má – de zero a 3, exclusive; soffrivel – de 3 até 4; bôa – de mais de 4 até 5,5; optima – 

depois de 5,5 até 6”. Para o julgamento definitivo dos exames, em geral, deveria ter-se em 

conta as provas de exames e as médias do aproveitamento. Considerava-se reprovado o 

aluno que obtivesse nota inferior a 3; aprovado simplesmente, de 3 até 4; aprovado 

plenamente o que obtivesse nota entre 4 e 5,5; e entre 5,5 a 6, aprovado com distinção (art. 

143 e art. 144). 

O julgamento dos exames de promoção nos grupos escolares era de competência 

dos respectivos diretores e professores. O resultado das promoções e exames finais deveria 

ser lavrado em ata. Nesta deveriam constar: “a) o nome dos alumnos promovidos ou 

approvados; b) o numero de ordem na matricula; c) a media das notas obtidas; d) o gráu 

que cursaram e o gráu para que foram promovidos, ou o curso que concluíram”. O 

professor da escola isolada ou diretor do grupo deveria extrair cópia da ata. Em seguida, 

remetê-la-ia à Diretoria Geral da Instrução, depois do visto do delegado regional ou 

encarregado escolar (arts.145 e 146). 

Aos alunos aprovados nos exames finais do curso primário deveriam ser conferidos 

certificados de aprovação ou suficiência. Especificamente no que se referia ao ensino 

primário superior, ficariam os certificados, “sujeitos à taxa de 3$000, em beneficio do 

fundo escolar, ou caixa annexa á escola, ou grupo”. Concluídos os exames, as autoridades 

da instrução, nas respectivas zonas, deveriam designar dia para a entrega dos certificados, 

                                                 
76 SERGIPE. Art. 138-142. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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devendo a ela comparecer todos os professores da localidade, sendo o ato público (art. 147 

e 148). 

Diferente da experiência paulista, em Sergipe mantinha-se, com a Reforma de 

1924, toda a estrutura de organização dos exames escolares. Mantinham-se a rigidez das 

avaliações, a publicidade delas e a participação de comissão examinadora nomeada por 

uma autoridade do ensino. Em São Paulo, com base na Reforma de Sampaio Dória, um 

outro formato era estabelecido. Ao aluno apresentar um rendimento esperado, era 

determinada a progressão automática e a proibição da repetência entre os níveis77.    

No que se refere às matrículas, quando comparamos as normas da instrução pública 

sergipana de 1924 e de 1921 não encontramos diferenças significativas. Percebemos 

apenas alteração quanto ao período de matrícula nas escolas. De acordo com a 

regulamentação de 1921, este seria preferencialmente de 1º a 25 de janeiro e depois 

somente aos sábados. Conforme a norma de 1924, a matrícula nos estabelecimentos de 

ensino primário deveria ser aberta em 20 de fevereiro, permanecendo dessa forma por todo 

o ano letivo, limitada, no entanto, a cinquenta alunos por escola ou classe. 

Da mesma forma que não foram alteradas as determinações quanto ao provimento 

de material escolar das escolas, o sistema de aulas também não passou por significativas 

mudanças. Estas ficaram por conta apenas das diferentes datas estabelecidas para o início e 

o fim do ano letivo. Enquanto em 1921 eram estabelecidas as datas de 15 de fevereiro e 19 

de novembro, respectivamente, a partir de 1924, passavam para 1 de março e 30 de 

novembro. O período de 20 a 30 de junho, considerado feriado pela antiga regulamentação, 

foi extinto pelo Regulamento de 1924. Enfim, as aulas de cinco horas diárias (9h às 14h) 

com intervalo de trinta minutos para recreio e atividades físicas, foram reduzidas para 

quatro horas diárias (9h às 13h) com recreio de vinte minutos, permanecendo iguais as 

demais determinações. A redução da carga horária diária de atividades escolares pode ser 

considerada uma referência à reforma paulista de 1920. 

No que tange aos exames e promoções, em um olhar comparativo entre os 

regulamentos sergipanos de 1924 e 1921, as alterações ficavam por conta de uma nova 

convenção numérica. Conforme a regulamentação de 1921, as notas poderiam variar de 

zero a dez. Depois de editada a nova regulamentação da instrução, variavam de zero a seis. 

Permaneceram, contudo, os conceitos atribuídos às notas: má, sofrível, boa, ótima. De 

acordo com a normatização de 1921, as crianças que recebessem instrução em casa 

deveriam, ao final do ano, ser examinadas em uma escola pública. Se os responsáveis não 

                                                 
77 CAVALIERE, Ana Maria. Op. cit., p. 34. 
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o fizessem, pagariam multa. Se o resultado apresentado pelos alunos fosse negativo, eles 

deveriam ser matriculados ex-ofício em uma escola pública. Esta determinação foi excluída 

da Reforma de 1924, que em relação à anterior, apresentava também uma pequena 

diminuição na fiscalização dos exames com a retirada de dois artigos referentes ao trabalho 

de professores e diretores: 

 
Art. 152. Quinze dias antes da época dos exames, os professores das 
escolas isoladas e directores de grupos escolares, na capital, apresentarão 
ao diretor geral uma lista dos alumnos preparados para os exames finaes; o 
mesmo farao no interior, os professores e directores de grupos aos 
inspectores technicos, em cuja jurisdicção estiverem. 
Art. 153. Incorrerá em multa de 20$000 a 50$000 o professor, ou director, 
que deixar de apresentar a exames qualquer numero de alumnos, salvo se 
justificar motivo de força maior, que o tenha inhibido de preparar 
candidatos para as respectivas provas. 
Paragrapho único. Incorrerá ainda em pena de suspensão de um a três 
meses o professor que, durante quatro annos, nenhum alumno tiver 
apresentado para exame final; o director do grupo será destituído o cargo78. 

 

      
Em síntese, no que se refere a materiais didáticos, uma situação relativamente 

diferente da apresentada anteriormente pode ser pressuposta em relação a alguns grupos, 

principalmente os localizados na Capital. Dois fatos servem para basear tal pressuposição: 

o primeiro, em virtude de não termos encontrado documentos que atestassem ou mesmo 

levassem a supor a falta de recursos necessários para o ensino. O segundo, por 

identificarmos relatos de visitas nos quais eram tecidas considerações positivas acerca do 

funcionamento dos grupos. Localizamos tal realidade positiva acerca do provimento de 

recursos didáticos também em grupos no interior do Estado, a exemplo do Grupo Escolar 

Coelho e Campos. 

Em setembro de 1924 Ascendino Argollo em visita de inspeção escolar registrava 

em relação ao “Coelho e Campos” que “O mobiliario está bem conservado. / Varias 

colleções de solidos geometricos e cartas mineraes guarnecem as paredes dos salões”79. 

Informação que se repetia no ano seguinte. Assim manifestava-se o delegado do ensino: 

“Todo o mobiliario escolar é moderno. (Norte americano). / Está bem conservado e 

                                                 
78 ESTADO DE SERGIPE. Decreto n. 724 – de 20 de outubro de 1921. Dá novo Regulamento á Instrucção 
Publica. In: Leis e Decretos do Estado de Sergipe de 1921. Aracaju: Imprensa Official, 1928, p. 76. 
79 Ascendino Argollo assinava o termo de visita utilizando a nomenclatura anterior do cargo. Inspetor escolar 
era a antiga denominação para o cargo de delegado do ensino. Ver: Termo de Visita de 08/09/1924 elaborado 
pelo inspetor escolar Ascendino X. Ferrão de Argollo em visita ao Grupo Escolar Coelho e Campos.  
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offerece o necessario conforto ao corpo discente”80. Este fato, apesar de não explicitar 

dados sobre a execução do novo regulamento e do programa daquele originado, 

proporciona-nos uma noção do grau de organização e provimento da instituição, levando-

nos a pensar em uma situação promissora do ensino no Grupo, circunstâncias diferentes 

daquelas encontradas no Grupo Olympio Campos, por exemplo. No entanto, para o efetivo 

desenvolvimento do programa de ensino era necessário o trabalho do corpo docente. Este, 

nas palavras da direção da unidade de ensino, não parecia tão promissor em 1925. As 

dificuldades enfrentadas pelo Grupo Escolar Coelho e Campos relativas ao corpo docente 

foram responsáveis, inclusive, pela queda nas matrículas, segundo a direção da instituição. 

A respeito disso, manifestava-se assim a direção do grupo em maio de 1925: 

 

Hoje a professora d’este grupo escolar, sob minha direcção, D. Rosa 
Moreira Frião, me communicou que não podia comparecer para exercer os 
misteres de sua profissão, por se achar doente. / Segundo me informou 
pessôa da familia, o encommodo d’ella não é passageiro; em vista d’isto, 
achando-se presentes a professora do 2o. e a substituta da do 3o. que se acha 
licenciada, resolvi para não interromper as aulas, mandar a substituta 
leccionar o 1o. anno, e eu os 3o. e 4o., reunidos. / Como verificais pelos 
boletins que vos envio todos os mezes, a matricula de alumnos, n’este 
Grupo, de 3 annos para cá, tem decrescido consideravelmente, e, no 
corrente anno, então, tornou-se ainda mais sensível, estando matriculados, 
até esta data, somente 116 alumnos, dos quaes 10 já pediram eliminação, 
para cursarem em outras escolas! A causa d’este declino já vos fiz ver em 
meu officio, sob no. 145 de 15 de setembro do anno próximo passado; tem 
sido unicamente a incompetencia das professoras que, ultimamente, teem 
sido designadas para exercerem o magisterio n’este Grupo, exceptuando-se 
somente a professora D. Maria da Gloria Motta Cabral. / Os pais notão o 
pouco aproveitamento de seus filhos e os vão collocando em escolas 
particulares, que, aqui, estão regorgitando de alumnos! / Podeis acreditar 
que, ninguem mais do que eu, tem amôr, á instrucção e se interessa pelo 
seu progresso; porem, infelizmente, não tenho, aqui, auxiliares para levar a 
effeito os meus desejos!81. 

 

 

 

Professores do ensino primário 

 

 

A necessidade da preparação do professor já havia sido indicada por Comenius, no 

século XVII. Entretanto, pela criação e desenvolvimento de instituições formadoras de 

                                                 
80 Copia do Termo de Visita de 16/06/1925 elaborado pelo delegado regional do ensino Ascendino X. Ferrão 
de Argollo em visita Grupo Escolar Coelho e Campos. 
81 Of. no. 161 de 7/5/1925, do GECC para a DGI. 
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professores, percebemos que sua obra, “Didática Magna”, não exerceu influência imediata 

capaz de criar esse tipo de ensino. Reis Filho nos lembra que foi na Alemanha, no início do 

século XIX, sob a influência de Pestallozzi, que a ideia de preparação de professores para o 

ensino elementar institucionalizou-se. Entretanto,  

 
a primeira instituição escolar com o nome de Escola Normal foi a criada 
pela Convenção, em 1794, por proposta de Lakanal, instalada em Paris no 
ano seguinte. Durante o século XIX, com o mesmo nome da instituição 
francesa, difundiu-se em vários países a escola de formação de professores 
primários: Inglaterra, 1835; Brasil, 1835; Estados Unidos, 183882. 

 

Em Sergipe, a criação de uma Escola Normal data de 1874. Após várias 

regulamentações, inclusive com fechamento e reabertura do curso, a Escola Normal foi 

organizada de forma mais consistente apenas em 1911. Neste ano, em decorrência da 

reforma da instrução no governo Rodrigues Dória, a instituição foi remodelada e teve 

determinada a construção de prédio próprio. A referida reforma foi responsável pela 

implantação dos grupos escolares e reorganização do ensino primário e normal no Estado.  

A Reforma de 1924 mantinha a determinação estabelecida em Sergipe em 191183: a 

de que para ser professor dos grupos escolares era necessária a formação de normalista. Os 

professores do ensino primário dividiam-se em quatro categorias: efetivos, estagiários, 

adjuntos e interinos. Aos primeiros correspondiam aqueles que tivessem de exercício três 

anos como estagiários. Estes estagiários eram os normalistas, que tendo servido um ano de 

adjunção, fossem nomeados para uma cadeira de 1ª entrância. O estágio tinha por fim o 

preparo dos normalistas, tornando-os aptos para o exercício efetivo do magistério. Durante 

o estágio, o período de licenças e dispensas não deveria ser computado. Os adjuntos eram 

os normalistas que, pelo espaço de um ano letivo, auxiliassem o ensino nos grupos 

escolares da capital. Os professores interinos eram aqueles de qualquer categoria ou na 

falta desses profissionais, pessoas de reconhecido mérito pedagógico que fossem 

nomeados para substituir os professores em suas licenças, faltas ou impedimentos. Os 

professores efetivos da classe dos estagiários, depois de 10 anos de exercício, contados da 

data da primeira nomeação, ou depois de 5 anos, se, de acordo com as notas do seu 

merecimento, tivessem sido inscritos no Livro de Honra seriam considerados vitalícios 

(arts. 239 a 244). 

                                                 
82 REIS FLHO, Casemiro. A educação e a ilusão liberal: origens da Escola Pública Paulista. Campinas: 
Autores Associados, 1995, p. 149. 
83 ESTADO DE SERGIPE. Regulamento do Ensino Primário expedido pelo Exm. Snr. Dr. José Rodrigues 
da Costa Dória presidente do Estado por decreto n. 563 de 12 de agosto de 1911. Aracaju: Typ. 
Commercial, 1911. 
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Os professores públicos possuíam direitos e deveres. Quanto aos primeiros, estes 

consistiam em: 

 

a) vitaliciedade, nos termos do art. 244 deste regulamento, e disposições 
constitucionaes attinentes;  
b) jubilação; 
c) disponibilidade; 
d) promoção, consoante estabelece este regulamento; 
e) auxilio monetario do Estado para a publicação de obras didacticas de 
que sejam autores, se pelo Conselho do Ensino as mesmas forem julgadas 
boas e convinhaveis ao ensino; 
f) permuta de cadeiras; 
g) inscripção no «Livro de Honra»84. 

 

A jubilação poderia ser concedida a pedido do interessado em caso de invalidez ou 

decretada mediante proposta do diretor da instrução. O professor poderia ser jubilado a 

pedido, tendo direito aos seus vencimentos proporcionais, se contasse com mais de dez 

anos de serviço efetivo, ou com vencimentos integrais, tendo mais de trinta anos 

completos. Poderia ainda ser jubilado por proposta do titular da Diretoria da Instrução em 

duas situações: quando o professor tivesse 60 anos completos ou quando verificado que 

possuísse mais de 35 anos de serviço ao Estado (art. 246).  

Não deveriam ser computados como tempo de serviço, no entanto, os períodos 

relativos a: faltas não justificadas e o das abonadas que não fossem motivadas por serviço 

público; faltas provenientes de licença por motivo de moléstia que excedessem dois meses 

em um ano; licenças que não fossem concedidas para tratamento de saúde; suspensão 

administrativa ou por efeito de processo que terminasse pela condenação; disponibilidade, 

salvo quando esta fosse ocasionada por supressão da escola, enquanto não entrassem em 

exercício de outra cadeira da mesma categoria que lhes fosse designada. Contudo, poderia 

ser contabilizado como tempo de serviço o exercício anterior em outro emprego estadual 

(art. 250). 

O regulamento de 1924 trazia incentivos aos professores a fim de que estes 

evitassem o requerimento de licenças. Assim, determinava, em seu art. 248, que “ao 

professor que, dentro de dez annos, não tiver gosado licença, de qualquer modo, nem dado 

falta injustificaveis, será majorado para a jubilação, o tempo correspondente a doze meses” 

e em seu Parágrafo único prescrevia que “decorrido esse periodo de dez annos, igual 

majoração serâ sucessivamente repetida de cinco em cinco annos completos, verificadas as 

mesmas condições, em relação ao respectivo professor”. 

                                                 
84 SERGIPE. Art. 245. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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A disponibilidade poderia ser concedida a pedido, sem o recebimento de 

vencimentos, ou ex-officio, com direito à percepção de vencimentos e contagem de tempo 

ao professor efetivo, cuja escola tivesse sido suprimida. Entretanto, se o professor não 

aceitasse posteriormente a designação para cadeira de igual categoria, perderia o direito 

aos vencimentos (art. 251). 

Eram muitos os deveres dos professores do ensino primário. O art. 253, que 

preconizava tais deveres, além de outras obrigações estatuídas em outras partes do 

regulamento da instrução, dividia-se em vinte e quatro incisos. 

Assíduos e pontuais, os professores deveriam apresentar-se na escola vestidos com 

decência, quinze minutos antes do início das aulas, a fim de assistir ao ato de entrada dos 

alunos. O ensino deveria basear-se nos livros oficialmente adotados, observando 

programas, métodos e horários estabelecidos. Os profissionais deveriam manter a ordem e 

a disciplina na escola e, ao mesmo tempo, inspirar nos alunos amor ao estudo e, pela 

palavra e pelo exemplo, sentimentos de honestidade, patriotismo, justiça e amor à verdade. 

O mestre deveria evitar, tanto quanto possível, manifestações de impaciência e raiva em 

relação aos alunos, utilizando as penas disciplinares, ainda assim com moderação e 

critério, somente quando esgotados todos os meios brandos para com os alunos. Os 

discentes deveriam ser aconselhados pelo professor para que tivessem bom comportamento 

fora mesmo da escola, a fim de que não demonstrassem sinais de má educação. A atenção 

sobre os alunos estendia-se também ao momento do recreio. Neste, deveriam os 

professores assistir aos alunos, velando pela saúde e higiene destes assim como atentar 

para a conservação e asseio do prédio escolar.  

Constituíam obrigações do professor: fazer a matrícula e toda a escrituração escolar 

com exatidão, regularidade e asseio; proceder, diariamente, à chamada dos alunos e anotar 

as respectivas faltas; organizar o ponto diário, fazendo-lhe a escrituração necessária; 

participar das bancas examinadoras quando designados; comunicar ao diretor da instrução 

e ao encarregado escolar, no município respectivo, o começo do exercício de suas funções, 

bem como as interrupções que ocorressem por motivo de licença ou qualquer outro e 

proceder, nas escolas isoladas, ao inventário do material escolar, enviando cópia ao diretor 

da instrução, e dando recibos quando necessário. Deveria ainda, prestar outras informações 

que lhes fossem pedidas pelas autoridades do ensino e franquear-lhes a escola às suas 

visitas. 

Diferente do regulamento de 1921, tornava-se responsabilidade dos professores, a 

partir de 1924, a organização de conferências escolares sobre assuntos que o próprio 
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regulamento já previa. Constituíam exemplos desses temas: vantagens do registro civil, 

deveres gerais do cidadão, princípios de higiene individual e das habitações, 

inconvenientes da devastação das matas, cria e tratamento dos animais domésticos, 

atividades econômicas e seus rendimentos e meios práticos de realização. 

Os professores da Escola Normal, dos grupos escolares ou de escolas reunidas, 

deveriam também assinar o livro de ponto, antes do início da aula. Nos grupos escolares, 

os professores deveriam ainda dar explicações às normalistas acerca dos métodos adotados 

na prática do ensino bem como informar ao diretor da instrução, por intermédio do diretor 

do grupo, sobre a capacidade profissional da adjunta. Essa determinação, introduzida no 

regulamento de 1924, era resultado da extinção do Grupo Modelo e do papel que 

assumiram os demais grupos escolares do Estado: o de campo de prática para as futuras 

normalistas.  

Os docentes do ensino primário eram proibidos de residir fora da localidade sede da 

escola e ausentar-se da mesma sem licença, nos dias letivos. Da mesma forma, era-lhes 

vetado exercer qualquer outra profissão ou atividades em horário destinado aos trabalhos 

escolares, assim como empregar seus alunos nestas atividades. Era proibido também 

comprar dos alunos ou vender a eles quaisquer objetos; aceitar remuneração dos alunos 

pelo ensino que lhes ministrassem; aplicar castigos físicos aos alunos e estabelecer entre 

eles qualquer distinção, ressalvando-se a do mérito pessoal (art. 254). A determinação de 

tais proibições evidenciava o intuito do governo de extinguir práticas consideradas 

impertinentes no âmbito escolar, tais como: a ausência de docentes nas escolas sem licença 

aprovada por autoridade do ensino e o emprego de castigos físicos nos alunos. 

As licenças consistiam em direitos dos professores, mas, obviamente, nenhum 

professor poderia ausentar-se sem licença prévia. Esta deveria ser concedida por motivo de 

moléstia comprovada ou ainda no caso de interesse particular e deveria ser regulada ainda 

pelo que estabelecia o Estatuto dos Funcionários Públicos Estaduais. Para ter direito à 

licença, o professor deveria cumprir determinadas formalidades: retirar da Secretaria Geral 

a portaria, pagando os emolumentos a que estivesse sujeita; apresentar a portaria à 

Diretoria Geral da Instrução, para o devido registro e depois de registrada nesta repartição, 

apresentá-la à Diretoria de Finanças, para a competente averbação, incorrendo em multa de 

50$000 a 100$000 o professor que desrespeitasse tais procedimentos, podendo ainda a 

mesma pena ser imposta se, dentro de oito dias depois de entrar no gozo da licença, não 

fizesse a necessária comunicação ao Diretor Geral da Instrução Pública (arts. 255 a 257, 

259 e 260).  
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De maneira diferente da regulamentação de 1921, o regulamento de 1924 

possibilitava entrever o desejo dos reformadores de reduzir a prática das licenças, 

incentivando a não solicitação desse direito. Para tanto, ao professor primário que durante 

dois anos ininterruptos não tivesse gozado licença de espécie alguma, nem faltado 

injustificavelmente, a regulamentação garantia a concessão, a título de recompensa, do 

valor referente a um mês de vencimentos por inteiro. Além disso, esse prêmio poderia, 

consoante o art. 258, ser renovado sempre, de dois em dois anos, quando ocorressem as 

mesmas circunstâncias. No entanto, muitos foram ainda os pedidos de licença solicitados 

pelas professoras dos grupos escolares no período (Anexo B). 

Os professores possuíam direito a faltas, porém algumas representavam prejuízo 

aos docentes. As faltas dos professores classificavam-se em três tipos: abonáveis, 

justificáveis e injustificáveis. As abonáveis eram as faltas motivadas por casamento, morte 

de parentes ou ainda por impedimento legal. Faltas justificáveis, até o máximo de 18 por 

ano, constituíam as ocasionadas por motivo de fragilidade da saúde do professor ou de 

familiar. As injustificáveis, por sua vez, correspondiam a ausências cujos motivos fossem 

diferentes dos anteriormente previstos. Todas as faltas, qualquer que tivesse sido o seu 

motivo, deveriam ser comunicadas à autoridade escolar competente. As faltas abonadas 

não deveriam acarretar desconto nem nos vencimentos nem no tempo de efetivo exercício 

do cargo. As justificáveis, no entanto, deveriam excluir a gratificação. Às injustificáveis 

deveria corresponder a perda total dos vencimentos. Com exceção do diretor da instrução, 

todo o pessoal administrativo e docente estava sujeito ao ponto. Este deveria ser assinado 

pelo funcionário tanto ao entrar para a repartição como ao deixá-la (art. 261 a 268). 

Registros que versavam sobre o problema das faltas foram encontrados. Acerca da 

situação, em abril de 1925, dessa forma se manifestava a diretoria do Grupo Escolar 

Coelho e Campos: 

 
Cumpro o dever de communicar-vos que hoje não funccionaram as aulas 
d’este Grupo escolar, sob minha direcção, por ter comparecido somente 
uma professora; as outras duas me communicaram que não podiam 
comparecer por motivo de molestia. / Está se tornando muito sensivel a 
falta de professoras n’este Grupo, portanto espero que providenciareis 
sobre a substituição da professora D, Amelia de Aguiar Britto que está em 
gôso de licença85.  

 

Os vencimentos do magistério público deveriam dividir-se em duas partes: 

ordenado, constituído por dois terços, e gratificação, constituída pelo outro terço. 

                                                 
85  Of. no. 159 de 28/04/925, do GECC a DGI. 
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Deveriam ainda obedecer, conforme o regulamento de 1924, aos seguintes princípios: os 

professores interinos deveriam receber dois terços dos vencimentos dos efetivos; quando o 

professor estivesse licenciado, sem vencimentos, o interino receberia os vencimentos 

integrais; e, no caso de ser o substituto o adjunto, este deveria perder a sua gratificação, 

que passaria a ser paga integralmente ao adjunto interino (art. 271 e 272). 

Os professores das escolas isoladas, para receberem seus vencimentos, em cada 

mês, deveriam apresentar à Diretoria de Finanças, com o visto do diretor da instrução, os 

atestados de exercício docente. No interior do Estado, os professores poderiam receber os 

seus vencimentos nas repartições fiscais, mediante apresentação dos atestados de exercício 

conferidos pelos encarregados escolares. Os professores da Escola Normal e dos grupos 

escolares, por sua vez deveriam ser pagos de acordo com os certificados de pontos 

organizados pelos respectivos diretores e visados pelo diretor da instrução pública (arts. 

274 a 276). Os professores designados para comissão de exames estranhos às suas funções 

deveriam receber a gratificação diária de 10$000, paga pelos interessados antes dos 

exames (art. 278). 

Os professores estavam submetidos a diversas penas. De modo geral, estavam 

sujeitos a penas comuns, aplicáveis a todos os servidores da instrução pública, como: 

admoestações; repreensão; multa até 50$000; suspensão de até três meses; remoção; perda 

de cadeira e demissão (art. 281). 

A pena de admoestação consistia em observações verbais feitas, reservadamente, ao 

professor, a fim de chamá-lo ao cumprimento de seus deveres e seria aplicada nas 

seguintes circunstâncias: a) quando exercesse a disciplina sem critério ou instruísse mal os 

seus alunos; b) quando deixasse de dar aula sem comunicar à autoridade competente; c) 

quando a respeito de questões de ensino se comunicasse diretamente com o presidente do 

Estado; d) quando, em geral, descumprisse as disposições do regulamento da instrução, 

infringindo-as por vontade, negligência ou ignorância (art. 283). Dessa forma, todos os 

professores deveriam conhecer a legislação da instrução. A lei antes de ser cumprida, 

precisava ser lida. O Regulamento da Instrução Pública de 1924 foi publicado como obra 

independente e encadernado em formato de livro. Tal fato demonstra a preocupação da 

Diretoria da Instrução em tornar o ordenamento conhecido dos professores e diretores de 

estabelecimentos escolares. Supomos que essa publicação tenha sido encomendada para 

distribuição entre os profissionais da instrução pública com esse objetivo (ver Figura 10). 

A pena de repreensão consistia na censura por escrito pelas autoridades escolares, 

quando a admoestação tivesse se mostrado ineficaz. Também era imposta nos casos de: 
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falta de pontualidade nas aulas e costume de encerrá-las antes da hora regulamentar; 

ocupação nas aulas com trabalhos estranhos às suas funções e falta de urbanidade para com 

os alunos (art. 284). A pena de multa deveria ser gradativa e aplicada segundo os casos 

abaixo mencionados: 

 

§ 1º. De 10$000, quando o professor: 
a) usar de livros, mappas ou cadernos que não forem approvados pelo 
Conselho do Ensino e mandados adoptar pelo director geral; 
b) distribuir os alumnos em outras occupações que não as escolares; 
c) commeter erros na escripturação escolar, verificando-se culpa; 
d) deixar de fazer as notas em boletins e quaesquer papeis escolares; 
e) não remmeter á Directoria Geral e nos devidos prazos, o extracto dos 
pontos diarios; 
f) em caso de reincidência na falta que motivou a reprehensão. 
§ 2º. De 20$000, quando: 
a) não fizer a escripturação necessaria ao regular funccionamento da 
escola; 
b) deixar de submetter os alumnos a exame de promoção; 
c) reincidir em qualquer das faltas do paragrapho antecedente; 
d) escripturar mal os livros a seu cargo, ou vicial-os dolosamente com 
rasuras e borrões. 
§ 3º. De 30$000 a 50$000, quando: 
a) deixar de iniciar os trabalhos lectivos na epoca marcada; 
b) applicar castigos corporaes aos alumnos; 
c) na reincidencia das faltas do paragrapho antecedente; 
d) extraviar qualquer objecto que faça parte do material escolar sob sua 
guarda, além da obrigação de indemnizal-o86. 

 

A suspensão, pena que acarretaria a perda dos vencimentos, poderia ser de oito dias 

a três meses, conforme a gravidade da falta. Deveria ser aplicada nos seguintes casos: 

 
a) na reincidencia de actos pelos quaes tenha sido o professor 
inefficazmente multado; 
b) nos casos de dar maus exemplos aos alumnos, ou de lhes inocular no 
animo principios contrarios á moral e ás instituições vigentes; 
c) nas infracções graves das leis, regulamentos, portarias ou ordens 
superiores; 
d) nos casos de desrespeito ou desobediencia ás autoridades escolares; 
e) quando o professor servir-se de documentos falsos para justificar 
informações inexactas sobre o estado de sua escola, viciando declarações 
nos boletins, mappas ou pontos diarios, e nos livros de escripturação 
escolar, bem como deixar que as mesmas subsistam quando devem ser 
alteradas; 
f) quando commetter a infracção prevista no art. 161, deste regulamento. 
Paragrapho unico. A pronuncia em processo criminal, conforme a 
legislação commum, determina a suspensão das funcções do pronunciado, 

                                                 
86 SERGIPE. Art. 285. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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independentemente de qualquer acto administrativo, emquanto durarem os 
seus effeitos87. 

 

A pena de remoção haveria de ser aplicada quando o professor se 

incompatibilizasse na localidade, concorrendo assim para a falta de matrícula e frequência 

da escola (art. 288). A perda de cadeira deveria ser decretada nos seguintes casos: a) 

quando o professor, tendo sofrido sucessivamente outras penas, se mostrasse incorrigível 

pela reprodução de graves faltas; b) quando tivesse sido suspenso por três vezes; c) quando 

abandonasse a cadeira por mais de 30 dias, sem motivo justo ou força maior; d) quando 

aceitasse ou exercesse empregos incompatíveis com o magistério, exceto os cargos eletivos 

ou de nomeação do governo. A pena de perda de cadeira acarretaria ainda o prejuízo total 

dos vencimentos, não podendo o professor ser novamente aproveitado no serviço público 

antes de decorrido o período de dois anos (art. 289). 

A pena de demissão, excluindo professor do direito de exercer o magistério público, 

deveria ser decretada quando o professor: a) por maus costumes e hábitos viciosos se 

tornasse indigno do cargo de educador; b) fosse condenado em crime infamante por 

sentença passada em julgado; c) já tendo uma vez perdido a cadeira, em virtude de 

processo disciplinar, reincidisse em falta que determinasse a aplicação da mesma pena (art. 

290). 

 
 

 
 
Disciplina e higiene escolar 
 
 
 

A disciplina escolar e os aspectos relativos à higiene estabelecidos pelo 

Regulamento da Instrução Pública de 1924, em comparação à normatização de 1921, não 

apresentavam quaisquer alterações. A disciplina escolar deveria, de acordo com o art. 295 

do regulamento de 1924, repousar essencialmente “na affeição do professor para com os 

alumnos, de modo a serem estes dirigidos, não pelo temor, e sim pelo conselho e persuasão 

amistosa”. 

Foram instituídas, como meio disciplinar auxiliar, a concessão de prêmios e a 

aplicação de penas. Os prêmios poderiam ser: “a) promoção do alumnos de logar inferior 

para superior, na mesma classe; b) elogio perante a classe; c) cartões de bôas notas, de 

                                                 
87 SERGIPE. Art. 287. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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merecimento e louvor; d) logar de distincção em assento especial; e) inscripção do nome 

do alumno em quadro denominado de honra”88. Além disso, o Conselho do Ensino ou o 

diretor da instrução poderia instituir outros prêmios, para serem distribuídos aos alunos que 

mais se distinguissem nas escolas, ficando o governo autorizado a atender à requisição de 

tais prêmios (art. 299). 

Em relação às penalidades, os alunos, de modo geral, estavam sujeitos às penas de: 

“a) admoestação partículas; b) reprehensão na aula; c) privação de longares de distincção; 

d) privação de recreio sem tarefa escolar; e) communicação aos paes, ou responsaveis, das 

faltas em que incidirem e das penas applicadas; f) suspensão até 30 dias; g) exclusão”89. 

A regulamentação 1924 defendia que as penas deveriam ser aplicadas com a 

máxima prudência e moderação, nunca servindo de base exclusiva para isso as declarações 

dos alunos, devendo-se ter o maior cuidado em impedir que entre eles se desenvolvesse o 

hábito de espionagem e delação (art. 300). De acordo com o parágrafo único do art. 300, 

além das penas expressamente declaradas no regulamento, “nenhuma outra será permittida, 

ainda quando reclamada ou autorizada pelos paes, ou responsaveis pelos alumnos”. Esta 

determinação da norma pode deixar entrever uma realidade de divergência de 

representações sobre o processo escolar. Isto nos leva à hipótese de que pais acostumados à 

disciplina escolar portadora de usos de violência física e moral, desconfiassem dos 

resultados das penalidades mais brandas aplicadas nos grupos escolares e solicitassem ou 

permitissem aos representantes da instituição o uso de penas mais ásperas, incompatíveis 

com o que preceituava o método de ensino intuitivo.   

A “admoestação” deveria ser feita particularmente ao aluno, procurando-se por 

meio de conselhos e persuasão amistosa incutir-lhe os princípios da boa educação. Em caso 

de reincidência, deveria ter lugar a “repreensão na aula”, evitando, todavia, o professor, a 

humilhação do aluno, cujo moral deveria sempre procurar elevar por meio de conselhos. 

Quando o aluno se mostrasse indisciplinado diante das punições explicadas anteriormente, 

poder-se-ia aplicar a pena da “privação de lugar distinto”, que só deveria ser recuperado 

por meio de boas ações, mostrando-se então a indisciplina corrigida. A penalidade da 

“privação de recreio” deveria ser imposta sempre que o aluno, além de insensível aos 

castigos anteriores, revelasse mau comportamento, por atos contrários aos bons costumes 

(arts. 301 a 304). 

A pena de suspensão, que deveria ser comunicada aos pais ou responsáveis, deveria 

ser aplicada: 
                                                 
88 SERGIPE. Art. 296-297. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
89 SERGIPE. Art. 282. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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a) por 1 a 5 dias, na reincidencia de faltas punidas com as penas anteriores; 
b) por 5 a 15 dias, no caso de desobediencia ou desrespeito ao professor ou 
qualquer autoridade escolar; 
c) por 15 a 30 dias, no caso de offensa á moral, ou reincidencia na 
desobediencia ou desrespeito ao professor ou qualquer outra autoridade 
escolar90. 

 

A penalidade de exclusão, segundo o art. 307 do regulamento, somente deveria ser 

aplicada quando as penas anteriores tivessem se mostrado ineficazes, evocada inclusive a 

autoridade do pai ou responsável pelo aluno, e mostrando-se este incorrigível. A critério do 

professor, outras ações consideradas faltas disciplinares poderiam ser avaliadas como 

passíveis de pena. Constituem exemplos destas:  

 

a) promover reuniões e palestras nos corredores, pateos, privadas, 
perturbando de qualquer forma o funccionamento das aulas; 
b) conservar o chapéo na cabeça, dentro do edificio; 
c) damnificar as paredes do edificio, o mobiliario, ou utensilios da escola, 
com escriptos, riscos, desenhos, pinturas, ou de qualquer outra forma; 
d) deixar de observar as determinações do professor, ou quaesquer outras 
autoridades escolares, relativas á ordem interna do estabelecimento; 
e) occupar-se, durante as lições e exercicios, com quaesquer trabalhos 
extranhos aos deveres escolares91. 

 

Com o intuito de minimizar comportamentos indesejáveis e fazer com que 

momentos não ritualizados do cotidiano dos alunos também fossem fiscalizados, a direção 

do Grupo José Augusto Ferraz, na cidade de Aracaju, resolveu fazer uma solicitação à 

Diretoria da Instrução Pública do Estado. Tal solicitação requeria a contratação de 

funcionária para a fiscalização de alunos. O pedido obteve rápida aprovação, sendo 

nomeada para o exercício do cargo a Senhora Dejanira Moura. Esta assumiu suas funções 

rapidamente, no dia 13/03/192592. A solicitação da diretoria do Grupo José Augusto Ferraz 

continha o seguinte teor: 

 
Faço chegar ao vosso conhecimento a necessidade que noto no Grupo 
Escolar ‘José Augusto Ferraz’, que ora dirigo, de uma pessoa que fiscalise, 
inspeccione e vigie os alumnos, quando em recreio e na ausencia dos 
docentes, e, se para tal fim não virdes inconveniente, peço-vos a nomeação 
ou designação de uma senhora, de reconhecida competencia moral, sobre a 
qual devam recahir as funcções de inspectora de alumnos do referido 
Grupo93. 

                                                 
90 SERGIPE. Art. 305. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
91 SERGIPE. Art. 308. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
92 Of. de 16/03/25, do GEJAF para a DGI.  
93 Of. de 10/03/25 do GEJAF para a DGI.   
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Tendo em vista também problemas disciplinares, a diretora do Grupo Escolar 

Manoel Luís, pronunciava-se: 

 
Trago ao vosso conhecimento que, de accordo com as informações 
prestadas pela adjuncta D. Rosalva Britto e reaffirmadas pelas docentes 
deste estabelecimento, appliquei aos alumnos José Benedicto Costa, 
Adalberto Baptista de Santanna e Adolpho Barreto de Avila, matriculados 
respectivamente nos 1o, 3o. e 4o graus do ensino primario, a pena que 
consta do art. 307 do Regulamento em vigor, affastando assim deste 
convivio que deve ser são e puro, elementos prejudiciais á moral e á 
disciplina escolar. / Contando com a vossa annuencia para o meu acto, 
sirvo-me do ensejo para vos apresentar meus firmes protestos de 
consideração e estima94.  

 

Um outro aspecto que merece destaque na regulamentação do ensino primário é o 

que se referia às questões de higiene. No tocante ao assunto, nos estabelecimentos de 

ensino deveriam ser observadas as seguintes prescrições: 

 

a) a agua potavel deve ser filtrada ou fervida; 
b) as privadas não devem ter communicações com as salas das aulas; 
c) as fossas devem ser estanques e, se a agua potavel for fornecida por 
poços, deverão estes ser afastados daquellas, quanto possivel; 
d) durante o recreio e após a retirada dos alumnos, deverão ser abertas 
todas as janellas afim de serem arejadas as salas; 
e) a limpeza do soalho ou pavimento será feita diariamente, sendo 
preferivel applicar um panno humido a varrer a secco; 
f) o pavimento deverá ser lavado semanalmente, com o liquido antiseptico 
mais apropriado, e as paredes caiadas ao menos uma vez por anno; 
g) a desinfecção das privadas será feita diariamente; 
h) o asseio dos alumnos deve ser verificado á sua chegada á escola; 
i) deverá ser combatido o habito nos alumnos de levarem o lapis á bocca, 
para humedecel-o; 
j) o uso do fumo deve ser totalmente combatido; 
k) a gymnastica educativa será obrigatoria, evitando-se pratical-a em 
seguida ás refeições95. 

 

O regulamento determinava ainda a obrigatoriedade da vacina e revacinação contra 

a varíola para os alunos. Aqueles que contraíssem doença contagiosa deveriam ser 

afastados da instituição de ensino até o fim das causas da enfermidade. O professor deveria 

comunicar o fato ao inspetor sanitário ou ao diretor da instrução para as medidas 

profiláticas necessárias. O parágrafo 2º do art. 54 apresentava ainda a informação de que 

                                                 
94 Of. no. 16 de 16/4/26 do GEML para a DGI. 
95 SERGIPE. Art. 52. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924. 
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além do comunicado às autoridades competentes sobre a existência de doentes, “Quando a 

molestia fôr sarampo ou coqueluche, não se suspenderão as aulas, sendo, apenas, afastados 

da escola os infeccionados e feita a desinfecção das salas de aulas e moveis respectivos”. 

Conforme os arts. 53 a 55 da regulamentação da instrução, o diretor ou professores das 

unidades de ensino estariam sujeitos às penas estabelecidas, caso não comunicassem a 

existência de crianças doentes às autoridades competentes ou não permitissem a visita do 

inspetor sanitário. No entanto, como vimos, o sistema de inspeção médico-sanitária não foi 

organizado imediatamente à decretação da Reforma em 1924. Além da acentuada 

preocupação com as questões sanitárias por parte do regulamento, problemas, no entanto, 

foram identificados quanto à necessária quantidade das vacinas em alguns grupos 

escolares. Em 1926, por exemplo, o Grupo Escolar Coelho e Campos96, da cidade de 

Capela, sofreu em virtude da falta de vacinas. A necessidade de cobranças por parte da 

diretoria do grupo em relação ao recebimento das vacinas era evidente: “[...] / Venho por 

vosso intermedio pedir a remessa de alguns tubos de vaccina contra a variola, pois n’esta 

cidade não ha e eu tenho deixado de matricular alguns meninos por não serem 

vaccinados”97. 

Nos anos de 1920, a instrução pública deveria ir além da promoção de uma 

escolarização marcada por valores cívicos e nacionalistas. Percebemos que a normatização 

do ensino de 1924 inseriu-se em um contexto reformador maior. Neste contexto, buscava-

se, reformulação em outros âmbitos do social, como o da higienização, podendo mesmo ser 

considerada a reforma da instrução um meio de reconstrução, saneamento e regeneração da 

sociedade republicana e cidadã via legislação. 

De modo geral, a legislação é considerada apenas como projeto de determinados 

segmentos sociais que, uma vez no poder, controlam o Estado em prol de seus objetivos. 

Essa compreensão da legislação, indubitavelmente, possui seu espaço e validade. 

Entretanto, a legislação pode proporcionar outros encaminhamentos, pois sendo ela fruto 

de discussões e negociações públicas e mesmo privadas, permite o vislumbrar das forças 

presentes em determinada realidade política, econômica e social.  

Para a real compreensão do alcance das mudanças propostas na reforma de 1924, 

buscamos analisar principalmente os documentos provenientes dos antigos grupos 

escolares e os jornais do período. Os textos jornalísticos foram selecionados com o intuito 

de percebermos como a sociedade da época recebeu e interpretou a reforma, desde a sua 

necessidade até as representações acerca das mudanças introduzidas no ensino escolar, 
                                                 
96 Ver: Ofícios no. 182 de 20/02/926 e no. 278 de 15/03/1929 do GECC para a Diretoria Geral da Instrução. 
97 Of. no. 182 de 20/02/926, do GECC para a Diretoria Geral da Instrução. 
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compreendendo assim se a sociedade sergipana participou e de que forma se deu tal 

participação na construção da realidade social e educacional da época. No entanto, de 

maneira diversa, por exemplo, da reforma de 1922 no Ceará, que contou com forte 

cobertura da imprensa, alcançando grande dimensão pública, característica que segundo 

Pinho pode ser considerada como o maior diferencial da regulamentação cearense, ao invés 

do seu caráter “inovador e novidadeiro”, como expressa a historiografia98, a Reforma de 

1924 em Sergipe, diferente de outros atos do Governo Graccho Cardoso não obteve 

destaque nos jornais da época. 

Na imprensa eram frequentes os registros sobre as instituições de ensino, 

principalmente as recentemente inauguradas99. Sobre a reforma da instrução pública, no 

entanto, o que predominava era um silêncio. Os registros localizados que faziam referência 

à nova regulamentação datavam do período anterior à aprovação da lei no. 852 de outubro 

de 1923 que autorizou a reformulação do ensino e o seu novo programa publicados no ano 

seguinte. Dessa forma, consistiam, portanto, em informações sobre os planos do governo 

de reformar a instrução pública e não sobre a reforma decretada100. 

Ao avaliar a Reforma de março de 1924, um ano e meio após a sua regulamentação, 

Graccho Cardoso mostrava-se confiante ao afirmar que: 

 

Indubitavelmente, por effeito dessa reforma, o ensino publico entrou em 
uma phase de evidente renovação dos processos didacticos, pelo preconicio 
dos de maior voga, bem assim no que concerne á inspecção e fiscalização 
das escolas; adopção de um programma completo do primeiro ensino; 
provimento equidoso das cadeiras; acesso ás entrâncias superiores fundado 

                                                 
98 PINHO, Silvana de Souza. O movimento da reforma educacional de 1922 na imprensa cearense. In: 
CAVALCANTE, Maria Juraci Maia (Org.). História e Memória da Educação no Ceará. Fortaleza: Imprensa 
Universitária, 2002, p. 109. 
99 As escolas reunidas de Villanova e sua installação. Sergipe Jornal. Aracaju, 09/03/1923, n. 466; Reunião 
das escolas isoladas de Villanova. Sergipe Jornal. Aracaju, 12/03/1922, n. 468; Instrucção publica. Sergipe 
Jornal. Aracaju, 01/10/1923, n. 627; Grupo Escolar Vigário Barroso. Sergipe Jornal. Aracaju, 05/09/1923, n. 
606; Outro Grupo Escolar em Aracajú – mais uma realização. Sergipe Jornal. Aracaju, 26/04/1923, n. 503; 
Novo Grupo Escolar. Sergipe Jornal. Aracaju, 11/01/1924, n. 706; Grupo José Augusto. Sergipe Jornal. 
Aracaju, 11/01/1924, n. 706; Novo Grupo Escolar. Sergipe Jornal. Aracaju, 12/01/1924, n. 707; Grupo e 
Quartel em Propria. Sergipe Jornal. Aracaju, 17/01/1924, n. 711; Jubilação de professores. Sergipe Jornal. 
Aracaju, 21/01/1924, n. 714; Grupo Escolar. Sergipe Jornal. Aracaju, 26/01/1924, n. 719; Grupo Escolar 
Barão de Maroim. Sergipe Jornal. Aracaju, 29/01/1924, n. 721; Grupo em Propria. Sergipe Jornal. Aracaju, 
30/01/1924, n. 722; Grupo Escolar em Propriá. Sergipe Jornal. Aracaju, 31/01/1924, n. 723; Grupo Escolar 
Manoel Luiz. Sergipe Jornal. Aracaju, 31/01/1924, n. 723; Pelo ensino. Sergipe Jornal. Aracaju, 06/02/1924, 
n. 728; Conselho Superior do Ensino. Sergipe Jornal. Aracaju, 09/02/1924, n. 731; Grupos Escolares. 
Sergipe Jornal. Aracaju, 09/02/1924, n. 731; Jubilação de professores. Sergipe Jornal. Aracaju, 21/02/1924, 
n. 741; Promoções no professorado. Sergipe Jornal. Aracaju, 21/02/1924, n. 741; Movimento no magisterio. 
Sergipe Jornal. Aracaju, 28/02/1924, n. 747; Grupos Escolares. Sergipe Jornal. Aracaju, 07/03/1924, n. 753; 
Grupo Escolar General Siqueira. Diario da Manha. Aracaju, 21/02/1924, n. 2950; Governo do Estado 
(medidas). Diario da Manha. Aracaju, 23/02/1924, n. 2952. 
100 Visitas presidenciais. Sergipe Jornal. Aracaju, 11/11/1922, n. 372; A reforma do ensino e o Brasil de 
amanha. Sergipe Jornal. Aracaju, 05/04/1923, n. 486. 
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nas differenças pessoaes da intelligencia, do preparo e do gosto 
profissional, supprida, dest’arte, a insufficiencia do criterio meramente 
baseado na antiguidade; creação de estímulos efficazes pela concessão de 
vantagens aos mestres que mais e melhor produzirem; distribuição menos 
estricta e insufficiente de escolas, pelo augmento de novas e 
desdobramento das existentes, com a faculdade de funccionarem em dois 
turnos; permissão ampla do livre exercício do magistério particular, 
subordinado ao Regulamento Geral, para o fim da uniformização do 
ensino. A par dessas, varias outras medidas se estatuem de impreterível 
effectividade na solução pratica das condições moraes e intellectuaes da 
instrucção101.    

 

Para melhor compreensão do funcionamento do ensino primário nos grupos 

escolares a partir da Reforma da Instrução Pública de 1924 e do significado atribuído a ela 

e assim percebermos melhor o lugar da educação dentro da administração Graccho, além 

de compreendermos o alcance do seu projeto educacional reformador, fez-se igualmente 

necessária a verificação da permanência, após o governo Graccho Cardoso, da reforma e 

do programa de ensino instituído por ela. 

 

 

 

 

A continuidade da Reforma nos anos de 1927 a 1930 

 

 

 

Terminada a administração Graccho Cardoso, Sergipe vivia do ponto de vista 

político, um dissenso. Nesse contexto, a escolha do futuro chefe do Executivo Estadual 

ocorreu com influência do presidente da República. Este, segundo Dantas, “procurou uma 

pessoa distanciada da política local para sucedê-lo. Nesse sentido, indicou Cyro Franklin 

de Azevedo, um velho e culto diplomata sergipano que há muito tempo vivia afastado de 

sua terra”102.  

Vitorioso, Cyro de Azevedo assumiu o governo em 06 de novembro de 1926. O 

novo Presidente de Sergipe tomou posse criticando a administração Graccho Cardoso 

(1922-26) da qual anulou algumas iniciativas, inclusive referentes à instrução pública 

                                                 
101 SERGIPE. Mensagem apresentada á Assembléa Legislativa [...] 1925, p. 13. 
102 DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, 
p.42. 
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como a recém-criada Faculdade de Farmácia103, o curso profissional da Escola Normal104 e 

o cargo de inspetor de alunos dos grupos escolares105, dispensando os funcionários sob a 

justificativa de economia para os cofres públicos. Contudo, seu governo durou apenas 

cerca de dois meses. Doente, o Presidente viajou para o Rio de Janeiro, onde morreu em 17 

de janeiro de 1927. 

Finalizada a administração Cyro de Azevedo em janeiro de 1927, novas eleições 

deveriam ser realizadas. Com o objetivo de assumir a presidência estadual, o deputado 

Manuel Dantas, então Presidente da Assembleia Legislativa, dirigiu-se à capital do país e 

voltou candidato indicado pelo poder central. O resultado do novo processo eleitoral deu 

vitória ao usineiro de família tradicional do município de Capela (SE)106, membro do 

Partido Republicano Conservador. Manoel Dantas, lídimo representante dos interesses dos 

senhores do açúcar, governou o Estado no período de 05/03/1927 a 16/10/1930. Segundo 

Ibarê Dantas, o novo governante,  

 
administrou o Estado numa conjuntura de dificuldades econômicas e 
políticas.  [...]. Indisposto com o ex-presidente Graccho Cardoso e premido 
pelas circunstâncias, inclusive dívidas herdadas, empenhou-se em suprimir 
repartições, cargos e cortar despesas. Rescindiu contrato com o Banco do 
Estado, criado em 1923, e com o Mercado Modelo, cuja administração 
passou para o controle do município da capital. Extinguiu a Inspetoria de 
Terras Matas e Estradas, dispensando o pessoal ligado ao setor, [...]107. 

 

Em relação às regulamentações da administração Graccho Cardoso (1922-26) com 

respeito à instrução pública, Manoel Dantas (1927-1930), alterou apenas o regulamento do 

Instituto Profissional Coelho e Campos108. Acerca do ensino primário, suas iniciativas 

concentraram-se, principalmente, nas transferências de sedes de cadeiras e na criação de 

                                                 
103 Decreto n. 975 de 10 de Novembro de 1926 – Declara suspenso, como medida de economia, o 
funcionamento da Faculdade de Farmácia e Odontologia “Aníbal Freire”. In: SERGIPE. Colleção de Leis e 
decretos do Estado de Sergipe de 1926: atos do poder legislativo de 1926 e atos do poder executivo 1926. 
Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1926.   
104 Decreto n. 997 de 04 de dezembro de 1926 – Manda suspender o funcionamento do curso 
profissionalizante da Escola Normal “Ruy Barbosa”. In: SERGIPE. Colleção de Leis e decretos do Estado de 
Sergipe de 1926: atos do poder legislativo de 1926 e atos do poder executivo 1926. Aracaju: Typ. de “O 
estado de Sergipe”, 1926. 
105 Decreto n. 998 de 04 de dezembro de 1926 – Suprime, como medida de economia, os lugares de 
inspetores de alunos dos Grupos Escolares, e dispensa as respectivas serventuárias. In: SERGIPE. Colleção 
de Leis e decretos do Estado de Sergipe de 1926: atos do poder legislativo de 1926 e atos do poder executivo 
1926. Aracaju: Typ. de “O estado de Sergipe”, 1926. 
106 Ver: DANTAS, Orlando. A vida patriarcal de Sergipe. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980. 
107 DANTAS, Ibarê. História de Sergipe: República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004, 
p.42-43. 
108 Decreto no. 1114 de 28 de dezembro de 1929 – Dá regulamento ao Instituto Profissional “Coelho e 
Campos”. In: SERGIPE. Leis e Decretos do Estado de Sergipe – 1929 e 1930. Aracaju: Imprensa Oficial, 
1939. 
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escolas de 1ª entrância109. Dessa forma, durante toda a sua administração vigorou a 

Reforma da Instrução Pública de março de 1924 e seu respectivo programa de ensino, 

datado de dezembro do mesmo ano. 

Assim como no governo Graccho Cardoso, durante a administração Manoel Dantas, 

as comunicações entre os grupos escolares e os delegados de ensino com a Diretoria da 

Instrução Pública evidenciavam situações relativas aos professores, alunos, exames, 

materiais didáticos, pais e comunidade, método de ensino, entre outros aspectos que 

perpassavam o regulamento e o programa de ensino de 1924. Nestas comunicações foram 

identificadas práticas exigidas ou facultadas pela normatização. Assim, o delegado do 

ensino, após visita ao Grupo Escolar Fausto Cardoso, informava à Diretoria da Instrução 

em 1927 e em 1928 a execução, por exemplo, de práticas de ginástica sueca. Foram 

palavras do delegado: “[...] Agradaram-me, sobre maneira os exercicios de gymnastica 

sueca que presenciei e que bem demonstraram que a cultura physica dos alumnos está 

sendo objecto de preocupação. [...]”110. E da mesma forma, no ano seguinte, atestava: 

“Como em 1927 tive occasião de assistir exercicios de gymnastica sueca, de ordem e de 

marcha, durante o recreio”111. 

Da maneira semelhante, a diretoria do Grupo Escolar Olympio Campos atestava a 

prática de exercícios físicos diversos, entre eles a ginástica sueca:  

 
– As segundas e quintas feiras são dias determinados para exercícios de 
gymnastica que estão a cargo da Professora D. Esther Regis; as 3as. e sextas 
para ensaios de marchas a cargo da Professora D. Anna Elvira Goes; as 4as. 
e sabbados para ensaios de cantos, a cargo da Professora D. Maria 
Leopoldina de Mendonça. A Professora D. Olga Bispo encarrega-se de 
tudo que diz respeito ás festas civicas e commemorações patrioticas.  
[...] 
– As instrucções da Directoria Geral sobre limpeza da boca, combate ao 
Paludismo, e outras, estão sendo observadas, chamando eu sempre a 
attenção do professorado para estes pontos. 
– Alguns alumnos deste Grupo não estão ainda vaccinados, apezar de ainda 
me restar lympha vaccinica, por falta absoluta de vaccinador, o que será 
feito no mez vindouro112. 

 

No mesmo sentido, registramos a execução de atividades físicas no Grupo Escolar 

Gumercindo Bessa, em 1928. Segundo o delegado do ensino, “[...] Cultiva-se a gymnastica 

                                                 
109 De acordo com o Regulamento de 1924 eram denominadas escolas de 1ª entrância, as escolas de povoados 
e subúrbios. Nestas estava autorizado o funcionamento apenas do curso primário elementar de três anos (Art. 
186 e 188). Sobre as iniciativas, via legislação, do governo Manoel Dantas (1927-1930), ver Anexo A. 
110 Termo de Visita de 20/07/1927 elaborado pelo D.E. Florival de Oliveira em visita ao GEFC. 
111 Copia do Termo de Visita de 17/09/1928 elaborado pelo D.E. Florival de Oliveira em visita ao GEFC. 
112 Relatório anual n. 31 do Grupo Escolar Olympio Campos de junho de 1927 a junho de 1928 para o diretor 
geral da instrução publica professor Franco Freire. 
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sueca para o aperfeiçoamento physico dos alumnos”113. O Grupo Escolar Sílvio Romero, 

por sua vez, tinha, nos seguintes termos, registrada pelo delegado do ensino a realização da 

prática de ginástica sueca: “[...] Durante o recreio são executados os exercícios physicos, 

de que cogita o regulamento (art. 107 § 9o.) [...]”114. 

De acordo com o parágrafo 9º do art. 107 do regulamento de 1924, “a educação 

physica será encaminhada, tanto em relação á preservação da saude do corpo como á da 

alma. Os exercicios physicos consistirão nos jogos ao ar livre, durante o recreio, exercicios 

de gymnastica sueca, de ordem e de marcha, indispensaveis ao manejo das classes”. 

Portanto, após a administração Graccho Cardoso permanecia a demonstração do 

conhecimento do Regulamento e a prática de suas determinações. 

O comportamento disciplinar dos alunos seguia orientado e justificado pela norma 

regulamentar de 1924. Em agosto de 1928, a direção do Grupo Escolar Vigário Barroso 

informava acerca da aplicação de pena disciplinar a um de seus alunos, nos seguintes 

termos: “Communico-vos que, nesta data, autorizei aplicar ao alumno do 2º grao 

elementar, Gustavo Fernandes Dantas, a pena de suspensão por (5) cinco dias, por haver o 

mesmo infrijido os Arts. 282 lettra j e 305 lettras a e b do Regulamento em vigor”. A 

aplicação do castigo parecia não ter contribuído para a adequação do comportamento do 

aluno à norma, uma vez que no mês subsequente declarava a direção do Grupo: 

“Communico a V.Exmª que, hoje, appliquei ao alumno do 2o grão elementar, Gustavo 

Fernandes Dantas, a pena de suspensão por (15) quinze dias por haver reincidido aos Arts. 

282 lettra j e 305 lettras b e c do Regulamento em vigor”115.  

A direção do Grupo Escolar Coelho e Campos também demonstrava, em 

comunicação à Diretoria Geral da Instrução, o uso da normatização diante do 

comportamento indesejável de seus alunos. Em 1929 informava: “Levo ao vosso 

conhecimento que hoje suspendi por 5 dias o alumno do 2o. grau d’este Grupo Escolar, sob 

minha direcção, Avalderedo Portinho, por ter incorrido nas penas do artigo 305, letras a) e 

b”116.  No ano seguinte, declarava: “Cumpro o dever de communicar-vos que por ter 

incorrido, nas penas do art. 305, alinea b do Regulamento da Instrucção, suspende hoje, 

por 8 dias o alumno do 3o. grau d’este Grupo Escolar, sob minha direcção, Antonio Serra 

Silva”117.  A pena a que se referia a direção do Grupo, de acordo com o art. 305, alínea b, 

                                                 
113 Copia do Termo de Visita de inspeção regular de 10/10/1928 elaborado pelo delegado regional Antonio 
Xavier de Assis em visita ao Grupo Escolar Gumercindo Bessa. 
114 Copia do Termo de Visita de 12/09/1928 elaborado pelo D.E. Florival de Oliveira em visita ao GESR. 
115 Of. de 16/8/1928, da diretoria do GEVB; Of. 06/09/28, da diretoria do GEVB para a DGI. 
116 Of. no. 279, de 16/03/1929, do GECC para a DGI. 
117 Of. no. 327, de 12/06/1930, da diretoria do GECC para a DGI. 
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do regulamento, determinava a suspensão. Esta deveria ser aplicada a um período de 5 a 15 

dias, no caso de desobediência ou desrespeito ao professor ou qualquer autoridade escolar. 

O diretor da instrução era informado também da aplicação de penas a alunos no Grupo 

Escolar Olympio Campos em 1930118. Assim era exposto em ofício à Diretoria Geral: 

 
O Director do Grupo Escolar ‘Olympio Campos’ no uso de suas 
attribuições regulamentares resolve suspender os alumnos do 2o. grau 
Antonio Feitosa, Franciné Berthaldo, Adherbal Guimarães, Adauto Salles, 
Manuel Bastos e Antonio Moraes, por 4 dias uteis, pela grave falta, e 
péssimo exemplo dado em aulas, em travando luta corporal, acrescida 
ainda por serem refratarios á penas mais brandas, costumazes que são das 
faltas previstas pelos art. 308, letras a, c, d e e .  

 

Pelo artigo 308 e alíneas arroladas pela direção da instituição em seu ofício, além 

do embate físico ocorrido entre os alunos, os mesmos mostravam-se reincidentes em 

comportamentos indesejáveis, provavelmente: agrupamento nas dependências do Grupo 

atrapalhando as aulas; danificação da estrutura física do prédio e do seu mobiliário ou 

outros utensílios; desrespeito às determinações do professor ou qualquer outra autoridade 

escolar relativas à ordem interna do grupo, ou ainda, realização, durante as lições e 

exercícios, de quaisquer outros trabalhos diferentes dos deveres escolares. Estes 

problemas, a critério do professor, eram passíveis de penalidades aplicáveis pelo docente. 

No mesmo ofício de julho de 1930 a direção do Grupo Olympio Campos chamava a 

atenção das professoras da instituição para a manutenção da ordem na instituição a fim de 

evitar os inconvenientes decorrentes do mau comportamento dos alunos. Da seguinte 

forma pronunciava-se a direção do estabelecimento de ensino: 

 
recommenda ainda as Exmas Professoras a fiel observancia do n. III do art. 
253, combinado com o art. 309, § 7, pois a ellas compete a manutenção da 
ordem e disciplina em seus salões.  Para isto devem possuir a autonomia e 
força moral precisa para se imporem aos seus alumnos, pois, a par do que 
recommenda os numeros V e VI do art. 253, lhes compete a applicação das 
penas do art. 282, com excepção apenas das letras f e g sobre cuja 
conveniência scientificarão a autoridade competente119. 

 

De acordo com o inciso III, do art. 308 do regulamento, cabiam aos professores, 

além de outras obrigações, a manutenção da ordem e da disciplina na instituição de ensino. 

Aos deveres descritos logo acima, pode-se acrescentar o que preceituava o art. 309 em seu 

parágrafo 7º. Este dispositivo atribuía-lhe competência para a aplicação de penas aos 

alunos. Tais penalidades, conforme o art. 282, consistiam em: admoestação, repreensão, 

                                                 
118 Of. no. 2 de 15/07/1930, da diretoria do GEOC para a DGI. 
119 Of. no. 2 de 15/07/1930, da diretoria do GEOC para a DGI. 
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privação de lugares de distinção ou recreio escolar e comunicação aos pais ou responsáveis 

pelas crianças sobre as faltas e penas incidentes sobre os alunos. 

O conhecimento sobre o regulamento foi verificado entre os envolvidos diretamente 

com o ensino e também entre aqueles indiretamente preocupados com a formação dos 

alunos nas instituições escolares não apenas nas suas determinações obrigatórias, mas 

também nas facultativas. Um exemplo disso refere-se ao ensino religioso, introduzido no 

regulamento de 1924 (ausente no Regulamento de 1921). O Grupo da cidade de São 

Cristóvão foi palco da solicitação desse tipo de ensino, feita por um religioso juntamente 

com pais de alunos mediante abaixo-assinado. Em abril de 1927, frei Humberto, vigário de 

São Cristóvão, dispôs-se a proporcionar ensino religioso aos alunos católicos do Grupo 

Escolar Vigário Barroso. Dessa forma, solicitou ao diretor da instrução, Clodomir Silva, 

que designasse os dias de quinta-feira para que os alunos recebessem o referido ensino, 

justificando seu pedido explicitamente com base nos três artigos (236 a 238) do capítulo 

XXIII do Regulamento da Instrução Pública do Estado120. 

O trabalho com o método intuitivo, por sua vez, indicado pela regulamentação de 

1924, era também registrado de forma positiva pela direção de grupos escolares. Do 

delegado do ensino em visita ao Grupo Escolar Coelho e Campos, em 1927, temos a 

seguinte informação: “Processo de ensino – Adopta o intuitivo por classes definidas, com o 

uso do simultaneo. / Nota-se que os alumnos assimilam bem e se desenvolvem dentro do 

programma”121. Em visita à instituição, no ano seguinte, pronunciava-se assim um membro 

da Liga Brasileira contra o Analfabetismo: 

 

Nos alumnos encontrei ensino intuitivo. As suas respostas claras, provam o 
esforço de vontade das suas mestras e o zelo do Dor. Bruno Carvalho em 
intensificar o ensino intuitivo, o melhor methodo de que pode lançar mão, a 
Instrucção Publica. / Pode o digno director da Instrucção, Professor Franco 
Freire, ficar na certeza que tem á frente do Grupo da Capella, um espirito 
verdadeiramente dedicado á sagrada cruzada do Ensino122. 

 

No Grupo Escolar Gumercindo Bessa também era possível encontrar registro sobre 

o bom andamento dos trabalhos escolares com base no método oficial de ensino, apesar de 

limitações, vejamos: 

 

                                                 
120 Of. de 06/04/27 do Frei Humberto à Diretoria da Instrução; Abaixo-assinado de pais de alunos do GEVB, 
de São Cristóvão. Maio de 1927. 
121 Copia do TV de 25/11/1927 elaborado pelo delegado da 1a. região no exercício de inspetor geral do ensino 
e de delegado da 2a. região Antonio Xavier de Assis em visita ao GECC. 
122 Copia do Termo de Visita de 03/07/1928 elaborado pelo Sr. Oséas Costa da Liga Brasileira contra o 
Analfabetismo em visita ao Grupo Escolar Coelho e Campos. 
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Não se discute o grande amôr do seu director e do corpo docente pela 
instrucção. A educação, segundo o methodo, embora theorico, é intuitivo, 
podendo se observar pelo material escolar que dia a dia se approxima do 
ensino pratico. Está, portanto, a tradicional Estância, dotada de um 
estabelecimento de ensino e educação capaz de corresponder á grandeza do 
nosso Estado, do Paiz enfim123. 

 

A preocupação com o bom andamento do programa e do método de ensino pode ser 

verificada também pela busca da direção do Grupo Escolar Olympio Campos pela 

contratação de mais uma professora para o 1º grau da instituição. Tal medida procurava 

evitar a multisseriação diante da menor matrícula dos alunos do 4º grau (ensino primário 

superior). Em março de 1929, a preocupação do diretor do estabelecimento, Padre Miguel 

M. Barbosa, era evidente. São suas as palavras que se seguem: 

 
Solicito a vossa valiosa e esclarecida interferencia no sentido de ser dada a 
este Grupo, mais uma professora ou ao menos, uma adjuncta para o 
primeiro anno, em vista da matricula do referido anno já haver attingido ao 
limite regulamentar e continuar a apparecer novos candidatos. 
A terceira serie já é de vinte e seis alumnos, pelo que sou de parecer que 
não deve ser annexada a quarta sob pena de prejudicar os alumnos de 
ambas, pois embora a matricula da quarta serie, seja, ainda pequena, há 
probabilidade de augmento e mesmo se ficasse com o reduzido a 
annexação [1 ilegível] que só trará desvantagem no ensino pois sendo elle 
intuitivo e devendo ser observado o programma regulamentar, o trabalho 
da professora será sempre o mesmo, sem nada influir o numero de 
alumnos?  Pelo que ficavam prejudicados não somente estes como ainda a 
professora pelo trabalho exaustivo. 
Acho ainda animadoras a matricula no corrente anno pois até a presente 
data, já conta com 106 alumnos, quando no anno anterior até o dia onze só 
era de setenta, e em mil novecentos e vinte e sete, no dia vinte só contava 
ainda com setenta. 
Aguardo pois, com urgência, a esclarecedora orientação de V.Exa. sobre o 
caso, dando por encerrada a matricula da primeira serie, até que V.Exa. se 
digne pronunciar a respeito124. 

 

O diretor do Grupo Olympio Campos, no mês seguinte, apresentava mais 

explicações à Diretoria da Instrução sobre o estado do Grupo acerca da quantidade de 

alunos e estrutura física do estabelecimento. Nesta nova petição, solicitava mais uma 

professora a fim de evitar a multisseriação, o que acarretaria prejuízo não só aos alunos e à 

docente responsável pelo trabalho com estudantes de graus diferentes, mas também ao 

programa de ensino. Dessa maneira se pronunciava o dirigente do estabelecimento de 

ensino: 

 

                                                 
123 Copia do Termo de Visita de 24/04/1928 elaborado pelo Sr. Álvaro Passos em visita ao GEGB. 
124 Of. no. 10 de 08/03/1929, da diretoria do GEOC para a DGI. 
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Em resposta ao vosso officio n. 54 de 25 de março proximo passado, devo 
informar que no salão ‘Leão Magno’ onde funcciona a 1a serie ha lotação 
para sessenta alumnos, tendo ainda o edificio um salão disponível que em 
caso de necessidades sendo provido de mobiliario e material pedagógico, 
poderá ser utilizado para desmembramento da 4a serie.  Actualmente [2 
ilegíveis] necessita de carteiras em vista de algumas que se achavam 
recolhidas ao porão [2 ilegíveis] depois de reformadas. 
[04 linhas ilegíveis]. 
auxiliar, e caso ultrapasse a minha previsão poderá ser aproveitado o salão 

a que me referi, contanto que, essa illustre Directoria se digne provê-lo de 

banca e cadeira para professora, um quadro negro, um relogio e o material 

pedagogico que possa dispor. 

O que me levou pois em fazer a solicitação de uma adjuncta para a 1a serie 
e não ver abandonadas á ignorancia algumas creanças pobres, que desejam 
apprender, sobretudo em um meio tão falho de escolas dignas, e por outro 
lado a letra positiva do regulamento que, limitando o numero de alumnos 
dá, por conseguinte, direito a professora em recusar os excedentes, caso 
admitisse125. 

    

No que diz respeito ao trabalho das professoras dos grupos escolares, os delegados 

do ensino e os próprios diretores dos grupos permaneciam atestando que as professoras 

cumpriam tanto o regulamento quanto o programa do ensino de 1924. Nesse sentido, em 

1927, declarava a direção do Grupo Vigário Barroso: 

 

Relativamente aos nossos mestres, segue tudo na melhor ordem possível: 
todas são assíduas e procuram cumpri os deveres inherentes ao seu cargo, 
trabalhando e obedecendo a risca, o Regulamento, programma e horário. 
Scientifico-vos, que encontrei todo material escolar, livros já encerrados 
dos annos anteriores estão archivados, excepto um de ponto do pessoal 
docente e administrativo, recentemente encerrado no próximo maio findo 
que a mª antecessora não deixou126. 

 

Acerca do Grupo Escolar Gumercindo Bessa, o delegado do ensino Antonio X. de 

Assis informava que “[...] Recebido como de praxe pelo illustre Director, percorri todas as 

classes, as quaes estavam funccionado dentro do horario e obedecendo ao programma do 

ensino, cujos trabalhos mandei seguir para melhor observação. [...]”127.  

Não envolvido com a instrução pública sergipana, mas detentor de conhecimento 

sobre a educação escolar brasileira, membro da Liga Brasileira contra o Analfabetismo, 

Oséas Costa, em visita ao Grupo Escolar Vigário Barroso, em 1928, elogiava o 

                                                 
125 Of. no. 17 de 02/04/1929, da diretoria do GEOC para a DGI. 
126 Relatório Geral da Direção do GEVB, de 30/06/1927. 
127 Copia do Termo de Visita de 12/09/1927 elaborado pelo delegado da 1a. região Antonio Xavier de Assis 
em visita ao Grupo Escolar Gumercindo Bessa. 
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funcionamento da instituição, salientando o cumprimento do programa de ensino. Assim 

declarava:  

 

De passagem pela tradicional cidade de S. Christovam, tive a grata 
satisfação de visitar o Grupo Escolar Vigario Barroso, sobre a competente 
direcção da Professora D. Fidelina Santos, uma das glorias do professorado 
sergipano. Neste augusto templo de Instrucção Publica, encontrei alumnos 
e mestres irmanados no mesmo ideal, de procurarem seguir a risca o 
programma escolar. A digna directora, que é um espírito muito trabalhador 
e que se dedica de corpo e alma, a ardua missão de ensinar, teve a 
felicidade de se cercar de auxiliares competentes e que sem descanso, 
trabalham pela analphabetisação [sic] de São Christovão. Retirando-me 
deste modelar estabelecimento de ensino, levo a mais agradavel das 
impressões e creio affirmar com convicção, que é um dos que mais honram 
o ensino em Sergipe, pelo zelo da sua directora, digna da admiração, do 
culto professorado da terra de Tobias Barretto128. 

 

Em 1928, diversos aspectos do Grupo Escolar Coelho e Campos apareciam nos 

registros do delegado Ascendino Argollo como condizentes com os preceitos 

regulamentares. Destacamos, entre eles, a execução do programa de acordo com o método 

de ensino e o trabalho das professoras. A respeito de tais aspectos, apresentamos o registro 

abaixo:  

 
[...] 
i) methodo do ensino: o intuitivo, que, em consequencia do regular 
apparelhamento didactico que se nota neste estabelecimento de instrucção, 
vae correspondendo aos designios regulamentares; 
j) applicação dos programmas e horarios: de conformidade com as normas 
pedagogicas aconselhadas pela sciencia educativa e dentro do tempo 
marcado por lei; 

   [...] 
m) competencia e condição do professorado, cujos nomes vão aqui 
declinados: - D. Maria da Conceição Azevedo Garcia, D. Maria da Gloria 
Motta Cabral, D. Amelia de Aguiar Britto e D. Joventina Teixeira, sabe as 
disciplinas do programma, que são ensinadas com pontualidade129. 

 

As docentes do Grupo Escolar Olympio Campos eram elogiadas pela direção da 

instituição, ressalvando-se o fato de algumas delas não possuírem formação pela Escola 

Normal, fato que destoava do que estabelecia o regulamento da instrução. A diretoria, que 

também se auto-enaltecia, pronunciava-se nos seguintes termos:  

 

                                                 
128 Copia do Termo de Visita de 23/05/1928 elaborado por Oséas Costa da Liga Brasileira contra o 
Analfabetismo em visita ao Grupo Escolar Vigário Barroso. 
129 Cópia do Termo de visita ao GECC feito pelo Dr. Ascendino Argollo, em 11/06/1928, enviada à DGI em 
13/06/1928. 
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O regulamento vai sendo observado cuidadosamente, sendo esta directoria 
muito vigilante em fiscalisar todas as dependencias e a fiel execução do 
programma só permittindo os livros adoptados pelo Conselho de Ensino, 
pois não foi sem difficuldade que consegui retirar da primeira serie a 
Cartilha Nacional, de Hilario Ribeiro, que era a anteriormente usada. 
O professorado é operoso e se esforça pelo cabal desempenho dos seus 
deveres, noto porem que melhor seria para o aproveitamento das classes se 
todas as mestras, nos Grupos Escolares, fossem diplomadas, pois desta 
maneira estariam melhor apparelhadas para o ensino moderno, não só pelo 
estudo dos bons autores, como principalmente pela frequencia em receber 
as sabias lições dos illustrados professores da Escola Normal130. 

 

A diretoria do Grupo Escolar Severiano Cardoso, em 1930, em comunicado à 

Diretoria da Instrução também afirmava que cumpria o programa e o regulamento do 

ensino de 1924: 

 
Em obediencia as prescripções do regulamento em seus Arts. passo ás 
mãos de V.S.Rvra. a relação do grupo Escolar ‘Severiano Cardoso’. 
[...].  De accordo com o regulamento vigente, a matricula foi aberta a 20 de 
fevereiro e iniciei os trabalhos escolares no dia 3 de março do corrente 
anno, com 74 alumnos em matricula, sendo 29 do sexo masculino e 45 do 
sexo feminino. 
Já conta 177 alumnos, sendo 77 masculinos e 100 femininos. 
A frequencia media mensal é de 122,35. A frequencia diminui 
extraordinariamente nos dias de sabbado. O trabalho obedece em tudo ao 
horário e programma adoptado pela Instrucção Publica. Com verdadeiro 
jubilo digo-vos, que as preceptoras exercem com competência e carinho a 
nobre, a dupla missão de mestras e mães, sendo creado o empenho no 
cumprimento de seus deveres. 
No tocante ao Porteiro nada deixa a desejar cumprindo com promptidão os 
seus deveres.  Dou por terminada toscamente a minha tarefa e, com 
permissão de V.As. Rvra. Deixo consignado neste breve relatório, um voto 
de aprovação por parte dos que honram este estabelecimento de educação e 
instrucção com seus sábios ensinamentos e serviços131. 

 

O conhecimento e o cumprimento da regulamentação do ensino pelas professoras 

podem ser exemplificados pelo caso da professora transferida para o Grupo Escolar Fausto 

Cardoso em 1930. Esta, ao deixar a escola isolada da qual era a responsável, afirmava:  

 

Communico a V.Revma. que deixei o exercício da escola n. 2 da villa de 
Campo do Britto por ter sido promovida para o Grupo ‘Fausto Cardoso’ da 
cidade de Annapolis, entregando ao encarregado escolar Sr. Virgilio José 
de Almeida, todo o material pertencente a referida escola. 
Faço-vos sciente que foi passado recibo como manda o Regulamento em 
vigor132. 

 
 

                                                 
130 Oficio n. 42 do Grupo Escolar Olympio Campos de 18/06/1929 para o diretor geral da instrução pública. 
131 Relatório da diretoria do GESC de 23/06/1930 para a DGI. 
132 Of. de 21/03/1930, da professora Agner Hora Fonseca para a DGI. 
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Outro aspecto identificado concernente ao pleno atendimento do regulamento do 

ensino diz respeito à realização de exames trimestrais. O Grupo Escolar João Fernandes de 

Brito, em 1930, informava que “conforme o art. 128 do Regulamento, foram feitas provas 

escritas de Português e de Aritmética dos alumnos do 1o., 2o., 3o. e 4o. graus, sob a 

fiscalização do diretor Manoel Xavier de F. Montes”133.    

A regulamentação era cumprida também nas Escolas Reunidas Esperidião 

Monteiro. A execução era atestada em 1928, apesar da reprovação dos alunos. Informava a 

diretora das Escolas: 

 

Em cumprimento do meu dever informo a V. Exa. a causa das alumnas e 
alumnos das Escolas Reunidas Dr. Esperidião Monteiro desta Villa, sob 
minha direcção, não serem promovidas como marca o regulamento. As 
alumnas do 3o. anno do sexo feminino não foram promovidas para o 4o. 
anno, porque não completaram o estudo de Portuguez, Arithmetica e 
desenho.  O 2o anno alem de Portuguez e Arithmetica tudo emfim que 
pertence as matérias do programma.   O 1o. anno a mesma cousa.  
A professora do sexo masculino D. Laura Bellaniza Cardoso, disse-me o 
mesmo.  Então achei conveniente não fazer promoções, porque prejudicava 
nossa responsabilidade a presença de um Inspector Escolar quando 
visitasse nossas aulas. 
Ponho ao dispor de V.Exa. para mandar informar particularmente se 
cumpro ou não com os meus deveres.  Tenho muito gosto de ensinar, 
explico o mais possível.  Lamento a falta de intelligencia das minhas 
alumnas. Os alumnos do sexo masculino, desattenciosos e sem 
comprehensao.  Não podemos incutir no espirito das crianças o ensino com 
facilidade sem terem bom raciocinio. Transmittir a força?  Não é 
possivel134. 

 

  No registro da direção das Escolas Reunidas, a atenção ao cumprimento do 

Regulamento caminhava ao lado da preocupação com a fiscalização do ensino. Era 

evidente também a preocupação da dirigente das Escolas, Maria José Maia, com a 

competência da instituição e com a qualidade da prestação de seus serviços. Há uma 

consciência de dever docente e uma evidência da apropriação da diretora das práticas 

escolares regulamentares baseadas no método intuitivo. As dificuldades dos alunos, vistas 

como deficiência dos discentes, podem, no entanto, ser interpretadas como o resultado de 

um processo de não identificação dos alunos com aquela cultura escolar. 

Outro aspecto positivo em relação à busca pelo cumprimento da normatização 

referia-se às orientações dos delegados de ensino em suas visitas aos grupos escolares. Em 

1927, assim informava o delegado em inspeção ao Grupo Escolar João Fernandes de Brito: 

 

                                                 
133 Of. de 28/08/1930, da diretoria do GEJFB para a DGI. 
134 Of. de 03/08/1928, da diretoria das Escolas Reunidas Esperidião Monteiro para a DGI. 
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[...] 
Recommendei, entretanto a adopção do programma educativo, como 
sempre, costumo fazer, para a perfeita discriminação das diversas 
disciplinas nas classes, de accordo com o referido programma, a fim de que 
o expirito das creanças não se desnorteie, e, acompanhando as licções do 
mestre, tive o maior proveito do ensino, pois, como disse eminente 
pedagogista, o methodo decide o sucesso do ensino, simplifica o estudo e 
inspira a criança o amor pelo estudo e gosto pelo trabalho135. 

 

Da mesma forma, o delegado regional do ensino, em visita ao Grupo Olympio 

Campos, salientava que: 

 

Em obediencia a ultima circular da Directoria Geral da Instrucção, sob o 
numero 82, de 9 do fluente, ordenando inspecções de carater techinico aos 
Delegados Regionaes, recommendei observancia aos artigos 120, 127 e 
128, relativamente ao funccionamento das aulas, organisação do horario e 
as provas trimestraes a que deverão ser submettidos os educandos, em 
Maio e Agosto, como meio de apreciação do aproveitamento, e fiz outras 
considerações referentes a pratica da educação sanitaria, para a defesa da 
saude infantil, bem como á adopção do programma educativo, para a 
perfeita discriminação das disciplinas nas classes, confiando que o digno 
director e o esforçado professorado levarão a bom termo o plano de 
disciplina e ordem que se faz mister, para a effectivação do magnifico ideal 
de regeneração moral e consequente aperfeiçoamento da mocidade 
estudiosa136.  

      

A atenção ao cumprimento do regulamento ultrapassava as questões pedagógicas. 

A direção do Grupo Fausto Cardoso, em 1927, demonstrava da seguinte forma, o uso de 

atribuições da normatização: 

 

Tenho a honra de communicar a V.Excia que, usando das atribuições que 
me confere o art. 204 do regulamento da Instrução Publica do Estado 
contractei, para serventuária deste grupo, a Sra. Aldina de Carvalho 
Guimarães, em substituição a Guilhermina de Oliveira Mattos, fallecida no 
dia 6 deste, conforme officio desta Directoria n. 24.  Espero que V.Excia 
levará por bem, aprovando o acto desta Directoria137.  

  

A direção do Grupo Olympio Campos, atenta ao cumprimento das 

responsabilidades administrativas, justificava, em conformidade com os preceitos 

emanados pelo regulamento, as faltas do corpo docente. Em 1927, por exemplo, 

informava:  

 

                                                 
135 Termo de Visita em 15/06/1927 elaborado pelo delegado regional do ensino Gomes Netto em visita ao 
Grupo Escolar João Fernandes de Britto. 
136 Termo de Visita de 19 e 20/04/1928 elaborado pelo delegado regional do ensino Gomes Netto em visita 
ao Grupo Escolar Olympio Campos. 
137 Of. no. 28 de 12/09/1927, do GEFC para a DGI. 
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Cumprindo as determinações de V. Exa. e em observância do regulamento 
da Instrucção, tenho a honra de communicar a V.Exa.:  
1o. que no dia 13 de junho não me foi possivel chegar ao Grupo Escolar 
antes de 11 horas e que no dia 20 não compareci.  Motivos superiores a 
minha vontade me obrigaram a faltar.  Tive que resolver negocios urgentes 
e superiores do municipio. 
2o. que as professoras D. Anna Elvira Goes, D. Olga Bispo e D. Adolpha 
Vieira de Mello faltaram uma vez, durante o mez, justificando eu a falta138. 

 

Da mesma forma, o diretor do Grupo Barão de Maroim, alerta à normatização, 

solicitava autorização do diretor da instrução para baixar, no grupo, a seguinte portaria: 

 

                                                                Portaria n º 7 
Aviso, ás Excelentíssimas Senhoras professoras que o Regulamento, da 
Instruccão impede-me de justificar mais de três faltas mensaes. Ahi fica 
essa nota amiga e salutar para meu governo, e o daquelles que exercem, 
nesta casa, a nobre profissão de illuminar cérebros de creanças, lapidar 
esses pequenos diamantes brutos, e preparar cidadãos úteis á Pátria. “Cada 
um cumpra o seu dever”, foram palavras do Almirante Barroso, na batalha 
de Riachuelo. O nosso campo de batalha é a escola. Luctamos até vencer 
ou morrer. Sergipe tudo espera de suas escolas139.  

 

O Grupo João Fernandes de Brito também informava à Diretoria da Instrução em 

1928, a respeito das faltas de uma de suas professoras: “Cumpro o dever de communicar-

vos que de conformidade com o disposto no numero 4o. do artigo 200 do Regulamento, 

justifiquei duas faltas nos dias 26 e 27 do corrente mez, da professora D. Antonia de 

Oliveira Chaves, por se achar doente”140.  

No tocante ao cumprimento das normas regulamentares, problemas consideráveis 

também se desenvolviam nos grupos escolares. Em maio de 1927, Gomes Netto, delegado 

do ensino, atestava baixo aproveitamento dos alunos do Grupo Olympio Campos, fato que 

o fez tomar a drástica medida de retornar os alunos a graus anteriores de ensino. Segundo o 

delegado: “A matricula, presentemente, é de 109 alumnos que, arguidos por mim, deram 

testemunho de pequeno aproveitamento, em vista do que fiz a transferencia de alumnos do 

5o. grau para o 4o. deste para o 3o. e deste para o 2º”141.  No mesmo termo de visita 

elaborado pelo delegado, as informações sobre o provimento do grupo quanto aos recursos 

materiais necessários ao desenvolvimento das aulas, dá-nos indícios dos problemas que o 

ensino na instituição poderia enfrentar naquele momento. Isto, provavelmente, refletia no 

grau de aprendizagem dos alunos. Informava o delegado do ensino:  

                                                 
138 Of. no. 33de 01/07/1927, da diretoria do GEOC para a DGI. 
139 Of. no. 34 de 2/8/1928, do GEBM para a DGI e Portaria n º 7 de 2/8/1928 do GEBM. 
140 Of. de 28/09/1928, da diretoria do GEJFB para a DGI. 
141 Cópia do Termo de Visita em 31/05/1927 elaborado pelo D.E. Gomes Netto em visita ao GEOC. 
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Continua o referido estabelecimento na falta de material de ensino, 
dispondo, apenas, de quadros negros imperfeitos, por acharem-se sem 
verniz, como fiz sentir em minha visita anterior, fazendo-se mister 
proceder o envernizamento dos alludidos quadros, o mais breve possivel, 
para utilisação proveitosa dos mesmos. O mobiliario, como declarei no 
termo de visita que lavrei em 4 de Abril do presente anno, é deficiente por 
constar de 62 bancos-carteiras, tornando-se preciso completar 100 para um 
Grupo que deve manter uma matricula de 200 alumnos, pelo menos, como 
dispõe o Regulamento da Instrucção, comportando cada banco dois 
alumnos. / Os salões, onde funccionam as aulas, estao desprovidos de 1 
Secretaria e 1 cadeira para o professorado, bem como a sala do gabinete do 
Director, faltando-lhes, tambem, armarios para a arrecadação dos objectos 
escolares142.  

 

De certo, o fato contribuiu para a preocupação da gestão do grupo quanto ao 

cumprimento do regulamento do ensino. Indícios mostram que problemas não eram 

causados pela falta de conhecimento do ordenamento. O trecho abaixo evidencia que o 

regulamento era lido, interpretado e mesmo questionado pela direção do Grupo Olympio 

Campos quanto à adoção do mais conveniente procedimento diante de imprevistos e 

eventos programados, como a feira da cidade e o dia de pagamento dos vencimentos das 

professoras. Acerca da questão, relatava:  

 

Em virtude de instancias do Professorado deste Grupo para que lhe seja 
extensivo o disposto no Edital n. 30 de 18 de junho do corrente anno que 
concede o encerramento das aulas nas escolas as 11 horas no dia da feira 
semanal, venho consultar V.Exa. a respeito, pois está omisso o aviso 
referindo-se as escolas simplesmente e nada dizendo relativamente aos 
Grupos Escolares. 
Dado que seja extensivo aos Grupos Escolares, como é de justiça, o Edital 
n. 30, consulto V.Exa sobre o seguinte: - a feira semanal em Villanova e 
pequena a ser realisa nas 6as. Feiras. 
Havia o costume de não haver aulas nos sabbados, dia de feira em Penedo 
onde infelismente para Sergipe continúa a população a se abstecer, 
inclusive o professorado.  Tendo eu, desde a minha posse em observancia 
ao Regulamento, determinado que as aulas funccionariam nos sabbados, 
succede que, apezar dos meus esforçoes, um apreciavel numero de alumnos 
falta sempre neste dia. 
E a razão é que uns acompanham os paes a Penedo; outros alli vão a 
mandado de suas famílias; outros têm de ajudar serviços em casa nesse dia, 
etc. 
Assim, deseja o professorado deste Grupo que, em vez de serem encerradas 
as aulas nas 6as. Feiras as 11 horas, o sejam nos sabbados a estas mesmas 
horas. 
Tenho para mim que é esta a resolução que mais consulta aos interesses do 
ensino e ao do professorado, uma vez que continuará a falta de um certo 
numero de alumnos nos sabbados havendo a mais o prejuiso de 2 horas de 
ensino nas 6as. feiras.    

                                                 
142 Ibid. 
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– Outra reclamação, 
Exmo. Sr. Director Geral, é a que se refere ao dia 1o. de cada mez, quando 
o professorado tem de receber os seus vencimentos na mesa de Rendas.  
Tenho feito funccionar sempre o Grupo Escolar neste dia.  As professoras, 
porem, fica em embaraço e declaram-se em condição inferior ás suas 
collegas dos povoados que todas deixam de dar aula por terem de vir a 
Villanova receber seus ordenados. 
Parece-me igualmente justa a reclamação. 
Peço pois, uma resolução de V.Exa para estes casos, a fim de saber me 
dirigir a respeito. 
Com os meus protestos de alta consideração e estima143. 
 

A análise sobre os trabalhos do Grupo Olympio Campos, feita pelo delegado do 

ensino, um ano após, apresentava ainda, apesar de informar “que tem melhorado”, 

problemas, principalmente em relação ao corpo docente da instituição. Declarava, em seu 

relatório anual de atividades no grupo que: 

 
Desde a minha posse neste Estabelecimento tenho procurado dar uma 
feição pratica ao ensino nos diversos graus e não tem sido sem 
difficuldades, entraves e desgostos mesmo, que vamos lidando. 
De um lado, no anno findo, constantes licenças de uma das professoras; de 
outro lado o costume rotineiro das que têm vindo para este Grupo, alliado a 
uma certa falta de preparo pedagogico que V.Exa., melhor do que eu, deve 
conhecer, concorreram e concorrem ainda para que, só lentamente, 
possamos conseguir alguma cousa aproveitavel nesse sentido.  
Como quer que seja, já é palpavel a melhoria, não só no methodo do 
ensino, como no aproveitamento dos alumnos que vão comprehendendo 
melhor as materias versadas144. 

  

O frágil desenvolvimento escolar dos alunos, considerado um problema para a 

efetivação dos objetivos regulamentares, foi registrado pelo delegado do ensino também no 

Grupo João Fernandes de Brito, em 1928: 

 

Os alumnos examinados deram testemunho de aproveitamento regular em 
algumas disciplinas e em outras não, certamente por falta de observancia 
do programma educativo, em todas as suas partes, como determinei ao 
professorado, cujo programma discriminando, com regularidade, as 
disciplinas nas classes, serve de base a orientação do mestre, ao mesmo 
tempo que concorerá [sic] para a uniformisação do ensino, não permitindo 
que o espirito das crianças se desnorteie, e possa tirar o maior proveito das 
lições que lhes forem ministradas145. 

 

                                                 
143 Of. no. 40 de 30/07/1927, da diretoria do GEOC para a DGI. 
144 Relatório anual n. 31 do Grupo Escolar Olympio Campos de junho de 1927 a junho de 1928 para o diretor 
geral da instrução publica professor Franco Freire. 
145 Copia do termo de Visita de 31/07/1928 elaborado pelo delegado regional do ensino Gomes Netto em 
visita ao Grupo Escolar João Fernandes de Britto. 
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A persistência da multisseriação no ensino representava um grave problema, 

existente desde o governo Graccho Cardoso, tangente ao cumprimento do regulamento. 

Ainda em 1927, foi registrada sua existência, por exemplo, no Grupo Escolar Coelho e 

Campos: 

 

Disciplina e ordem. Revela sensível aproveitamento, a despeito da 
anormalidade que levo ao conhecimento da Inspectoria Geral da Instrucção 
Primaria e ao Director da Instrucção. 
Trata-se do seguinte: estão os 3o. e 4o. graús reunidos, sob a regencia da 
professora D. Joventina Teixeira, os 5o. e 6o., sob a direcção da professora 
D. Maria da Conceição Azevedo, difficultando, assim, a administração do 
director, sacrificando o programma do ensino, prejudicando os alumnos do 
gráu superior, que são obrigados a repetir o curso do anno anterior e gráu 
inferior, do qual já prestaram exame no fim do anno passado, obtendo a 
respectiva promoção146. 

   

A multisseriação, uma anormalidade de acordo com as palavras do delegado 

Ascendino Argollo, era uma consequência, em alguns grupos, do resultado da baixa 

matrícula e frequência, principalmente no ensino primário superior. O delegado Antonio 

Xavier de Assis, em visita ao Grupo Gumercindo Bessa, em 1927, ao se referir a matrícula 

e frequência na escola primária, explicitava da seguinte forma a sua opinião sobre o ensino 

primário de seis anos147:  

 

[...] O desdobramento do programma em seis annos vae em parte 
concorrendo para a fraqueza da matricula de maneira que os ultimos annos 
são parcamente frequentados, especialmente pelos meninos, que, na quasi 
totalidade, filhos de gente muito pobre, abandonam o estudo logo que 
completam o curso elementar. 
A matricula alcança apenas o numero de 171, estando collocados 86 no 1o. 
anno, 38 no 2o., 29 no 3o., 10 no 4o., 3 no 5o. e 5 no 6o. Hoje estavam 
presentes 100 alumnos de ambos os sexos, numero que me satisfez em 
rasão de ser o dia de feira [...]148. 

 

Diante do problema da diminuta matrícula e frequência no ensino primário 

superior, a diretoria do Grupo Olympio Campos, consultava, por meio de ofício a Diretoria 

da Instrução, acerca da possibilidade de reunião de graus de ensino:  

 

Estando completo o numero maximo da matricula do 1o. grau neste Grupo 
e havendo probabilidade de ser muito ultrapassado, succede que temos 

                                                 
146 Termo de Visita de 02/06/1927 elaborado pelo D.E. Ascendino Argollo em visita ao GECC. 
147 Única apresentação de opinião sobre o ensino primário de seis anos encontrada nos documentos dos 
antigos grupos e nos jornais da época, analisados nesta pesquisa. 
148 Copia do Termo de Visita de 12/09/1927 elaborado pelo delegado da 1a. região Antonio Xavier de Assis 
em visita ao Grupo Escolar Gumercindo Bessa. 
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actualmente apenas 3 alumnos do 4o. grau. Julgando conveniente, por 
consultar melhor aos interesses do ensino, determinei, até que V.Exa. se 
digne de resolver a respeito, que a Professora do 3o. grau, D. Esther Regis, 
leccione conjuctamente o 4o., passando a Professora D. Maria Leopoldina 
de Mendonça, ultimamente transferida para este Grupo, a leccionar a 1a. 
secção do 1o. grau ficando assim este dividido, havendo naturalmente 
maior efficiencia no ensino dos pequeninos. Consulto V.Exa. a respeito e 
aguardo as ordens que julgar opportunas para meu governo. [...]149. 

 

Os grupos escolares, de acordo com a regulamentação oficial de 1924 (art. 189) 

eram instituições construídas para atender a um grande público escolar – 200 matriculados. 

Se de um lado existia uma baixa matrícula e frequência, e de outro, custos elevados com a 

manutenção desses estabelecimentos, a administração da instrução pública tinha 

efetivamente um problema a enfrentar. Com o delegado do ensino Gomes Netto, em visita 

ao Grupo Olympio Campos, encontramos possíveis explicações para o problema. Uma 

delas residia na falta de materiais escolares necessários para o bom desenvolvimento do 

ensino intuitivo e de mobiliário suficiente para atender a quantidade de alunos que um 

grupo escolar poderia comportar. Da seguinte maneira pronunciava-se o delegado a 

respeito do assunto: 

 

[...] Cabe-me accentuar que este estabelecimento, infelizmente, acha-se em 
completa decadencia, sob o ponto de vista de material pedagogico, 
resentindo-se da falta quasi absoluta, por não dispor das cartas de Parker, 
quadros muraes dos reinos animal, vegetal e mineral, cartas geographicas e 
chonographicas, objectos e apparelhos necessarios para o ensino intuitivo e 
experimental, e demais peças indispensaveis a um museu pedagogico, 
como prescreve o Regulamento da Instrucção, verificando-se no mesmo 
estabelacimento, apenas, o quadro negro, contadores mechanicos e 1 
mappa geographico, este de propriedade da professora do 4o. grao. O 
mobiliario é deficiente por constar de 62 bancos-carteiras, fazendo-se 
preciso completar 100 para um Grupo que deve manter uma matricula de 
200 alumnos, pelo menos, como preceitua o Regulamento, comportando 
cada banco 2 alumnos. 
As classes não dispoem de 1 secretaria e uma cadeira para o professorado 
bem como a sala onde funcciona o gabinete do Director, faltando tambem, 
1 armario para a arrecadação dos objectos escolares, não só pa. o 
professorado como para o Director. [...] Recommendei a adopção do 
programma educativo, e dos livros approvados pelo Conselho Superior da 
Instrucção150.  

 

De acordo com Gomes Netto, havia outras explicações, além do problema da falta 

de materiais didáticos. O delegado registrava como indício da baixa matrícula, a 

                                                 
149 Oficio n. 16 do Grupo Escolar Olympio Campos de 18/04/1928 para o diretor geral da instrução publica. 
150 Termo de Visita de 04/04/1927 elaborado pelo delegado regional do ensino Gomes Netto em visita ao 
Grupo Escolar Olympio Campos. 
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concorrência do grupo com escolas particuladas não fiscalizadas pela Diretoria da 

Instrução: 

 

[...] A matricula é limitada, presentemente, devendo-se intensifical-a, o que 
o Director vae proceder, com as medidas solicitadas a Directoria da 
Instrucção, relativamente a suspensão das escolas particulares, que não 
obedecem aos dispositivos regulamentares. A referida matricula é de 103 
alumnos actualmente.[...] 
Argui alguns alumnos das diversas classes do curso, encontrando pouco 
aproveitamento, por acharem-se os mesmos alumnos com um mez de 
frequencia escolar, tempo insufficiente para manifestarem melhor 
progresso intellectual. Confiando, porem, na força de vontade do 
professorado, que compromete-se a elevar os creditos do estabelecimento, 
e na acção efficiente do Director, faço incessantes votos para que, n’outra 
visita, seja-me proporcionada melhor impressão, com o progresso moral e 
intellectual das 5 classes em que está dividido o curso no 
estabelecimento151.   

 

No ano seguinte, 1928, no Grupo Escolar Olympio Campos, outra explicação para a 

baixa matrícula e frequência, era registrada. Desta vez, relacionava-se à postura dos pais 

dos alunos. Estes, na opinião da direção do estabelecimento, não apresentavam 

preocupação com a instrução dos filhos. Assim declarava o diretor, padre Arthur Alfredo 

Passos: “[...] tendo eu, então, em vista a melhora da Matricula neste Grupo e o 

conhecimento exacto da população escolar, para, de alguma sorte, forçar os paes de 

creanças, relapsos no cumprimento do patriotico dever de educar e instruir os seus filhos, a 

lembrarem-se de que este assumpto não deve ser menosprezado”152. 

Da mesma forma, a direção do Grupo João Fernandes de Brito pronunciava-se, ao 

registrar, por um lado, o aumento da matrícula e, por outro lado, a baixa da frequência, 

cujo problema considerava em grande parte culpa dos pais das crianças. Em março de 

1930, atestava o aumento da matrícula:  

 

Tenho a maxima satisfação de communicar a V.Revrma. que o numero de 
alumnos matriculados no 1o. grau deste Grupo Escolar, sobe já a 65 pelo 
que se impõe, imperiosa, a necessidade do desdobramento do referido 
curso, como é de lei. 
Pela insufficiencia de professorado, tenho conservado com a professora D. 
Fernandina Menezes os alumnos excedentes da matricula legal, entretanto, 
urge que venha para este Grupo, quanto antes, outra professora encarregar-
se destes últimos alumnos, até por que nem o salão nem as carteiras os 
comportam153. 

 

                                                 
151 Termo de Visita de 04/04/1927 elaborado pelo delegado regional do ensino Gomes Netto em visita ao 
Grupo Escolar Olympio Campos. 
152 Oficio no. 28 do Grupo Escolar Olympio Campos de 12/06/1928 para o delegado regional do ensino. 
153  Of. de 26/03/30, da diretoria do GEJFB para a DGI. 
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O problema relativo à frequência e a responsabilidade das famílias em relação a ele 

foram registrados três meses depois. A diretoria do Grupo João Fernandes de Brito ao 

mesmo tempo em que criticava o comportamento familiar, defendia a necessidade de 

cumprimento das leis, nos seguintes termos: 

 
[...] / Como verá V.Revma. é bastante sensível a diminuição de frequência 
dos alumnos, não cabendo, felismente a esta directoria a responsabilidade, 
visto que esse phenomeno tem a sua razão de ser no lamentavel descaso da 
parte de alguns paes que nessa epoca costumam retirar os meninos para 
auxilial-os nos trabalhos de lavoura. / Debalde me venho insurgindo contra 
essa irregularidade que só a lei poderá remediar opportunamente154. 

 

Eventos curtos em termos temporais também poderiam afetar o funcionamento dos 

grupos escolares de acordo com a organização prevista no regulamento de 1924. Podemos 

citar como exemplo os eventos juninos. Nas palavras da diretora do Grupo Vigário 

Barroso, professora Fidelina Santos, em 1927: “Os últimos dias deste mês festivo pela 

tradição não comparecem mais de 5 alumnos, apesar de comparecermos diariamente à hora 

regulamentar. / A vaccinação feita aos alumnos foi improficua totalmente. / Não tendo algo 

a acrescentar, apresento a V.Emª os meus protestos de alta estima e distincta 

consideração”155. 

A presença dos eventos juninos na cidade e a impossibilidade de cumprimento das 

atividades escolares conforme preceituava o regulamento eram também registradas no 

Grupo Coelho e Campos, em 1928: “Na frequencia dos alumnos haveis de notar uma 

grande baixa pois nas semanas, de S. João e S. Pedro, poucos alumnos compareceram, não 

obstante eu, com antecedencia, ter feito ver que estes dias não eram feriados. [...]”156. 

Eventos culturais, portanto, interferiam diretamente sobre a norma instituída. 

O Grupo Escolar Gumercindo Bessa, que também enfrentou o problema da redução 

da frequência, informava, por meio da sua diretoria ao departamento de instrução pública 

do Estado, como uma possível solução para o problema, a fundação de uma caixa escolar, 

cujo trabalho resultaria em incentivo aos alunos mais pobres, ajudando-os a manter a 

frequência157.   

Em uma breve síntese, a Reforma de 1924 caracterizou-se tanto por mudanças 

pautadas na orientação paulista quanto pela conservação de determinações instituídas em 

regulamentações sergipanas anteriores ao governo Graccho Cardoso, a exemplo do 

                                                 
154 Of. de 02/06/1930, da diretoria do GEJFB para a DGI. 
155 Relatório Geral da Direção do GEVB, de 30/06/1927. 
156 Of. n. 257, de 3/7/1928, da diretora do GECC para a DGI. 
157 Of. de 27/09/1927, da diretoria do GEGB para a DGI. 
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Regulamento de 1921.  A influência paulista aparecia mais fortemente na divisão do ensino 

primário em níveis e na redução da obrigatoriedade e gratuidade do ensino primário ao 

primeiro nível. Este, de dois anos em São Paulo e de três, em Sergipe (ensino primário 

elementar). O estabelecimento das delegacias de ensino demonstrava também tal 

influência. Porém, em parte, visto que a existência de um sistema de inspeção escolar no 

Estado já era uma realidade, ocorrendo, em decorrência da Reforma de 1924, apenas uma 

mudança na nomenclatura dos cargos de inspeção. Diferenciando-se ainda do então 

instituído em Sergipe antes de 1924, o novo ordenamento jurídico da instrução pública 

sergipana, estabelecia uma ampliação das atribuições do diretor da instrução e a 

possibilidade do ensino religioso nas escolas públicas. 

As semelhanças com a experiência paulista podem ser registradas no que diz 

respeito aos jardins de crianças e escolas maternais e a atenção à educação dos sentidos. 

Essa similitude, no entanto, não era um aspecto inaugurado na Reforma de 1924. Já 

aparecia no regulamento de 1921, ao determinar que “o Governo creará, onde for mais 

conveniente, jardins de infância destinados á educação dos sentidos das crianças, segundo 

os processos de Froebel”158. Sem registros quanto à criação dessas instituições durante a 

administração Pereira Lobo, elas reaparecem na Reforma de 1924. Em relação ao instituído 

em 1921, no entanto, era retirada a observação quanto aos processos de Froebel, ao 

afirmarem os reformadores simplesmente que “ao criterio do Governo, serão creados 

jardins de creanças, destinados á educação dos sentidos nas creanças”159.  

A análise sobre tais instituições não foi alvo desta pesquisa de tese. Aspectos 

relativos a estas seguem registrados apenas com o intuito de percebermos as relações entre 

as regulamentações sergipanas. Dessa forma, afirmamos que de maneira diversa do que 

preceituava o ordenamento de 1921 e semelhante ao que estabelecia a reforma Sampaio 

Dória, a Reforma da Instrução Pública de 1924 em Sergipe informava que 

“Opportunamente, será organizado o serviço necesssario ao funccionamento das escolas 

maternaes e indicado o seu corpo administrativo” determinando que as escolas maternais 

deveriam ser instaladas, preferencialmente, junto aos estabelecimentos fabris que se 

prontificassem a fornecer casa e alimentação às crianças e que aos jardins de crianças e às 

escolas maternais deveriam ser anexadas comissões de senhoras incumbidas de auxiliá-las 

e protegê-las160. 

                                                 
158 SERGIPE. Art. 241 – Dá novo Regulamento á Instrucção [...] 1921, p. 88. 
159 SERGIPE. Art. 208. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924, p. 52. 
160 SERGIPE. Art. 214-216. Regulamento [...] de 1924. Aracaju: Typ. do “O Estado de Sergipe”, 1924, p. 53 



 

 

277
 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

 

 

 

Investigamos sob perspectiva histórica o papel desempenhado pela Reforma da 

Instrução Pública de 1924 no governo Graccho Cardoso. O recuo à década de 1920 

explica-se pela identificação do cenário complexo em que se encontrava o país, através de 

vivências marcadas pelo antigo e o novo, pelo moderno e o tradicional. Na consolidação de 

uma modernidade no período, a escola teve um importante papel, com ênfase na 

organização do ensino nos moldes dos grupos escolares, criados ou expandidos em alguns 

estados no início do século XX. Características organizacionais - administrativas e 

pedagógicas - dessas instituições marcaram a organização da escola pública brasileira 

durante todo o século passado e muitas de suas convenções tornaram-se práticas quase 

naturalizadas nas instituições de ensino até hoje. O diário de classe e as noções de evasão e 

repetência constituem exemplos de tais práticas. Analisar a Reforma de 1924 em meio ao 

ideário modernizador do governo Graccho Cardoso foi, portanto, nossa principal meta. 

Assim, buscamos compreender o processo (êxitos e problemas) de execução de reformas 

educacionais em Sergipe tomando como foco, o período de instalação e legitimação do 

regime republicano.     

A preocupação com a educação caracterizou a trajetória política de Graccho 

Cardoso até o seu governo à frente do Executivo estadual em Sergipe entre 1922 e 1926. 

Como deputado federal, na primeira década do século XX, a atenção à educação em todos 

os níveis fazia parte de seus discursos. Em relação ao ensino primário, a defesa da 

obrigatoriedade era a máxima. Ao lado disso figurava a defesa da educação popular como 

base para a República e a Democracia. Esta educação fazia parte das suas proposições 

igualmente como elemento mantenedor da ordem e da prosperidade da pátria. Tais 

premissas mostraram-se visíveis, também, na sua administração como presidente do 

Estado, momento em que deixava evidente, não apenas por meio de discursos, mas, o que é 

mais importante, pelas suas ações, uma administração modernizadora. Por meio de uma 

política de mudanças a serem materializadas pelo Estado, o governante demonstrava a sua 

crença na implantação do moderno através da sua administração. Essa modernização 

materializar-se-ia por meio de reformas nas instituições e serviços públicos. A base 

orientadora das mudanças era a ciência, a racionalização e o controle dos processos por 
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especialistas, numa demonstração da influência de ideias positivistas, tão presentes entre os 

intelectuais e administradores públicos do período. 

As reformas abarcavam mudanças em órgãos públicos e serviços existentes, bem 

como a criação de novas instituições consideradas modelo, a exemplo do mercado e do 

matadouro públicos e da penitenciária do estado, localizados na capital. Graccho Cardoso, 

na gerência do Poder Executivo sergipano, defendia um Estado fiscalizador da sociedade e 

promotor do desenvolvimento. Para tanto, entre outros aspectos, advogava em favor de 

estudos científicos e da fundação de institutos de pesquisa e do financiamento destes, 

premissa materializada na construção e no funcionamento de instituições como: o Hospital 

de Cirurgia, o Instituto Parreiras Horta, o Instituto de Química e as Faculdades de Direito, 

Farmácia e Odontologia. 

Característica da modernidade, a preocupação com o método, era uma frequente no 

governo de Sergipe entre 1922 e 1926. Esta atenção aos métodos científicos de 

planejamento e saneamento atingia, além de instituições e serviços, os cuidados com o 

espaço público. As cidades do interior do Estado e, principalmente, a capital passaram por 

processos de higienização através de obras. Podem ser elencados como alguns exemplos: a 

implantação de sistemas de esgoto, o abastecimento de água, o calçamento de ruas e o 

fornecimento de energia elétrica. Tais ações foram responsáveis por cerca de 37% dos 

gastos governamentais no quadriênio, fato que atestava a atenção a um projeto 

modernizador. Como preocupação moderna, as cidades deveriam ser higienizadas e 

civilizadas. 

Graccho Cardoso atestava como marca de seu governo a defesa de uma cultura 

democrática, cordial e solidária, contrária a práticas políticas agressivas, postura que 

marcava o estado de civilização de um povo, segundo o governante. Membro do Partido 

Republicano Conservador, com a experiência da participação no governo Accioly no Ceará 

e defensor dos princípios favoráveis à legalidade das instituições, Maurício Graccho 

Cardoso era, ao mesmo tempo, conservador e progressista. Características identificadas 

pelos seus próprios contemporâneos e que podem ser exemplificadas através dos 

movimentos tenentistas enfrentados pelo seu governo. Tais movimentos possuíam como 

objetivo central, nas palavras de seus próprios líderes, o apoio aos tenentes paulistas e não 

a oposição ao governo de Sergipe. 

As representações sobre modernidade presentes entre os envolvidos na 

administração Graccho podiam ser percebidas através da crítica do administrador acerca do 

que chamava de peso da tradição constante nas práticas dos agricultores sergipanos, 
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marcando os processos econômicos e administrativos pela rotina. Contra essa situação, 

investia em pesquisas e na propaganda de seus resultados e punha em prática a promoção 

da instrução dos lavradores das estações experimentais de algodão. 

A busca pela modernização em Sergipe não se configurava marca de pioneirismo 

da gestão Graccho Cardoso. Havia um processo modernizador em curso quando da posse 

do novo governo, marcado principalmente pela preocupação com urbanização, 

escolarização e higienização, embora em ritmo lento como demonstravam os resultados da 

gripe de 1918. Os feitos de administrações anteriores eram reconhecidos direta ou 

indiretamente pelo próprio governo Graccho Cardoso, a exemplo das intenções reformistas 

de Manoel Luís à frente da Diretoria da Instrução Pública na década de 1870; das 

iniciativas higienistas regulamentadas por José Calazans (1893) e Josino Menezes (1905); 

das melhorias no ensino primário no governo Rodrigues Dória através da implantação dos 

grupos escolares (1911) e de propostas administrativas, ainda que não efetivadas dos seus 

antecessores imediatos Siqueira de Menezes (1911-1914), Oliveira Valladão (1914-1918) e 

Pereira Lobo (1918-1922). O mérito da administração Graccho Cardoso consiste na 

expansão de tais iniciativas, reconsiderando algumas e propondo e executando novas ações 

nos mais diversos aspectos da sociedade, apesar dos gastos com o enfrentamento de dois 

movimentos tenentistas, das enchentes do rio São Francisco, que devastaram municípios 

no interior do estado, e das críticas ao governo veiculadas na imprensa, principalmente a 

partir de meados de 1924.  

Os feitos da administração Graccho demonstravam profundidade e amplitude. 

Obras de base para a modernização e o desenvolvimento do Estado atingiam vários setores 

da sociedade e com o mérito, segundo o administrador, de não ter, para tanto, contraído 

empréstimo ou aumentado impostos. Isto levava o administrador, orgulhosamente, a 

avaliar o seu governo como operoso e tolerante, características de uma postura civilizada e 

moderna. Obviamente, contribuíra para tanto o fortalecimento da base material do Estado 

em decorrência do aumento das suas rendas, principalmente devido às exportações em 

níveis crescentes até o início do ano de 1926. 

Características como industrialização e mecanização; relação entre progresso e 

democratização do acesso a bens sociais e políticos por meio de ações orientadas 

inicialmente por administradores públicos e intelectuais; adoção de traços característicos 

da sociedade europeia; triunfo da razão com a supremacia da racionalização de práticas e 

processos financeiros e administrativos; respeito às leis; consciência do homem como um 

cidadão; avanço científico e esperança no progresso marcam um projeto modernizador. 
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Tais características estiveram presentes na administração Graccho Cardoso. Ao funcionar 

como promotoras de mudanças econômicas, políticas e sociais denunciavam um governo 

marcado por um ideário modernizador. 

Cercado de jovens intelectuais oriundos de classe média, ocupando cargos de 

direção nas diversas instituições públicas, Graccho compôs um governo progressista que 

visou modernizar Sergipe através de reformas e regulamentações. As leis apareciam como 

um meio de organização da sociedade e dos serviços públicos. A crença no progresso e a 

esperança no futuro baseadas na ciência e na razão materializavam-se em várias 

regulamentações. Originadas dos efeitos do pensamento modernizador do governo 

Graccho Cardoso, tais regulamentações atingiram também os serviços voltados para a 

educação escolar em todos os níveis, sendo considerado um importante exemplo, a 

Reforma da Instrução Pública de 1924. 

Dentro de um projeto de regulamentação das relações sociais, a escola torna-se 

igualmente alvo de reformas, o que marca o entrelaçamento dos temas “modernidade”, 

“educação” e “reforma”. A educação no ideário da modernidade tem como marca a 

mudança em seus métodos de ensino. A preocupação com o “como ensinar” foi o principal 

sinal das alterações experimentadas pelas escolas na passagem do século XIX para o XX. 

A partir disso, delineou-se um processo a que denominamos de modernidade pedagógica, 

baseada, dessa forma, na preocupação com a metodologia de ensino, com atenção ao que 

convencionalmente tornou-se conhecido, naquele momento, como ensino intuitivo. A 

escola no ideário da modernidade do período caracterizava-se pela preocupação com a 

vigilância dos comportamentos e valores dos alunos em prol da racionalização das 

atividades cotidianas e da concretização de hábitos de civilidade. A modernidade 

experimentada no período alvo desta investigação era compreendida como um processo 

civilizador efetivado por meio da reprodução do que se vivia em países europeus. Por isso, 

administradores públicos buscavam promover mudanças nos comportamentos dos 

indivíduos veiculadas na escola, por meio de saberes e valores organizados através das 

disciplinas escolares, estudadas com base no método de ensino intuitivo, considerado 

higiênico, civilizatório e modernizador. Em outras palavras, buscava-se um reordenamento 

do social via educação escolar. 

O cuidado com a escolarização era considerado um dos principais deveres do 

Estado tendo em vista a modernização e o sucesso da República e da democracia. A 

educação era ingrediente do projeto moderno e civilizador das elites intelectuais 

republicanas. Apesar de existente no Brasil desde o fim do século XIX, ganhava força na 
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década de 1920, a ideia de educação como necessidade e caminho para o ingresso do país 

na modernidade. A defesa da escola como preparadora para a vida e para o trabalho fazia 

com que as instituições de ensino fossem consideradas espaços mesmo de reforma social. 

Era com base nesses princípios que Graccho Cardoso, em sua plataforma de governo, ao se 

referir ao ensino primário, acenava para a escola nova, apresentando como objetivos da sua 

administração: estudo objetivo e experimental para as crianças; atividades escolares ao 

lado de jogos e exercícios ao ar livre; auto-governo nas escolas; desenvolvimento da 

vocação dos alunos em ambiente confortável e alegre; ensino para a vida e orientador para 

a escolha de uma futura profissão. 

Na opinião do administrador sergipano, educação não tinha preço, não consistia em 

simples obrigação administrativa. Dessa forma, ao paraninfar, em 1922, uma turma de 

engenheiros agrônomos no Rio de Janeiro, afirmava que em matéria de educação 

deveríamos primar pela qualidade e não pelo preço a pagar. Articulado à sua fala, o 

governante, meses depois empossado no cargo de presidente de Sergipe, tratava de 

contratar profissionais especialistas externos ao estado para a direção de instituições 

públicas de ensino e de pesquisa, algumas delas criadas a partir de então como: o Instituto 

de Química e o Instituto Parreiras Horta. Da mesma forma, enviava a São Paulo, o 

professor Abdias Bezerra, diretor da instrução pública, a fim de que estudasse na prática 

ações educacionais tendo em vista a execução de uma reforma da instrução sergipana. O 

governo Graccho Cardoso considerava a organização do ensino paulista um exemplo de 

modernidade pedagógica. 

O contato do professor Abdias Bezerra com a reforma de Sampaio Dória 

possibilitou mudanças na organização do ensino primário em Sergipe. No entanto, estas 

dividiram espaço tanto com a permanência de orientações provenientes de reformas 

anteriores ao governo Graccho, quanto com as representações do presidente do Estado e do 

diretor da instrução pública sergipana sobre educação e modernidade. 

O estudo da organização do ensino paulista pelo professor Abdias Bezerra gerou 

como principal mudança para a instrução em Sergipe a divisão do ensino primário em 

níveis e a redução da gratuidade e obrigatoriedade da escolarização ao primeiro desses 

níveis. Todavia, essa influência não resultou na cópia fiel do modelo. Em São Paulo, o 

ensino primário obrigatório de quatro anos havia sido reduzido para dois anos de 

escolarização. Em Sergipe a redução do período de ensino obrigatório se deu de quatro 

para três anos. A carga horária diária de aulas, igualmente reduzida, também apresentava 

diferenças em relação ao modelo. Em Sergipe esse período de trabalhos escolares foi 
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reduzido de cinco para quatro horas diárias, enquanto que em São Paulo, a redução havia 

ocorrido para apenas duas horas e meia por dia.  

A diferença pode ser explicada ao considerarmos as representações do governante 

de Sergipe. Este, em sua plataforma de governo, apresentava características de um ensino 

escolar que se aproximava da escola nova e, ao assumir o governo, buscou orientação em 

São Paulo para tratar os assuntos relativos ao ensino primário. No entanto, Sampaio Dória, 

responsável pela reforma paulista, não era escolanovista e seu projeto apresentava 

orientações de pensamentos diversos. Uma maior aproximação de Sampaio Dória com a 

escola nova ocorreu após a sua saída da Diretoria da Instrução de São Paulo. Os resultados 

da reforma mostraram que por meio dela, o ensino primário tornou-se essencialmente 

promotor de alfabetização. O ensino primário para o governo Graccho Cardoso, no 

entanto, era compreendido como base para o progresso, contribuinte para a elevação do 

grau de civilização e modernidade da sociedade. Assim, a escola primária, segundo o 

presidente de Sergipe, não poderia ser reduzida à alfabetização. Ela deveria preparar a 

criança para a vida e para o trabalho. Ao partir dessa premissa, foi que, por exemplo, 

apresentou em sua plataforma de governo, largamente publicada na imprensa da época e 

depois determinou via regulamento da instrução pública, o ensino diferenciado para as 

escolas, a depender da sua localização (ensino regional). Determinava-se um programa de 

ensino uniforme para todas as escolas, oferecendo, contudo, possibilidades de acréscimo de 

informações próprias da realidade local dos alunos. 

Outra mudança experimentada na instrução em decorrência da Reforma de 1924 

sob a influência paulista foi a alteração nos trabalhos de inspeção escolar devido ao 

estabelecimento das Delegacias de Ensino. Isto ocorria, no entanto, sem alterações nos 

objetivos e atribuições dos responsáveis pela fiscalização das escolas. Estes, adequando-se 

à nova legislação da instrução, tinham alterados apenas a denominação dos seus cargos: 

inspetores escolares e delegados do ensino, passavam, a partir de 1924, a ser chamados, 

respectivamente, de delegados do ensino e encarregados escolares. A normatização relativa 

às atribuições dos cargos permanecia sem alterações em relação às normas instituídas em 

Sergipe em reformas anteriores. 

A influência da reforma paulista sobre a regulamentação sergipana de 1924 

elaborada pelo professor Abdias Bezerra tornava-se evidente também por meio da 

determinação do funcionamento do serviço de inspeção médico-sanitária. Entretanto, tal 

serviço não chegou a ser posto em prática. As preocupações higienistas nas escolas 

públicas, contudo, eram uma frequente nas instituições de ensino de Sergipe desde 
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regulamentações anteriores, a exemplo da Reforma de 1911, na qual já se estabeleciam 

determinações de caráter higienista, como a exigência da comprovação de vacinação dos 

alunos no momento das matrículas nas escolas públicas. 

Um outro exemplo de ação fruto da apropriação da orientação paulista foi a criação 

das Escolas Reunidas. Este tipo de instituição de ensino primário, apesar de já fazer parte 

do sistema de ensino de São Paulo, destacou-se a partir da reforma de Sampaio Dória em 

termos quantitativos. No governo Graccho Cardoso, duas escolas reunidas foram criadas. 

Porém, diferentemente do que ocorreu naquele Estado, em Sergipe, tais estabelecimentos 

de ensino não foram expandidos e um deles, inclusive, chegou a se tornar, no final do 

governo Graccho, grupo escolar. Do exposto, notamos mais uma aproximação com a 

experiência paulista, marcada, todavia, por diferenças.  

As pesquisas sobre a reforma de 1920 em São Paulo demonstram uma perda do 

referencial de qualidade próprio dos grupos escolares, instituições consideradas modelo, 

que sofreram a partir da reforma um movimento de queda nas matrículas e a concorrência 

com as escolas reunidas. Em Sergipe, evidenciamos um movimento contrário, tanto em 

termos quantitativos quanto qualitativos. Os grupos escolares foram expandidos, inclusive 

para o interior do Estado e mantiveram o referencial de padrão de qualidade, 

permanecendo como síntese da materialização da educação para a República. Em Sergipe, 

os grupos escolares tiveram inclusive as suas funções ampliadas. Extinto o Grupo Escolar 

Modelo, anexo à Escola Normal Rui Barbosa, os demais grupos do estado, passavam a ser 

também campo de prática docente tanto para alunas da Escola Normal quanto para 

professoras leigas com atuação nas escolas isoladas. A expansão dos grupos escolares em 

Sergipe durante a administração Graccho Cardoso pode ser, em virtude disso, considerada 

um dos elementos da reforma de 1924. O êxito desta Reforma, na opinião do 

administrador, aparecia associado à sua execução nos grupos escolares. A avaliação do 

sucesso baseava-se, segundo o governante, na melhoria dos trabalhos escolares com base 

no método de ensino intuitivo e do sistema de inspeção escolar.  

Uma outra diferença entre as regulamentações paulista e sergipana que merece 

destaque diz respeito à progressão no ensino. Com os grupos escolares, surgiu a 

necessidade de elaboração de mecanismos de ordenamento dos alunos em classes e séries. 

A forma encontrada para essa organização foi a instituição de exames. Alvos de 

regulamentação, os exames, de modo geral, deveriam ser presididos por comissão 

examinadora, versar sobre as matérias do programa e constar de provas escrita e oral. Essas 

características dos exames foram conservadas em Sergipe após a reforma de 1924, 
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mantendo-se inclusive o ritual público para os exames finais. A reforma não instituiu como 

em São Paulo, a progressão automática entre os níveis e a proibição da repetência. Ações 

como estas evidenciavam a presença de concepções dos reformadores da instrução 

sergipana acerca da educação escolar. Tanto o professor Abdias Bezerra quanto o professor 

José de Alencar Cardoso, diretores da instrução pública durante a administração Graccho, 

eram detentores de experiências na educação escolar, tanto na docência quanto na direção 

de instituições de ensino, entre as quais destacamos o Colégio Tobias Barreto. Neste 

estabelecimento de ensino privado, os professores puseram em prática um projeto 

educacional marcado por uma modernidade pedagógica, consubstanciada em uma rigorosa 

disciplina escolar, no trabalho com método de ensino intuitivo e na prática de educação 

física. A permanência da rigidez no processo de avaliação através dos exames escolares 

após a reforma de 1924 pode ser associada às concepções educacionais dos diretores da 

instrução pública marcadas pela forte disciplina.  

Os diretores da instrução, Abdias Bezerra e José de Alencar Cardoso, jovens 

intelectuais, com formação militar, eram adeptos de uma modernização pedagógica, 

marcada por uma preocupação higiênica e civilizatória, condizente com as representações 

de modernidade e educação do presidente Graccho Cardoso. Este, como aqueles, era 

também egresso da Escola Militar da Praia Vermelha do Rio de Janeiro. O convite do 

governo estadual aos referidos professores para o gerenciamento dos assuntos de instrução 

pública mostra-se, dessa maneira, muito significativo. Dotados de uma formação científica, 

adquirida na época apenas nas Faculdades de Direito e Medicina e nas Escolas Militares, 

tais jovens intelectuais sergipanos representavam, no governo Graccho, apoio para a 

efetivação de um projeto político de modernização do Estado. Isto ocorria tanto via Poder 

Executivo, onde tais professores atuaram, quanto por meio do Poder Legislativo, de onde 

atuou Arthur Fortes, também um egresso e líder do governo na Assembleia Legislativa.  

Dessa forma é que podemos afirmar que o espírito da reforma de 1924 em Sergipe 

não se localizava apenas na experiência paulista. Este espírito encontrava suas bases 

também nas representações do presidente do Estado sobre educação e modernidade. Tais 

representações, por sua vez, revelavam um processo de apropriação de ideias de 

personalidades diversas, a exemplo de Manoel Luís, em Sergipe, e Rui Barbosa, em nível 

nacional. Do primeiro, podemos citar a determinação de criação de escolas maternais em 

Sergipe em 1870, sem efetivação na época. Tal resolução era retomada e aparecia na 

Reforma de 1924. Acerca do pensamento de Rui Barbosa, percebemos a vinculação de 

Graccho Cardoso a ele no exemplo da defesa do ensino primário graduado, gratuito e 
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obrigatório, instalado em prédios próprios e adequados a princípios higienistas. Tais 

princípios eram orientadores de práticas preventivas de doenças por meio, inclusive, da 

aplicação de vacinas e da instituição de um sistema de inspeção higiênica nas escolas. A 

defesa da organização de um sistema de educação nacional também atestava relações de 

Graccho Cardoso com ideias de Rui Barbosa. Além dessas premissas de Graccho Cardoso, 

podemos considerar que o espírito da reforma de 1924 relacionava-se também com a 

influência das concepções sobre educação de Abdias Bezerra e de José de Alencar 

Cardoso.   

Na busca por identificar práticas originadas da reforma de 1924 nos grupos 

escolares, percebemos a preocupação de diretores e diretoras quanto ao atendimento do 

que preceituava o regulamento da instrução. Eram frequentes os registros que atestavam a 

prática do método de ensino intuitivo e cumprimento do novo programa de ensino. 

Registros denunciadores de problemas também foram localizados. Assim, há registros de 

grupos escolares situados no interior do Estado que funcionaram com problemas quanto ao 

provimento de materiais didáticos, falta de professoras, queda nas matrículas entre os anos 

de 1926 e 1927, multisseriação e mesmo concorrência com escolas particulares. O número 

relativamente baixo de matrículas e frequência no ensino primário superior, apesar de 

poder ser considerado o maior problema enfrentado pelo ensino em decorrência da reforma 

de 1924, uma vez que presente na maior parte dos grupos, não era discutido nem 

questionado na documentação dos grupos. O fato de tal nível de ensino não ser obrigatório 

e estar submetido a taxas pode ter sido um fator minimizador da necessidade de discussões 

e consequente buscas mais contundentes de soluções ou melhorias. Enfim, percebemos 

que, mesmo diante de problemas como os identificados durante a presente investigação, o 

modelo de organização instituído com a reforma de 1924 instaurou-se marcando a 

organização da instrução pública primária, não apenas na administração Graccho Cardoso, 

mas também na de seus sucessores, Cyro de Azevedo e Manoel Dantas, vigorando até 

janeiro de 1931.  

Em relação às permanências na normatização, a regulamentação de 1924 manteve 

muito do que foi instituído anos antes pelo regulamento de 1921. A grande mudança 

ocorreu mesmo no que se refere à redução do período de obrigatoriedade do ensino 

primário. Este, apesar de organizado para seis anos (elementar e superior) teve sua 

obrigatoriedade reduzida de quatro para os três correspondentes ao ensino primário 

elementar. Esta característica da reforma da instrução pública do governo Graccho pode 
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ser considerada o seu traço mais marcante, maior diferenciador entre as reformas da 

instrução pública anteriores a 1924.  

Uma outra mudança em relação às reformas anteriores decretadas em Sergipe 

ocorreu no que diz respeito ao Conselho do Ensino. Antes, com função consultiva e 

deliberativa sobre questões diversas do ensino, passava, a partir de 1924, a atuar apenas na 

análise de obras didáticas que deveriam ser utilizadas nas escolas. Suas responsabilidades 

decisórias tornaram-se competências do diretor geral da instrução. 

De maneira diferente da organização do ensino que o governo Graccho Cardoso 

encontrara em Sergipe, o regulamento do ensino instituído por ele abria espaço para o 

ensino religioso. O capítulo XXIII do regulamento de 1924 declarava permissão para este 

tipo de ensino nas escolas públicas sergipanas. O ensino seria direcionado para os alunos 

cujos pais ou responsáveis solicitassem, podendo ser oferecido pelos ministros de cada 

culto, antes ou depois dos trabalhos escolares e em quantidade não inferiores a dez alunos, 

em horas diversas, quando pertencessem a mais de um credo. No caso de a maioria dos 

alunos pertencer a uma mesma religião, poderiam o diretor da instrução pública, na capital, 

e os delegados regionais, no interior, designar um dia na semana para a oferta do referido 

ensino. Este não poderia sofrer interferência dos docentes e nem do pessoal administrativo 

dos estabelecimentos escolares. Por meio de solicitação de padres católicos ou de pais de 

alunos por meio de abaixo-assinados, identificamos o requerimento do uso do direito 

regulamentar.   

Por meio da historiografia acerca da reforma Sampaio Dória consultada para esta 

pesquisa, não foram identificadas referências acerca desse tipo de ensino. A partir da 

constatação das relações existentes entre Graccho Cardoso e a Igreja Católica em Sergipe, 

com o apoio do governo à edificação de igrejas, construção do monumento ao Cristo 

Redentor em São Cristóvão e da nomeação de padres para cargos públicos, inclusive 

direção de grupos escolares, podemos supor que, além da influência paulista, das 

experiências sergipanas postas em regulamentações anteriores ao seu governo e da 

apropriação de ideias de Rui Barbosa, a instrução pública no governo Graccho Cardoso 

também sofreu influência do grupo católico no Estado. Líderes católicos, a partir da década 

de 1920, muito influenciaram a vida cultural de Sergipe. Estes formaram-se no Seminário 

Sagrado Coração de Jesus, primeira instituição de ensino superior no Estado. Tal 

pressuposto baseia-se também nas representações do professor Abdias Bezerra, diretor da 

instrução pública e gestor da reforma de 1924. Abdias Bezerra, como nos lembra Carvalho 



 

 

287
 

 

Neto, talvez em decorrência de um legado familiar católico, apresentava traços místicos em 

seu comportamento, herança cristã, ainda que não ortodoxa1.   

Diante do exposto, evidenciamos que a reforma de 1924 em Sergipe pode ser 

considerada elemento modernizador no governo Graccho Cardoso. A preocupação com o 

provimento das instituições de ensino em prédios adequados, materializada na expansão 

dos grupos escolares e na compra de casas para alojar as escolas isoladas, pode mesmo ser 

considerada parte integrante da reforma. A execução desta significou um processo de 

institucionalização do curso primário para o interior do Estado, marca de modernização 

para esse nível de ensino. A Reforma da Instrução Pública de 1924 funcionou com um dos 

elementos contribuintes de um projeto reformador geral do governo que se pretendia 

agente de modernização.  

Apesar desses aspectos e da avaliação positiva do governante, não podemos deixar 

de considerar como um problema a redução nas matrículas e na frequência observada em 

grupos escolares do interior do Estado. Para além do ensino primário superior, com 

números diminutos em todo o Sergipe, o ensino primário elementar também sofreu baixas, 

principalmente nos anos de 1926 e 1927. Diante de relatos de diretores de grupos escolares 

e de delegados do ensino, percebemos como problemas no período: o descrédito dos pais 

dos alunos em relação à importância do ensino (GEGB, GEOC, GEJFB), assim como do 

método intuitivo (GEGB); falta de recursos didáticos (GEOC); concorrência com escolas 

particulares (GEGB, GEOC) e mesmo falta de competência ou responsabilidade das 

professoras, o que fazia com que alguns pais retirassem seus filhos da instituição (GECC). 

Acresce a esses fatores, na opinião de Graccho Cardoso, com referência, especificamente, 

ao ano de 1926, as consequências do movimento tenentista iniciado no mês de janeiro. Tal 

movimento afetou o funcionamento de instituições públicas tanto na capital quanto no 

interior do Estado, como ocorreu com o município de Anápolis (Simão Dias). Neste, o 

Grupo Escolar Fausto Cardoso teve seu prédio ocupado por mais de dois meses pela Força 

Pública, o que ocasionou retardo no início do ano letivo que de 1º de março só foi iniciado 

em 12 de abril. Apesar de tais problemas, os grupos escolares permaneciam nos discursos 

de autoridades do ensino e mesmo na imprensa geral como símbolos de qualidade no 

ensino. 

O fato é que percebemos obstáculos no processo de operacionalização da reforma 

de 1924. Podemos supor que contribuiu para tanto, a falta de participação através de 

discussões de membros da sociedade sergipana externos ao governo no que se referia à 
                                                 
1 CARVALHO NETO. Reminiscências. In: BEZERRA, Felte. Abdias Bezerra: traços psicológicos de um 
educador sergipano. Aracaju: [s.n.], 1947, p. 33.  
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reorganização do ensino primário. Colabora para tal pressuposição, o fato da imprensa da 

época noticiar sobre os diversos feitos do governo Graccho, com destaque para a 

inauguração de instituições de ensino como os grupos escolares, mas não apresentar a 

reforma da instrução como um foco de discussão, tanto em jornais da situação quanto da 

oposição ao governo do Estado.       

A partir do exposto, compreendemos que modos de ensinar e de fazer a escola 

mudam. Os motivos relacionam-se a diversos aspectos, como alterações na política de 

formação de professores, adequações ao público escolar devido à manifestação de novas 

gerações, surgimento de novos anseios da sociedade, fortalecimento de determinadas 

orientações políticas etc. As mudanças nos sistemas de ensino materializam-se por meio 

das reformas educacionais. Estas, por sua vez precisam do trabalho de todos os envolvidos 

com a educação escolar para serem bem sucedidas. Os professores exercem um papel 

determinante nesse processo. Sem o conhecimento e a ação dos docentes, qualquer reforma 

nos sistemas de ensino torna-se inviável. Daí a importância dos profissionais da docência 

de conhecerem e compreenderem os meandros da legislação educacional. 

Assim, chegamos ao final de mais um período de pesquisa. A escrita que a põe 

termo através das últimas considerações, ao mesmo tempo, dá início a novas possibilidades 

investigativas, não apenas pela consciência da provisoriedade da análise devido à 

possibilidade de novos estudos a partir de outros achados ou problemáticas, mas também 

pelos novos objetos passíveis de investigação e apontados ao longo de todo o texto da tese. 

Constituem exemplos: vida e obras de Graccho Cardoso, Abdias Bezerra e José de Alencar 

Cardoso; o ensino profissionalizante em Sergipe; uma história das disciplinas escolares; a 

gênese do ensino superior em Sergipe, assim como a origem de uma política de 

preservação ambiental no estado; as relações dos órgãos de imprensa com o poder político 

constituído; a colônia alemã em Sergipe e a escolarização dos colonos; a história de 

instituições criadas na administração Graccho Cardoso e que se mantêm em 

funcionamento, como o Hospital de Cirurgia, o Instituto Parreiras Horta, além da 

Penitenciária Modelo, desativada apenas entre os anos de 2008 e 2009. Em outras palavras, 

encerramos a escrita relativa a esta investigação sinalizando, ao mesmo tempo, para novos 

começos de pesquisa. 
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