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Este artigo tem como objeto de estudo o professor Luiz Carlos da Silva Lisboa, lente do Atheneu
Sergipense entre os anos de 1882 a 1902. Objetivando analisar alguns pontos relevantes à sua
atuação como profissional. O marco temporal compreende o período em que o docente exerceu suas
funções na instituição, deste modo, a data inicial referese ao seu ingresso, e o ano final, indica o
último registro localizado sobre sua atuação. Para o desenvolvimento da pesquisa, foram realizadas
leituras de autores como: Shimidt (1997), Lima (1995), Alves (2005), Burke (2006), Avelar (2010), e
outros. Também foram levantados documentos relevantes à pesquisa, tais como: Atas da
Congregação do Atheneu Sergipense, Regulamentos, legislações e jornais. Localizadas no CEMAS,
IHGSE e Biblioteca Pública Epifânio Dórea. Sendo assim, o estudo caracterizase de cunho
bibliográfico e histórico. A opção por este objeto de pesquisa justificase pela relevância que a figura
de Silva Lisboa apresenta na configuração do Ensino Secundário de Sergipe e sua contribuição na
área da Geografia sergipana, no final do século XIX, ao produzir o primeiro livro didático de
Geografia de Sergipe adotado nas escolas públicas do Estado.
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1- INTRODUÇÃO

O presente artigo procura tecer considerações a respeito do professor Luiz Carlos da Silva Lisboa,
lente do Atheneu Sergipense entre os anos de 1882 a 1902, tendo ocupado as cadeiras de Pedagogia
Teoria e Prática, Inglês, Astronomia e Geografia.

O interesse por tal objeto se deu a partir das pesquisas desenvolvidas no Programa Institucional de
Bolsas de Iniciação Cientifica (PIBIC), realizado entre os anos de 2011 e 2012, cuja a temática
remete aos elementos pertinentes à disciplina Pedagogia, ofertada no Curso Normal do Atheneu
Sergipense no período de 1870 a 1901.[i]

Durante o estudo, foram levantados dados relevantes sobre a atuação do professor Silva Lisboa,
chamando atenção e despertando interesse para futuras pesquisas sobre o docente. Em fontes
consultadas como atas de reuniões, jornais e relatórios, foi possível perceber seu desempenho na
busca pelo desenvolvimento e formação do aluno no Atheneu Sergipense, bem como a disposição
nos assuntos administrativos referentes à instituição.

Silva Lisboa também concretizou seus conhecimentos geográficos sobre Sergipe, em livro didático,
adotado nas escolas públicas do Estado em 1897. Além de ser autor de uma série de escritos em
jornais da época, contribuindo, sobremaneira, aos estudos que engloba a História da Educação
sergipana no final do século XIX.[ii]

Cabe destacar que o Ensino Secundário em Sergipe, onde atuou o professor Luiz Carlos, veio a ser
oficialmente reconhecido na década de 1870 com a criação do Regulamento Orgânico da Instrução
Pública de 24 de outubro do mesmo ano. Este Regulamento foi elaborado pelo Inspetor Geral da
Instrução, Manoel Luís Azevedo D`Araújo[iii]. E, ditava em seus artigos 16 e 17 que o ensino
público Secundário seria dado em um estabelecimento público de denominação Atheneu Sergipense,
onde ofereceria dois cursos: o de Humanidades com duração de 4 anos e o Normal com duração de 2
anos.[iv]

Desse modo, ao concatenar o entendimento sobre o presente escrito, foi considerado relevante
responder tais questionamentos: Como se deu o Ensino Secundário sergipano? Como era
regulamentada a atuação do professor por meio da legislação daquele tempo? Quem foi Luiz Carlos
da Silva Lisboa em Sergipe? Como adentrou ao Atheneu Sergipense? Quais pontos podem ser
destacados sobre sua atuação na instituição?

O marco temporal está compreendido entre os anos de 1882 a 1902, a data inicial referese ao
ingresso de Silva Lisboa como professor da cadeira de Pedagogia do Curso Normal do Atheneu
Sergipense, e o período final ao último registro encontrado sobre sua atuação na instituição.

Diante disso, procurouse estabelecer como metodologia o diálogo com as fontes bibliográficas e
documentais. Deste modo, inicialmente foi feito um levantamento de leituras pertinentes ao objeto,
com ênfase às temáticas: estudos biográficos, História da Educação, disciplina escolar, Ensino
Secundário, Curso Normal e Atheneu Sergipense. Posteriormente, fezse um levantamento de fontes
documentais que poderiam ser relevantes para a discussão proposta, sendo elas: regulamentos,
legislação, atas de reunião, jornais da época.

Para fundamentar o estudo, foram realizadas leituras a textos de autores como: Shimidt (1997),
Avelar (2010), Malatian (s/d), Assis, D. L. M e. Assis, Rodrigues (2006) e H. V. R. M (2013), que
abordam perspectivas de estudos biográficos, trazendo à luz contribuições a essa linha de pesquisa da
História da Educação.

Segundo Avelar (2010), “Nas últimas décadas, os estudos biográficos recuperaram um lugar de
prestígio na produção dos historiadores, estimulados pela descrença nos modelos totalizadores de
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explicação histórica e pela retomada das reflexões sobre a ação individual na história” (AVELAR,
2010, p. 157).

Também se fez necessário, um levantamento bibliográfico relacionado com a História da Educação,
como os trabalhos de: Lopes e Galvão (2001), Bacellar (2006), Burke (2005) e Le Goff (2003), que
mostram caminhos a percorrer em relação às fontes documentais e à pesquisa histórica. Tais obras
possuem um número significativo de conceitos em História, contribuindo dessa forma para expansão
do olhar com relação a essa área de investigação.

O estudo também está ligado à temática da história das disciplinas escolares, esse campo vem
contribuindo para as análises do sistema educacional. Considerando o que diz Chervel (1990), esta
linha de pesquisa permite observar o que foi produzido na escola ao longo de sua história por meio
do estudo, por exemplo, das normas, conteúdos, programas e metodologias.

Sobre o Ensino Secundário, foram relevantes os estudos de Haidar (2008), que aborda o cenário
educacional brasileiro no século XIX, sobretudo os problemas que giravam em torno deste ensino.
Bem como, os de Nunes (1984), Lima (1995), Alves (2005) e Santos (2013), que destacam,
especificamente, aspectos a esse respeito em Sergipe.

No tocante ao Ensino Normal, em Villela (2008) é possível compreender um dos principais motivos
que levou a construção das Escolas Normais no Brasil, e como se deu a construção da primeira delas
na cidade do Rio de Janeiro. Sendo possível notar semelhanças com o Atheneu Sergipense,
principalmente com relação aos problemas e dificuldades que enfrentou.

Textos como os de Alves (2005), Teles (2009), Almeida (2009), Souza (2011) e Guimarães (2012),
que estudaram o Atheneu Sergipense de uma forma ou de outra, foram relevantes para a visualização
de possibilidades de trabalho com a documentação disponibilizada no Centro de Educação e
Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS).

Sendo assim, o artigo estruturase em quatro partes. Na primeira, configurada como introdução, são
apresentados traços gerais sobre a pesquisa, apresentação de autores utilizados, metodologia,
objetivo e perguntas norteadoras. Na segunda, intitulada “Aspectos sobre o Ensino Secundário em
Sergipe e a vigência do Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 1870 no que diz respeito ao
professor”, procurase apontar elementos sobre o Ensino Secundário em Sergipe e a criação do
Atheneu Sergipense, destacando também aspectos que envolviam os professores por meio do
Regulamento da Instrução Pública de 1870. A terceira, “O professor Luiz Carlos da Silva Lisboa:
algumas ponderações”, trata especificamente de algumas atuações do docente, principalmente no
interior do Atheneu Sergipense. E, por último, algumas considerações a respeito do trabalho
realizado.

2- ASPECTOS SOBRE O ENSINO SECUNDÁRIO EM SERGIPE E A VIGÊNCIA DO
REGULAMENTO ORGNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA DE 1870 NO QUE DIZ
RESPEITO AO PROFESSOR

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

No entanto, cabe ressaltar que em Sergipe, por exemplo, o Ensino Secundário viveu suas iniciativas
de organização na primeira metade do Século XIX. De acordo com Lima (1995), as primeiras
tentativas de implantação das chamadas cadeiras isoladas, preparatórias ou de nível Secundário,
datam especificamente da década de 1820. Segundo o autor,
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O Deputado Geral Vicente José de Mascarenhas, Procurador de Sergipe
delRei, em representação ao Imperador D. Pedro I, de 2 de abril de 1823,
entre outras reivindicações, lembra “a necessidade que tem a província das
cadeiras de Filosofia, e Geometria. Dois anos mais tarde, o então Presidente
Manoel Clemente Cavalcanti de Albuquerque, em ofício de 29 de maio
(1825) ao Ministro e Secretário de Estado do Império, evidencia “ser de
absoluta necessidade estabelecerse nesta Cidade, Capital da Província,
Cadeiras públicas de Retórica, de Lógica, de Geometria, além de indicar o
Convento dos Franciscanos como local adequado para servir de “Ginásio
Geral” (LIMA, 1995, p 24).

Apesar das manifestações de necessidade das cadeiras de nível Secundário na capital da Província,
elas não foram instauradas nesse período. Lima (1995), diz que um segundo ofício foi dirigido ao
Imperador em 1825, reiterando o pedido do estabelecimento das cadeiras de Retórica e Poética,
Filosofia Racional e Moral, Aritmética e Geometria. Contudo, não sendo atendidas às reivindicações,
a capital da Província então sob a presidência de José Vicente da Fonseca emitiu ofício, após três
anos (1828) pleiteando novamente a criação das cadeiras de Lógica e Retórica. De acordo com Lima
(1995):

A despeito de todo esforço continuado de vários governantes províncias, não
logramos ter cadeiras preparatórias ou de aulas maiores antes de 1830, além
da de Gramática Latina, cuja primeira cadeira foi implantada em fins do
século XVIII (1787). (LIMA, 19995, p. 25).

Em consonância, Santos (2013) expõe que a oferta de cadeiras isoladas em Sergipe foi constante
durante esse período, como também tentativas de as reunir em um só espaço, estabelecendo uma
instituição de ensino, embora sem êxito. O autor aborda que a reunião dessas cadeiras aconteceu de
forma efêmera, contudo efetiva. Sendo então o caso do Liceu de São Cristóvão, criado em 1833 com
a reunião das cadeiras de Latim, Francês, Geometria, Filosofia e Retórica, permanecendo por dois
anos.

Já entre o período de 1835 a 1847 cadeiras foram criadas em algumas vilas da Província sergipana.
Sendo novamente efetivo em 1847, “o segundo Liceu de São Cristóvão”, permanecendo ainda com
atrasos até o ano da mudança da capital para Aracaju, 1855. Dentre as cadeiras agregadas nesse
período, estavam a de “Francês, Filosofia, Geometria, Retórica, Inglês, Geografia e História”
(SANTOS, 2013, p. 56).

Com a mudança da capital, da cidade de São Cristóvão para Aracaju em 17 de março de 1855, o
Presidente Joaquim Barbosa viu oportunidade de, “pela Resolução nº 422, de 28 de abril desse ano,
extinguir o Liceu decadente” (NUNES, 1984, p. 80). Assim, o Liceu de São Cristóvão fora extinto
em 1855.

Outras tentativas de organização dos estudos Secundários na nova capital foram realizadas, porém
sem sucesso a princípio, como foi o caso do Liceu Sergipense em 1862 que tinha como proposta
ofertar aulas de Latim, Francês, Inglês e Aritmética. Segundo Alves (2005) o ambicioso Plano de
Estudos propunha também aulas de:

Italiano, Filosofia, Gramática Filosófica, Retórica, História e Geografia,
Álgebra, Geometria e Trigonometria, Partidas Dobradas e Aritmética
Comercial, Noções Gerais de Botânica e Agricultura, Noções Gerais de
Química, Noções Gerais de Física, Direito Mercantil, Desenho, Moral e
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Instrução Religiosa (ALVES, 2005, p. 40).

A iniciativa, contudo, não obteve sucesso. Até que após 15 anos da mudança da capital da Província
de Sergipe para Aracaju, em 24 de outubro de 1870, por meio do Regulamento Orgânico da
Instrução Pública, é autorizada a criação, então oficial, do Atheneu Sergipense[v], idealizado por
Manuel Luiz Azevedo D`Araujo, Diretor Geral da Instrução Pública de Sergipe naquele momento.

A primeira congregação de professores do Atheneu Sergipense fora composta, segundo Lima (1995)
por uma parcela significativa de intelectuais sergipanos. Assim, os primeiros docentes a lecionarem
na instituição foram: Thomaz Diogo Leopoldo, Antonio Diniz Barreto, Germiniano Paes de
Azevedo, Justiniano de Melo e Silva, Tito Souto Augusto de Andrade, Raphael Archanjo de Moura
Mattos, Sancho Barros Pimentel e Ignácio de Souza Valadão. Nomes já conhecidos como “elite
letrada” de Sergipe.

A instituição, portanto, ofereceria dois cursos, o de Humanidades e o Normal. Esses cursos
funcionaram no prédio do Atheneu Sergipense até o ano de 1877, quando o Normal foi separado para
se criar em outro espaço, uma Escola Normal somente feminina. Segundo Alves (2005) apesar de as
aulas funcionarem em prédios separados, os dois cursos estavam interligados a uma só instituição de
Ensino Secundário, o Atheneu Sergipense. Assim, no ano de 1881 foi criada a Escola Normal para
ambos os sexos, onde a feminina funcionaria no Asilo Nossa Senhora da Pureza e a masculina no
prédio do Atheneu Sergipense, prosseguindo estável até 1897, quando foi declarada extinta.

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

Nas palavras de Alves (2005) “O Atheneu Sergipense foi construído dia a dia, pedra a pedra, dentro
da paisagem cultural e humana de Aracaju, por professores, diretores alunos, corpo administrativo,
por todos aqueles que sentiam orgulho e vaidade por pertencer à sua plêiade” (ALVES, 2005, p. 65).
Ao longo de sua história, a instituição configurouse em memória educacional de Sergipe,
angariando também nomes da intelectualidade sergipana.[vi]

Os professores que lecionavam no Atheneu Sergipense eram vistos como prestigiados, pois ensinar
em tal instituição significava motivo de orgulho para a sociedade da época, uma vez que, por este
meio e equipe de professores, muitos cidadãos tinham a possibilidade de se tornar notáveis diante de
seus iguais, bem como se capacitar para o ingresso no ensino superior, ofertado em outras Províncias
do Brasil como Bahia, Rio de Janeiro e São Paulo.

O Regulamento Orgânico da Instrução Pública ditava, em seu Art. 23, que em primeiro momento o
governo elegeria pessoas aptas a estarem exercendo o cargo de professor na nova instituição,
Atheneu Sergipense. Porém, à medida que fossem surgindo vagas se fazia necessária a realização de
concursos.[vii] Entretanto, em ambos acessos as regras eram iguais a todos os docentes. É possível
visualizar, por exemplo, no Título V, artigo 147, do capítulo I, onde se refere aos “Direitos dos
professores, penalidades e processo”, o perfil desejado para esses profissionais.

Segundo este documento, os professores deveriam se portar com brandura e serenidade, ensinar a
seus discípulos[viii] com amor, se vestir decentemente, aconselhar, dar exemplos e passar
ensinamentos dos deveres a cumprir em relação a Deus, a natureza e a sociedade civil. Eles também
precisavam se expressar com clareza para que os alunos compreendessem que o silêncio deveria ser
conduzido com regularidade na escola. É enfatizado ainda, que os professores fossem impedidos de
trabalhar em distintos setores, como, por exemplo, no comércio, na indústria, ou possuir outro
emprego público.
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Os docentes do Atheneu Sergipense eram proibidos de ensinar assuntos de sua cadeira em particular,
ou fora de hora destinada às lições. Podia, porém, instruir os alunos internos desde que fossem do
mesmo sexo e sendo o ensino transmitido igualmente. Os professores não podiam ausentarse nos
dias letivos, salvo com alguma licença oficial. Tinham ainda que reservar um tempo para cumprir os
serviços de matrículas dos alunos, bem como elaborar o orçamento das despesas da escola.

Competia também a eles emitir ao diretor da Instrução Pública um relatório apresentando o estado de
suas aulas, vantagens, ou inconvenientes no método de ensino, progressão dos alunos, dentre outras
informações. Nesse relatório, além da investigação, o professor precisava sugerir providências que
deveriam ser tomadas.

Ainda no Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 1870, no Art. 26, há informação de que os
professores deveriam se reunir em congregação, para que assim fossem realizadas ações como:
confecção do Estatuto da instituição, determinação dos exames anuais realizados pelos alunos,
nomeação de bancas examinadoras e julgamentos de faltas dos estudantes.

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

Nesta mesma Ata, o nome do professor Ignácio de Souza Valadão, Thomaz Diogo Leopoldo e
Antonio Diniz Barreto aparecem como responsáveis pela confecção dos convites da missa para os
chefes de repartição. Outra comissão foi eleita para a recepção na missa, ficando ao encargo dos
professores Tito Augusto Souto de Andrade, Germiniano Paes de Azevedo e Raphael Archanjo de
Moura Mattos.[ix]

Outra fonte que comprova os deveres e algumas competências dos professores do Atheneu
Sergipense são os jornais. Neles é possível localizar escritos dos próprios docentes que, quando
solicitados, publicavam nos jornais de maior circulação a notícia que lhe competia. Desse modo, a
imprensa da época promovia a comunicação por meio da circulação de informações entre os
interessados. Todavia, esses dados só eram repassados depois de discutidos nas sessões da
congregação de professores. As decisões tomadas pelos envolvidos deveriam ser registradas em
forma de Ata por um professor do Atheneu Sergipense, que fosse eleito secretário por seus colegas
de profissão, sendo assinada pelos presentes.

Apesar dos impasses vividos no início do Século XIX, o Ensino Secundário em Sergipe passou a
contar com sua oficialização por meio da criação do Atheneu Sergipense, portanto, em 1870. A
instituição atravessou diversas dificuldades e mudanças ao longo dos anos, porém nunca fora
fechada, permanecendo ativa até os dias atuais.

3- O PROFESSOR LUIZ CARLOS DA SILVA LISBOA: ALGUMAS PONDERAÇÕES

Silva Lisboa nasceu em terras baianas no ano de 1850, faleceu em 1903, e viera para Sergipe,
segundo Freitas (2003), “em busca de uma vida mais cômoda ou quem sabe, à procura de um grande
amor, sua distinta parenta Izabel Augusta Villas Boas, com quem se casou a 2 de julho de 1870 e de
quem ganhou sete filhos” (FREITAS, 2007, p. 6). Ele já trazia consigo reconhecimento no
aproveitamento do seu curso de preparatórios realizado na Província da Bahia.

Antes de se tornar professor do Atheneu Sergipense, Luiz Carlos ocupou funções importantes em
Sergipe. Segundo Santos (2012), o docente em questão:
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[...] serviu na Secretaria de Governo, ocupando mais tarde os cargos de
Promotor Público da cidade de São Cristovão e Presidente do Conselho
Municipal, Secretário da Diretoria da Instrução Pública e Fiscal dos exames
gerais de cursos preparatórios (SANTOS, 2012, p. 3).

O registro de sua entrada no Atheneu Sergipense consta na Ata da Congregação, do dia 05 de abril
de 1882, quando é apontado que seria objeto daquela sessão:

O juramento e posse dos lentes de Pedagogia theoria e pratica, Luiz Carlos da
Silva Lisboa e de Arithmetica e Algebra, Joaquim de Prado Araujo Leite,
nomeados vitaliciamente por acto do governo; os quais, sendo exhibido seus
títulos devidamente legalisados prometeram cumprir fielmente os deveres
referentes a seus respectivos cargos (ATA DA CONGRAGAÇÃO, 05 de
Abril de 1882). [x]

Ser nomeado vitaliciamente significava que o professor tinha cumprido os cinco anos de profissão
docente, período sujeito a demissão. Passado este momento já havia possibilidade de obter o título de
vitalício, ou seja, o provimento definitivo de sua vaga. Contudo, o professor precisava possuir alguns
requisitos, tais como estavam registrados no Regulamento Orgânico da Instrução Pública de 1870,
Art. 111 do Cap. III intitulado “Das vantagens dos professores”. Assim descritos:

Art. 111. Para acquisição dos títulos de vitaliciedade, provará o professor:

§ que durante os cinco annos, contados de sua nomeação, exerceu o
magistério com assiduidade e proveito dos alumnos.

§que é conceituado e tem dado provas de sua moralidade.

§ que nunca se envolveu em questões ou intrigas da localidade em que
funcionou.

§ que sempre mostrou dedicação e zelo ao ensino de que foi encarregado, e
se não empregou em outra commissão, gênero de vida ou negocio compatível
com o magistério, na forma prescrita pelo art. 148.

§ que não soffreu condemnação por algum dos crimes especificados nos arts.
155 e 156. (REGULAMENTO ORGNICO DA INSTRUÇÃO PÚBLICA
1870, p. 15 e 15).[xi]

De acordo com o primeiro requisito, é possível levantar a hipótese de que Luiz Carlos da Silva
Lisboa já seria professor de outra instituição pública de ensino quando se tornou lente do Atheneu
Sergipense, uma vez que o mesmo foi nomeado diretamente vitalício na instituição.

Daí em diante o professor marcou história no Atheneu Sergipense. Ele atuou nas cadeiras de
Pedagogia, Inglês, Astronomia e Geografia. Nesta última alcançou o auge de seu prestígio, quando,
por ato do Governo, foi adotado nas Escolas Públicas o livro do qual foi autor, intitulado
“Chorographia de Sergipe”, caracterizado como primeiro livro didático sergipano a ser adotado nas
Escolas Públicas do Estado.

Durante a pesquisa, foi possível localizar, no jornal A Notícia (1896), uma nota a respeito da adoção
do livro, aprovado pelo Conselho Superior de Instrução.

Em sessão de 29 de outubro do corrente foi aprovado unanimente o parecer
do Conselho Superior da Instrução Pública, mandando adoptar nas escolas
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publicas do Estado a Chorographia do Estado de Sergipe, escripta pelo nosso
confrade professor Silva Lisboa (A NOTÍCIA, Aracaju, 31 de julho de 1896).

A nota já sinalizava que, dentre algum tempo, o livro seria adotado nas escolas. Logo, em 1897 a
obra passou a circular por Sergipe. Nas buscas por fontes, foi possível localizar um exemplar no
IHGSE.

O livro trata especificamente dos aspectos geográficos do Estado no século XIX. E porque
“Chorographia” e não Geografia? O termo “Chorographia”, segundo Santos (2004), está ligado a
ideia de descrição de uma parte do todo, já a Geografia seria o todo estudado. Assim, a obra foi
dividida em três partes, intituladas: “Physica, Politica e Topographica”. Nas duas primeiras são
apontados aspectos físicos e políticos de Sergipe em geral, e a última, é possível encontrar a
corografia (descrição) de cada cidade, vila e povoado que compunham o território sergipano naquele
momento.[xii]

O autor aborda vários dados sobre o desenvolvimento das cidades de Sergipe. A obra mostrase
relevante em conteúdo, oferecendo uma visão geográfica do Estado de maneira peculiar, uma vez
que a Geografia era estudada de forma ampla, a nível Brasil, nas escolas. Desse modo, é pertinente
considerala um avanço aos estudos da Geografia em Sergipe no final do século XIX.

Retomando à sua atuação no Atheneu Sergipense, cabe considerar também a ocupação de Silva
Lisboa no cargo de Secretário da congregação de professores por três vezes, e em todas as eleições
obteve unanimidade de votos perante seus colegas. Inclusive, exercera o cargo um ano antes de seu
falecimento, em 1902.

Além de ter sido secretário da congregação, o professor sempre concorria a cargos de relevante
responsabilidade. Assim como consta na ata do dia 03 de novembro de 1884[xiii] que ele havia sido
eleito juntamente com o professor Brício Cardoso para compor a banca de examinadores dos exames
de preparatórios. Ainda nesta ata foi nomeado juntamente com os professores Severiano Cardoso e
Francisco Teixeira de Faria a fazer parte da comissão organizadora na elaboração do Regimento
Interno.

Silva Lisboa também produziu variados escritos em livros e jornais. De acordo com Santos (2012),
ele foi um:

Mestre exemplar, querido por todos os seus discípulos, Silva Lisboa era um
trabalhador incansável e deixou as seguintes obras. Redigiu na terra natal os
periódicos: Bosquejo Literário (1865) e A Estrela D&39;Alva (18661867)
com Paulo Marques. Em Sergipe atuando como dramaturgo escreveu para o
teatro, Madeira (drama histórico) e Andaluza (drama realista em cinco atos).
Suzana (romance abolicionista  1878), publicado anteriormente no Diário de
Sergipe com o título de Liberta, As desgraçadas (romance abolicionista 
1882), Paraguaçu (romance  publicado na Gazeta de Sergipe), O Homem de
Ouro (romance de costumes), O Anjo dos Túmulos (contos), Indiana
(romance, 1892), O Inspirado (apoteose a Vitor Hugo), Maldição do povo
(poesia), Misérias da Pátria (poesia), A jovem República (poesia), Canção do
Século (poesia), Trovas e sonetos (poesia), O Rei dos beócios (romance,
1897) (SANTOS, 2012, disponível em: http://www.informesergipe.com.br).

Percebese, desta forma, que Silva Lisboa difundiu contribuições relevantes no campo educacional
em Sergipe. Configurando pontos merecedores de análises mais aprofundadas a esse respeito.
Considerando, portanto, que as ações desenvolvidas por agentes sociais, podem ser reflexos de atos
políticos e culturais de uma sociedade.
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4- CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo almejou apresentar fatos envolvendo o professor Luiz Carlos da Silva Lisboa de
maneira não retilínea, mas singular, que suscita interesse naqueles atentos aos problemas e a
relevância da pesquisa e da escrita histórica.

Assim sendo, os dados aqui levantados configuramse como parte integrante de um estudo
biográfico, com contribuições à História da Educação em Sergipe. Ainda que não se afirme como
ponto final sobre sua vida, mas servindo de ponto de partida a novas pesquisas.

O professor Luiz Carlos da Silva Lisboa ocupou outros cargos públicos em Sergipe, além de
professor. Mas, foi no auge de sua carreira docente, no Atheneu Sergipense, que o seu livro didático
foi produzido, publicado e aceito nas escolas Públicas do Estado.

Ao Abordar a Corografia do Estado de Sergipe, Silva Lisboa, estava propondo o estudo de uma parte
do todo, considerando o significado do termo. A obra foi dividida em três partes que tratam
especificamente dos elementos físicos, políticos e topográfico de Sergipe.

Dessa maneira, a busca para tecer pontos que fossem capazes de evidenciar parte da trajetória do
professor Silva Lisboa no interior do Atheneu Sergipense, configurado como peça relevante para a
História da Educação sergipana no século XIX, lançouse o olhar para a análise de poucos
documentos, mas que proporcionaram subsídios para a construção de uma história.
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2 Documentais:

2.1 Documentos Manuscritos

Atas da Congregação do Atheneu Sergipense (1871 a 1901).

1. Jornais

Jornal A Notícia, 31 de julho de 1896

1. Legislações

Regulamento Orgânico da Instrução Pública da Província de Sergipe, 24 de outubro de 1870.

Regulamento do Atheneu Sergipense, 1870

1 Este projeto estava subdividido em três planos de estudos: O primeiro plano analisou os concursos

26/03/2020        http://anais.educonse.com.br/2019/luiz_carlos_da_silva_lisboa_aspectos_da_sua_atuacao_e_relevancia.pdf

Educon, Aracaju, Volume 13, n. 01, p.13-15,  set/2019 | www.educonse.com.br/xiiicoloquio



prestados para o preenchimento da cadeira de Pedagogia. O segundo plano investigou os intelectuais
professores ocupantes da cadeira. Por fim, o terceiro plano estudou os compêndios adotados na
cadeira.

[2] Dentre os levantamentos da pesquisa, observouse, no período proposto ao estudo, a atuação de
quatro docentes, sendo eles, sequencialmente: Ignácio de Souza Valadão, Manuel Francisco Alves de
Oliveira, Luiz Carlos da Silva Lisboa e Félix Diniz Barreto.

[3]“Homem talentoso, conhecedor das teorias educacionais mais avançadas da época como as de
Pestalozzi, Basedow, Natigel, entre outros” (NUNES, 2008, p. 111).

[4] Neste Regulamento encontramse elementos referentes às competências, direitos e deveres de
todos os agentes envolvidos no Atheneu Sergipense daquele momento, corpo administrativo,
discente e docente.

[5] Denominações do Atheneu Sergipense recebidas ao longo dos anos: “Atheneu Sergipense (1870),
Lyceu Secundário de Sergipe (1881), Escola Normal de Dois Graus (1882), Atheneu Sergipense
(1890), Atheneu Pedro II (1925), Atheneu Sergipense (1938), Colégio de Sergipe (1942), Colégio
Estadual de Sergipe (1943), Colégio Estadual Atheneu Sergipense (1970), Colégio Estadual de
Sergipe Atheneu Sergipense – Centro de Excelência (2003)” (ALVES, 2005, p. 6).

[6] Ver mais sobre o Atheneu Sergipense na tese de doutorado de Eva Maria Siqueira Alves,
intitulada: “O Atheneu Sergipense: uma Casa de Educação Literária examinada segundo os planos de
estudos (1870 – 1908)”.

[7] Os concursos eram compostos por três etapas. A primeira corresponderia à apresentação de uma
dissertação, seguido de prova oral e por último uma prova escrita. A banca examinadora de tais
concursos era composta, geralmente, por três lentes[1] que faziam parte da Congregação do Atheneu
Sergipense.

[8] Denominação vista no § 2º do artigo 147 quando fala que o professor público funcionando deve:
“Ensinar a seus discípulos com amor e zelo.” (Regulamento Orgânico da Instrução Pública, 24 de
outubro de 1870). O termo também é visto na Ata da Congregação do Atheneu Sergipense, onde os
professores discutem sobre as faltas dos alunos, expondo em dado momento: “Todos os professores
presentes declaram abonadas as faltas de seus discípulos” (Ata da Congregação, 2 de fevereiro de
1881).

[9] Se tratando dessa missa votiva declara Nunes (2008):

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

[10] A Ata da congregação do Atheneu Sergipense configurase em um documento datado desde a
criação da instituição, 1870. Podendo ser encontrada para consulta no Arquivo do Centro de
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Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS). Nela encontramse dados e pistas relevantes
para a construção de histórias sobre os professores que ali atuaram.

[11] Foi considerado a grafia original do documento.

[12] De acordo com Santos (2010), que faz um estudo mais aprofundado sobre a obra, o livro foi
alvo de severas críticas, entretanto, o autor possibilitou ao aluno sergipano o conhecimento da sua
terra, suas glórias e suas virtudes, cumprindo a função que ele defendia.
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