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A Escola Horácio Hora 

Alessandro Cardoso Ribeiro1 

Eixo Temático: EDUCAÇÃO,SOCIEDADE E PRÁTICAS EDUCATIVAS. 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo mostrar as ações e os limites da escola 

Horácio Hora, durante a República Velha. Sendo a educação operária o objeto de estudo dessa 

pesquisa, percebe-se que, apesar da tentativa de transformar a educação em um instrumento 

de politização e organização da classe operária sergipana durante a República velha, esta, 

contraditoriamente, tornou-se uma educação que serviu bem mais a manutenção da 

hegemonia burguesa, já que tanto o estatuto do Centro Operário Sergipano, quanto o 

regimento interno da escola operária funcionaram dentro da ordem vigente. 

Palavras-chave: Escola Horácio Hora, Educação operária, República Velha. 

The Scholl Horácio Hora 

The present essay has as its objective to show the actions and limits of the scholl Horácio 
Hora, during the old republic. Being the working class education the object of this essay, it is 
possible to realize that even tho ugh the attempt to transform the education in an instrument of 
politization and organization of the working class from Sergipe during the old republic. This 
old republic was for everyones´s suprise, had an education system that had as its main 
purpose to maintain the power of the store owners. This conclusion can be reached because 
both the statute of the working class form Sergipe and the inner regiment of worker´s scholl 
functioned inside the current order. 

Key words: Horácio Hora Scholl, Working class, Old republic. 

 

A Escola Horácio Hora foi uma das 26 escolas operárias2existentes no Brasil durante a 

República Velha. Além disso, vale lembrar também que o próprio estatuto do Centro Operário 

Sergipano (COS), aprovado no ano de 1911, já trazia como objetivos nos seus artigos 2° e 5°, 
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respectivamente o seguinte: “criar escolas nocturnas (sic)”, (art. 2° & 5); e também que o 

operário deveria “estar matriculado na escola mantida pelo centro” (Capítulo III do art. 5°) (O 

Operário. Aracaju, 01/05/1911). 

Para efetivação da escola operária, o COS fez uma intensa campanha através do jornal 

O Operário, pedindo ajuda de todas as classes sociais do Estado, como demonstra este trecho 

de um artigo do periódico O Operário: “O Centro operário solicita aos representantes de todas 

as classes sociais, a sua coadjuvação na grande idéia da fundação de uma escola nocturna (sic) 

para o operariado desta terra” (O Operário. Aracaju, 23/09/1911). 

Após intensa campanha, a escola operária teve a sua inauguração programada para o dia 

8 de outubro de 1911, contando com a propaganda tanto do jornal O Operário, como também 

de outros jornais de grande circulação durante a República Velha. 

O jornal Correio de Aracaju, por exemplo, publicou o seguinte artigo: “Hoje, às 7 horas 

da noite, num dos salões da Sergipe Industrial, realiza-se a inauguração solene da escola 

nocturna (sic) que o Centro Operário Sergipano vai alli (sic) fundar. Serão professores os 

distinctos (sic) moços Dr. Olympio Mendonça e Misael Vianna” (Correio de Aracaju. 

Aracaju, 08/10/1911). 

Já a cobertura do jornal O Operário mostrou que foi uma “idéia sublime e de grande 

alcance social, a fundação deste estabelecimento de ensino, é o primeiro grande passo dado no 

verdadeiro caminho da luz, que deve ser o centro operário” (O Operário. Aracaju, 

17/09/1911). 

Fundada no dia 8 de outubro de 1911, a escola operária nessa primeira fase, entre os 

anos de 1911 a 1915, funcionou no salão da Fábrica Sergipe Industrial, contando para isso 

com a ajuda do dono da fábrica, o empresário Thales Ferraz. Durante o período, o presidente 

do COS, Major Xavier de Assis, elegeu como presidente de honra da escola o desembargador 

Teixeira Fontes; como secretários o Coronel Antônio Paiva e o Professor Manoel Francisco 

de Oliveira, e como professores: Olympio Mendonça e Misael Vianna. A Escola Operária foi 

certamente uma realização conjunta de diferentes classes sociais do nosso Estado que 

percebiam a omissão deste diante das altas taxas de analfabetismo, no meio da classe operária 

sergipana. Como bem demonstra o artigo do jornal O Operário: 
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[...] contando com a presença de várias famílias e distinctos (sic) cavalheiros, 
operários, representantes da imprensa, autoridades, foi fundada a escola 
operária (Aracaju, 14/10/1911). 

[...] uma vez que os poderes da República, não dão cumprimento ao que 
dispõe o art. 35 da constituição federal, e se fazem surdos ao appello (sic) do 
povo (Aracaju, 04/06/1911). 

Nota-se que na prática o tema da Luta de Classes, proposta pela minoria dos intelectuais 

socialistas do COS, tendo por base a educação (Contra-Hegemonia), esbarrava numa 

estratégia de luta política dentro da ordem vigente, tendo no seu ideário político a cooperação 

entre as classes sociais do nosso Estado em torno de uma mesma questão: o ingresso do país e 

de Sergipe na “Modernidade”, sendo a educação o seu principal instrumento de reconstrução 

social, pois grande parte destes intelectuais associava o “Atraso Cultural” da maioria da 

população ao “Atraso Econômico”. Além disso, segundo NUNES (1984, p.202-3) vale 

ressaltar que durante as primeiras décadas da república: 

Em todo Sergipe apenas quatros escolas primárias funcionam, em prédios 
próprios do estado, sendo precárias suas instalações, e a maioria deles não 
apresentava as mínimas condições de higiene. [...] Continuavam as escolas 
primárias mal distribuídas sem obedecer à localização a qualquer critério 
demográfico ou de importância econômica da região, da dependência do 
prestígio dos chefes políticos locais.  

A realidade do ensino primário de Sergipe durante os primeiros anos da República pode 

ser percebida pelos dados do quadro 1. 

QUADRO 1: Ensino primário de Sergipe nos primeiros anos da República  

LOCALIDADE QUANTIDADE DE CADEIRAS 

Ensino Público primário 179 cadeiras 

Na capital 24 cadeiras 

Nas Cidades 57 cadeiras 

Nas vilas 45 cadeiras 

Nos povoados 71 cadeiras 

Do sexo masculino 59 cadeiras 

Do sexo feminino 58 cadeiras 

Mistas 80 cadeiras 

Matrícula 6.968 

Freqüência 4.812 

Ensino Privado 34 escolas, sendo 29 primárias e 5 secundárias 

Escola Normal 1ªSérie:15 alunas; 2ªSérie: 20 alunas;3ª Série: 18 

alunas-Total:53 Alunas 
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                     Fonte: NUNES, 1984, p. 202. 

O fato da má distribuição das escolas primárias é comprovado pelo próprio presidente 

de província na época, o Dr. José Rodrigues da Costa Dória (1908 a 1911). Em mensagem 

apresentada à Assembléia Legislativa do Estado, declarou: “[...] As escolas primárias têm sido 

amontoadas nas localidades vizinhas a capital; próprias, com população superior a Maruim e 

Laranjeiras tem 4 escolas ao passo que a primeira destas cidades tem 8 e a última 9. 

Riachuelo, São Cristóvão com população inferior, têm 5 escolas cada uma”3 

Uma das poucas ações educacionais que beneficiou as classes populares durante os 

primeiros anos da República foi, sem dúvida nenhuma, a criação das escolas de aprendizes de 

artífices, no ano de 1909, pelo presidente Nilo Peçanha. 

Em Sergipe, a escola de aprendizes de artífices foi inaugurada em 1o de maio 
de 1910, com 120 alunos inscritos; uma das mais altas matrículas do país, 
nas cinco oficinas: alfaiataria, ferraria, marcenaria, sapataria e selaria, além 
de aulas do curso primário e de desenho. Teve como primeiro diretor o Dr. 
Augusto César Leite e estava localizada na Rua Lagarto, esquina com 
Maruim, onde funcionou até a transferência, em 1963, para a atual sede 
(NUNES, 1984, p.208). 

Caberão ao Dr. José Rodrigues da Costa Dória as primeiras ações concretas, visando 

melhorar o acesso das classes populares ao ensino primário em Sergipe. Tal afirmação pode 

ser comprovada pelo decreto n° 563, de 12/08/1911. 

Atheneu 1ª Série:50 Alunos;2ª Série: 45Alunos; 3ª Série: 18 

Alunos;4ª Série:8 Alunos; 5ª Série:8 Alunos; 6ª Série: 

7 Alunos 
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Em seu livro História da Educação em Sergipe, NUNES (1984, p.213) ao avaliar o 

decreto, afirmou o seguinte: 

Há pontos avançados nesse decreto, em relação aos anteriores, como ao 
estabelecer o ensino público gratuito e igual para ambos os sexos, organizar 
o ensino primário em escolas isoladas e em grupos escolares e na tentativa 
de dotar os prédios escolas de condições pedagógicas adequadas. Ainda era 
organizado o serviço de estatística escolar, destinado a levantar a situação 
educacional de todos os municípios, o fundo escolar para a aquisição de 
livros e material escolar a serem distribuídos aos estudantes carentes de 
recursos, e a inspeção escolar, integrada por três inspetores, que deveriam 
atuar em zonas delimitadas.  

Contudo, o regulamento que afeta mais diretamente a escola operária do COS será 

decretado pelo presidente de Província José de Siqueira Menezes (1911-1914).  

Na prática, as inovações nele aparecidas visavam atender apenas às 
necessidades imediatas, como a criação das escolas noturnas para adultos de 
ambos os sexos, que lhe permitissem ler, escrever e contar corretamente, em 
três anos de estudo. Eram exigências que se apresentavam aos operários que 
recorriam às fábricas em funcionamento (NUNES, 1984, p. 217). 

 

 

QUADRO 2: Estabelecimentos Industriais – Sergipe (1907-1920) 

Estabelecimentos 1907 1920 

Unidades em geral 41         237 

Operários 1742          5.386 

Fábricas Têxteis 4  7 

                      Fonte: DANTAS, 1983, p.36. 

Ao analisar o crescimento industrial de Sergipe durante as primeiras décadas da 

República, DANTAS (1983, p.36) ressalta que: 

Embora o número de unidades industriais tenha crescido bastante, estas não 
possuíam poder aquisitivo. Eram, em sua esmagadora maioria, pequenos 
estabelecimentos de transformação elementar com reduzido número de 
empregados. As mais significativas pela quantidade de pessoal empregado 
eram as fábricas têxteis.  

Em Aracaju, a primeira fábrica têxtil a se instalar foi a Sergipe Industrial, que numa 

iniciativa ímpar resolveu construir diversas casas para os operários, os quais pagavam um 



6 

 

preço mínimo pelo imóvel. O dinheiro era descontado automaticamente na folha de 

pagamento dos trabalhadores. Depois chegou a Fábrica Confiança e junto com ela, novas 

casas foram erguidas, dentro dos mesmos padrões. 

O operariado têxtil das fábricas Confiança e Sergipe Industrial passou a ser o público 

principal a freqüentar a escola operária do COS. A própria localização da escola, no salão-

recreio da Fábrica Sergipe Industrial, facilitava o acesso do operariado, pois ficava próxima 

tanto da Estrada Nova (atual Avenida João Ribeiro), onde morava grande parte dos 

trabalhadores, como também dos bairros Santo Antônio e Industrial, que também eram 

redutos dos operários sergipanos. 

Durante o início do século XX, a estrutura interna de Aracaju caracterizou-se pela 

existência de dois núcleos separados do Centro. Segundo RIBEIRO (1989, p.46) “O bairro 

Industrial, ao norte, núcleo florescente onde se localizavam as duas fábricas de tecidos da 

capital, e a colina do Santo Antônio, a noroeste, que ainda constituía um povoado, embora já 

estivesse ocupada na faixa que ia do centro da cidade até o sopé da colina”. Devido ao 

aumento dos custos na manutenção da escola operária, vários dos seus colaboradores de 

diferentes classes sociais passaram pouco a pouco a deixar de auxiliar na manutenção dos 

gastos, como ficou demonstrado em um artigo do jornal O Operário, escrito em setembro de 

1915: 

[...] o povo da nossa terra lançou sobre a nossa modesta escola um triste e 
agoirento (sic) vaticinio que lhe marcava uma existência curta e sem os 
fructos (sic) que ella (sic) pretendia colher! [...] Não obstante os maus 
agoiros (sic) de uns, a má vontade de outros e a quase indiferença de todos, a 
Escola Horácio Hora ainda existe, e existirá graças à nobre filantropia do seu 
director (sic) (Aracaju, 19/09/1915). 

Apesar dos problemas, seria no ano de 1915 que a escola operária do COS passaria a 

chamar-se Horácio Hora, sendo uma homenagem prestada pelo então presidente de honra da 

escola, o jornalista Arnulpho Oliveira, ao grande artista da terra, o pintor Horácio Hora. 

A partir de 1916, a escola passa a funcionar nas instalações da casa do professor 

Sebastião Publio de Albuquerque, contando para isso, com a ajuda do governador Manuel 

Prisciliano de Oliveira Valadão (1914-1918) que, além de ampliar as instalações 

proporcionando toda a infra-estrutura de uma escola, passa à intendência municipal4, na 
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pessoa do Dr. Alexandre de Oliveira Freire (1915-1918), a responsabilidade com os gastos da 

escola, como determinava o art. 23 da lei n° 663 de 28 de julho de 19145. 

Em agradecimento à ajuda do governador, o COS, através de jornal do seu O Operário, 

fez o seguinte comentário: “[...] em nome dos alunos da Escola Horácio Hora, agradecemos 

ao ilustre General Valadão, o inestimável auxílio com que amparou a causa dos operários” (O 

Operário. Aracaju, 19/03/1916). 

Dois pontos básicos caracterizam a política educacional do General Oliveira Valadão, 

com relação ao ensino primário: 

� A ampliação das escolas noturnas do Estado, que na opinião do 
próprio governador ia de encontro aos reclamos do operariado que enche as 
nossas fábricas e que tão poderosamente concorre para o aumento de nossa 
riqueza5. 
� O estímulo que dava à criação de grupos escolares, que, assim, iriam 
absorvendo as escolas isoladas. Também o currículo do curso primário foi 
ampliado com a introdução do ensino de ciências naturais (lições de causas) 
e aplicações à zootécnica e agricultura, educação cívica e moral, desenho 
linear e noções de geometria plana, além de ginástica e exercícios militares 

(NUNES, 1984, p.225). 

Apesar dos esforços do governador Oliveira Valadão para melhorar o ensino primário 

em nosso estado, na prática pouca coisa mudou. Segundo NUNES (1984, p. 222), 

“qualitativamente cresceram as escolas primárias, em 1915, abrangiam 221 cadeiras, sendo 13 

na capital, 64 nas cidades, 41 nas vilas e 103 nos povoados. Nelas estavam matriculados 

8.740 alunos, mas a freqüência não dá além de 5.812”  

Com isso, no ano de 1915, apenas 1,84% da população de Sergipe estava matriculado 

nas escolas primárias do Estado (NUNES,1984, p.233), como demonstra o quadro abaixo: 

QUADRO 3: Alunos matriculados nas escolas primárias do Estado de Sergipe em 1915 

1859 atendia a 1,85% da população 

1899 atendia a 1,75% da população 

1905 atendia a  1,55%  

1915 atendia a  1,84% 

                                          Fonte: NUNES, 1984, p. 233. 
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A Escola Horácio Hora surge justamente como uma alternativa para a erradicação do 

analfabetismo no meio do operariado sergipano, que fazia parte das estatísticas da época, 

como população analfabeta. Durante a segunda fase de funcionamento (1916-1920), a escola 

foi dirigida por Arnulpho Oliveira e teve como professores os senhores Sebastião Públio de 

Albuquerque e Quintino Marques.  

Os boletins mensais da escola operária7 revelam que, apesar de abrir vagas para 40 

alunos, a freqüência não ultrapassava o montante de 10 estudantes, pois, ao contrário da 

antiga sede da escola, que ficava na fábrica Sergipe Industrial próxima aos bairros onde 

viviam os operários, a nova sede provisória era no centro da cidade, distante das residências 

dos trabalhadores. 

No ano de 1920, com a construção da sede definitiva do COS (na esquina da Rua Santo 

Amaro com a Rua de Gerú), a Escola Horácio Hora passa a ter uma postura mais crítica, 

contudo continuava, juntamente com o COS, atrelados à ajuda estatal que na época estava 

entre 1:200$00 e 3:200$00 por mês, o que na prática negava a sua autonomia.  

Durante essa fase, os intelectuais orgânicos do COS fazem, através do jornal Voz do 

Operário, uma intensa campanha incentivando a escolarização do operariado sergipano da 

época. Manuel Júlio da Silva, vice-presidente do COS, escreveu: “[...] precisamos da Escola 

Horácio Hora, Srs. Operários, onde poderemos preparar mentalidades, com independência de 

vontade, com valor real, temos assento no festim político de nossos destinos” (Voz do 

Operário. Aracaju, outubro de 1920). 

Outro influente intelectual orgânico do COS, o jornalista João Pereira Barreto, escreveu 

no jornal Correio de Aracaju: “[...] reforma esse homem pela instrução, arrancando de sua 

estrutura indefinida um homem novo, portador da consciência de seus direitos naturais, e, por 

isso, capaz de se bater por seus direitos civis e políticos, eis o que, senhores, a meu ver, deve 

constituir a primeira preocupação do operariado urbano” (Correio de Aracaju. Aracaju, 

03/05/1920). 

A escola, além de ser mantida pela intendência municipal e por subsídios concedidos 

pelo governo do Estado8 contava também com a ajuda de intelectuais como Arnulpho 

Oliveira, Rodrigues Viana, etc; políticos como os deputados Deodato Maia e Clodomir Silva, 
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e comerciantes como o dono das Casas Xavier, que doavam material didático constantemente 

à escola, todos unidos na alfabetização do operariado.  

No ano de 1920, Sergipe tinha uma das maiores porcentagens de analfabetos do país, 

demonstrando que a alfabetização da população era acima de tudo uma necessidade prática 

como mostra o quadro abaixo: 

QUADRO 4: Analfabetismo em Sergipe 

         Anos Porcentagem de analfabetos em 

Sergipe 

No Brasil 

1872 66,4% ----- 

1890 67,2% 85% 

1900 58,2% 75% 

1920 60,1% 75% 

                 Fonte: NUNES, 1984, p. 232. 

Vale ressaltar que nesse período, década de 1920, Aracaju “registrou crescimento 

demográfico acelerado, passando de 21.132 habitantes em 1900, para 37.440 em 1920. Em 

1924, a população já era estimada em 42.469” (RIBEIRO, 1989, p.46). Segundo DANTAS 

(1983, p.36), “a migração do interior para a capital na década de 1920 foi superior em cerca 

de três vezes o da década anterior”  

O aumento da população de Aracaju, na época, é explicado pelo intenso fluxo 

migratório de pessoas provenientes do interior do estado, tanto das “famílias dos grandes 

proprietários enriquecidos que passaram a se estabelecer na capital, quer fosse o objetivo da 

educação dos filhos, quer em busca de outras atrações da vida urbana” (DANTAS, 1974, 

p.41), como também “pelas populações pobres que se deslocavam para Aracaju em busca da 

sobrevivência” (DANTAS, 1974, p.41) 

Segundo ROMÃO (2000, p.50-1): 

Nesse momento, Sergipe tem 103 estabelecimentos na indústria de 
transformação, dividida entre metalurgia, madeira, química e farmacêutica, 
têxtil, vestuários-calçados e artefatos de tecidos, produtos alimentares, 
bebidas e fumo, perfazendo um total de 3.027 operários empregados. 
Podemos destacar, nessa fase, já a presença das indústrias têxteis, sendo 
responsáveis, no ano de 1907, por praticamente 50% do número de operários 
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empregados na indústria de transformação (1.288 operários) percentual que, 
em 1920, sobe para 81%. 

Era justamente essa grande massa de trabalhadores o alvo principal da atenção dos 

intelectuais orgânicos ligados à Escola Horácio Hora. Nesse sentido, a escola atendia tanto 

aos anseios dos sociais-democratas — que viam a educação como um instrumento civilizador 

—, como demonstra este trecho de artigo: 

[...] com esse grão evolutivo que vai tomando dia a dia o interesse em quase 
todos os ramos da vida comum, não é possível que passem indiferentes a 
isso as classes laboriosas do Estado. [...] a todas as evoluções dignas de 
imitação, deve-se acompanhar, sonda-se um bem-estar, remediando-se a 
lacuna em que todos collaboram (sic) (O Operário. Aracaju, 13/02/1911). 

Como atendia também aos anseios dos socialistas do COS, que tinham na educação, 

além de um instrumento para vencer a alienação, pela inserção plena e consciente do 

indivíduo na sociedade9, como mostra este artigo escrito por Manuel Júlio da Silva: “[...] O 

trabalhador precisa de alimento sadio, de luz, de educação, de higiene nas habitações, e de sair 

desse estado de escravidão moderna, considerado por muitos dos senhores usineiros de 

Sergipe” (Voz do Operário. Aracaju, novembro de 1920). Além disso, a educação operária 

seria, em tese, um importante instrumento, em conjunto com as palestras e a leitura dos 

jornais do COS, na construção de uma Contra-Hegemonia, como mostra este trecho de um 

artigo escrito pelo jornalista Rodrigues Viana: 

[...] para nós que vivemos da vida real, crentes e absolutos no poder 
extraordinário das evoluções, nós que contemplados convictos o desdobrar 
dos acontecimentos, pela força poderosa dos factos (sic), podemos affirmar 
(sic) que a fundação da vossa escola, se não é o grito de guerra nos campos 
da opressão que jugula a nossa independência, é pelo menos um punhado de 
pólvora e luz, para a grandiosa dynamite (sic) que um dia abalará os 
alicerces profundos dos patrões (O Operário. Aracaju, 14/10/1911). 

No ano de 1920, assume a direção da escola Horácio Hora a professora Leyda Regis, 

tendo professores: Fausto José Corrêa, Eulalina Lourdes Macêdo e Corina Carlos. No ano de 

1921, o presidente do COS, Firmo Pacífico de Andrade, indica para a direção da escola o 

professor Hemetério de Gouveia, além da professora Eulalina Menezes, que assume uma das 

turmas. 

Regida pela lei n° 663, de 28 de julho de 191410, a escola noturna Horácio Hora, 

funcionava das 7 às 9 horas (art. 18); tinha um curso primário com duração de 4 anos (art. 7) e 
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funcionava com uma lotação máxima de 50 alunos (art. 10). Além disso, as férias eram 

revestidas de solenidades, durante as festas cívicas ou não, sendo o período escolar de 

fevereiro a novembro. 

Tais resoluções fazem parte do regimento interno da Escola Horácio Hora, aprovado 

durante a direção do Sr. Firmo Pacífico de Andrade (Presidente) e Manuel Júlio da Silva 

(Vice-presidente) do COS, em junho de 1923. 

Nota-se, no regimento interno da Escola operária, que a tentativa dos intelectuais 

orgânicos do COS em construir a cidadania do operariado tendo por base uma educação 

cívico-nacionalista, redundou na verdade na atualização da hegemonia burguesa visto que ao 

articular educação e democracia, estes intelectuais substituíram a luta de classes pelo tema da 

cooperação da solidariedade social, o que na prática tornou-se um erro de estratégia. 

Todavia, devido à qualidade dos seus professores houve uma enorme procura por 

matrículas, o que fez a escola criar duas turmas: uma mista e outra somente para os operários. 

Nesse período, o boletim mensal da escola chegou a registrar uma média de 112 alunos 

matriculados11. 

“Após a Revolução de 1930, a Escola Horácio Hora passa a ser mantida pelo Estado” 

(FIGUEIREDO, 1989, p.277), que arca com todas as despesas. Nesse período, a direção da 

escola fica a cargo do médico e pedagogo Helvécio de Andrade, representante direto do 

interventor federal, Augusto Maynard Gomes. 

Com o fim do Estado Novo, a escola operária volta ao controle do COS (1946), 

contando durante a década de 1950 com a atuação do professor Manuel Franco Freire12. 

Sendo mantida e constituída pelo COS, a Escola Horácio Hora funcionará até o ano de 

1964, quando o governo militar, temendo ação de militantes comunistas no meio da classe 

operária de Sergipe, manda fechar as suas portas. 

_________________ 

1
 Alessandro Cardoso Ribeiro é graduado em história pela Universidade Federal de Sergipe, mestre em educação 

pelo NPGED e professor da Secretaria Estadual de Educação de Sergipe. 
 e-mail: acardosoribeiro@bol.com.br.  
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2Ver: HARDMAN, Francisco; Leonardi, VICTOR. História da indústria e do trabalho no Brasil. Das origens 
aos anos 20. 2. ed. São Paulo: Ática, 1991. 

3Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado, em 7 de setembro de 1910, pelo presidente do 
Estado Dr. José Rodrigues da Costa Dória. “Estado de Sergipe”. Aracaju, 10/09/1910. I.H.G.S. 
 
4A partir da reforma da Constituição de 24 de outubro de 1913, o intendente (prefeito), passou a ser nomeado 
pelo Executivo Estadual. Ver: MACHADO, Manuel Cabral: Aspectos dos movimentos operários em Sergipe. 
In: Revista de Aracaju, Aracaju: 1962 n° 7. p. 301. 
 

5Lei n° 663 – de 28 de julho de 1914. Art. 23. As intendências municipais poderão, se quiserem, auxiliar a 
manutenção das escolas nocturnas (sic), de acordo com o governo do Estado.  Ver: Coleções de Leis e decreto 
de 1914. Aracaju: typ “do Estado de Sergipe”, 28/07/1914, I.H.G.S. 

6Mensagem apresentada à Assembléia Legislativa do Estado, em 20 de junho de 1916, pelo presidente do 
Estado, o General Manuel Prisciliano de Oliveira Valadão, Typ. “do Estado de Sergipe”. Aracaju, 20/06/1916, 
I.H.G.S. 
 

7Sobre os boletins mensais da Escola Horácio Hora, ver os jornais: O Operário e Voz do Operário. 
 

8Segundo Cristiane Vitório “O mecenato Estatal manifestava-se através do reconhecimento da utilidade pública 
a Instituições como o Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, ao Centro Operário Sergipano, a Liga 
Sergipana contra o Analfabetismo, ao Gabinete de Leitura de Maroim e ao Clube Literário Silvio Romero.Ver: 
Sousa, Cristiane Vitório de. A República das Letras em Sergipe(1889-1930).2001,p.160. 
 

9 De acordo com Antônio Gramsci, “nas escolas primárias dois elementos se prestavam a educação e a formação: 
as primeiras noções de ciências naturais e as noções dos direitos e deveres do cidadão. As noções científicas 
deveriam servir para introduzir o aluno na societas rerum; os direitos e deveres, na vida estatal e na sociedade 
civil”. GRAMSCI, Antônio. Cadernos do cárcere. V. 3. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2000, p.42. 
 

10Lei n° 663 de 28 de julho de 1914. 
Art. 7 O curso primário é de 4 anos em todas as escolas do Estado.  
Art. 10. Nenhuma escola poderá ter lotação menor a 40 alunos e maior que 50. 
Art. 18. As escolas nocturnas (sic) funcionarão durante 2 horas, das 7 às 9 horas. 
Ver: Coleções de Leis e Decretos de 1914. Typ. “Do Estado de Sergipe”. Aracaju, 28/07/1914. I.H.G.S. 

 

11Boletim Mensal da Escola Horácio Hora. Voz do Operário. Aracaju, 10/10/1923. BEPD (HEMEROTECA). 

12Manuel Franco Freire foi diretor da Instrução Pública durante o governo do Interventor Federal Eronildes 
Ferreira de Carvalho. Este intelectual foi um atuante militante de esquerda, sendo inclusive eleito deputado 
federal pelo Partido Comunista. 
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