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RESUMO 
 
 

A presente tese tem como objeto de estudo o Grêmio Literário Clodomir Silva, associação 
estudantil com fins literários e culturais, criada em 1934 por um grupo de 15 alunos do ensino 
secundário do Atheneu Sergipense. A investigação tem como objetivo principal analisar a 
criação dessa associação, dentro de um modelo de associativismo voluntário, o qual, 
conjugado com suas finalidades, configurou-se como uma prática educativa e cultural que 
contribuiu para a formação dos alunos daquela instituição de ensino. O recorte temporal inicia 
em 1934, ano de fundação do grêmio, e o marco final é o ano de 1956, que corresponde ao 
momento em que o departamento de artes e literatura do grêmio, denominado Academia 
Clodomir Silva, devido a divergências internas relacionadas às suas finalidades, tornou-se 
independente, criando-se, assim, uma nova associação estudantil denominada Arcádia 
Estudantil do Colégio Estadual de Sergipe. Para a produção deste estudo, adotei um caminho 
metodológico coerente com a pesquisa histórica e com os pressupostos teóricos da História da 
Educação, e, sob a luz da História Cultural, defini como categorias de análises os conceitos de 
cultura escolar (JULIA, 2001), associativismo (TOCQUEVILLE, 2005) e arte de se associar 
(TOCQUEVILLE, 2000). Defendo a tese de que o Grêmio Literário Clodomir Silva, criado e 
organizado por alunos, fez parte da arte de se associar presente no Atheneu Sergipense e 
constituiu-se como um modelo de associativismo voluntário em que os alunos se reuniram e 
se associaram de forma voluntária, motivados pela identificação com os objetivos e as 
finalidades presentes. Através de suas práticas e atividades, essa associação estudantil 
contribuiu para o desenvolvimento da autonomia, do espírito de colaboração e de 
responsabilidade, bem como para a formação da juventude. O estudo põe em destaque a 
figura do discente dentro de um modelo de educação e práticas literárias e culturais, o que 
justifica sua relevância por atender à necessidade de compreender como as associações 
estudantis constituíram-se como importante espaço de educação que contribuiu para o 
fortalecimento dos valores culturais, morais e políticos da juventude. Por meio da análise de 
uma diversidade de fontes, dentre as quais destaco as atas e os jornais do grêmio, descobri um 
cotidiano discente que contracenava com a escola e a sociedade. Os alunos, atores reais desse 
cotidiano urbano e cultural, por meio das atividades agremiativas, demarcaram espaços, 
estabeleceram relações, instituíram seus ambientes de sociabilidade e transformaram o 
Grêmio Literário Clodomir Silva em um elemento significativo da cultura escolar do Atheneu 
Sergipense.  
 
Palavras-chave: Associativismo Discente; Atheneu Sergipense; Grêmio Literário Clodomir 
Silva; História da Educação; Jornais Estudantis. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

This thesis has as object of study the Literary Guild Clodomir Silva, student association with 
literary and cultural purposes, created in 1934 by a group of 15 secondary school students of 
Atheneu Sergipense. Research has as main objective to analyze the creation of this 
Association, in a model of voluntary associations, which, in conjunction with its purposes has 
configured as an educational and cultural practice that has contributed to the training of 
students of that educational institution. The clipping of timeline started in 1934, the year of 
foundation of the guild and the final mark is the year of 1956, which corresponds to the 
moment when the department of arts and literature of the guild, named Clodomir Silva 
Academy, due to internal disagreements related to their purpose, became independent, thus 
creating a new student association named Arcadia High School Student Estadual of Sergipe. 
For the production of this study, I adopted a methodological approach consistent with 
historical research and theoretical assumptions of the history of education, and based on 
Cultural history, I defined as categories of analysis the concepts of school culture (JULIA, 
2001), associativism (TOCQUEVILLE, 2005) and art of associate (TOCQUEVILLE, 2000). I 
defend the thesis that the Literary Guild Clodomir Silva created and organized by students 
was part of the art of associate in Atheneu Sergipense and was consisted as a model of 
voluntary associations in which students gathered and joined voluntarily motivated by 
identification with the objectives and the purposes of group. Through their practices and 
activities that student association has contributed to the development of autonomy, the spirit 
of cooperation and responsibility, as well as for the formation of youth. The study highlights 
the figure of students within a model of education and literary and cultural practices, which 
justifies its relevance for meet the need to understand how the student associations were 
formed as an important area of education that has contributed to the strengthening of the 
cultural, moral and political values of youth. Through the analysis of a diversity of sources, 
among which I highlight the minutes and papers of the guild, I discovered that students in his 
school everyday life, interacted with the school and the society. Students, real actors of urban 
and cultural life, through the activities of the student association, established spaces marked 
relations, established their environments of sociability and transformed the Literary Guild 
Clodomir Silva in a significant element of the school culture of Atheneu Sergipense. 
 
Keywords: Atheneu Sergipense; History of Education; Literary Guild Clodomir Silva;  
Student Associations; Student Newspapers. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

RESUMEN 
 
 

Esta tesis tiene como objeto de estudio al Gremio Literario Clodomir Silva, asociación de 
estudiantes con fines literarios y culturales, creada en 1934 por un grupo de 15 estudiantes de 
enseñanza secundaria del Atheneu Sergipense. La investigación tiene como objetivo central 
analizar la creación de esta asociación dentro de un modelo de asociación voluntaria, que, 
junto con sus finalidades se configuró como una práctica educativa y cultural que contribuyó 
a la formación de los estudiantes de esa institución educativa. La trama comienza en 1934, 
año de fundación del gremio y se termina en el año 1956, que corresponde a la época en que 
el departamento de arte y  literatura del gremio, llamado Academia Clodomir  Silva, debido a 
desacuerdos internos relacionados con sus fines, se volvió independiente, creándose así una 
nueva asociación estudiantil llamada Arcadia Estudiantil del Colegio del Estado de Sergipe. 
Para la producción de este estudio, adopté un enfoque metodológico coherente con la 
investigación histórica y con los presupuestos teóricos de la Historia de la Educación, bajo la 
luz de la Historia de la Cultura, he definido como categorías de análisis los conceptos de 
cultura escolar (Julia, 2001), asociaciones (Tocqueville, 2005) y arte de unirse (Tocqueville, 
2000). Defendiendo la tesis de que el Gremio Literario Clodomir Silva creado y organizado 
por los estudiantes era parte del arte de asociar presente en el Atheneu Sergipense y se 
constituyó como un modelo de asociación voluntaria en el que los estudiantes se reunieron y 
se juntaron voluntariamente motivados por identificación con los objetivos y propósitos 
actuales. A través de sus prácticas y actividades esta asociación estudiantil contribuyó al 
desarrollo de la autonomía, del espíritu de cooperación y responsabilidad, así como a la 
formación de la juventud. El estudio pone de relieve la figura del estudiante dentro de un 
modelo de educación y prácticas literarias y culturales, lo que justifica su importancia por 
prestar atención a la necesidad de entender cómo las asociaciones de estudiantes se 
constituyeron como un área importante de la educación que ha contribuido al fortalecimiento 
de los valores culturales, morales y políticos de la juventud. A través del análisis de una 
variedad de fuentes, de entre las cuales se destacan las actas y los periódicos del Gremio, 
descubrí un cotidiano estudiantil que contrastaba con la escuela y la sociedad. Los estudiantes, 
actores reales de la vida cotidiana urbana y cultural, a través de actividades conjuntas, 
demarcaron espacios, establecieron relaciones, instituyeron sus ambientes de sociabilidad y 
convirtieron al Gremio Literario Clodomir Silva en un elemento importante de la cultura de la 
escuela Atheneu Sergipense. 

 
Palabras clave: Atheneu Sergipense; Asociaciones de Estudiantes; Gremio Literario 
Clodomir Silva; Historia de la Educación; Periódicos estudiantiles; 
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_________________________________________________________________________ 
ATA DE ABERTURA 

I 
ATA DE ABERTURA1 

 

 

A infância, a juventude e a mocidade unem-se para a mesma finalidade 
procurando as escolas, institutos secundários e as academias, onde seus 
cérebros vão se iluminando com a chama da puríssima ciência. Os 
centros culturais progridem nos estabelecimentos de ensino secundário, 
durante o período letivo, cumprindo a sua finalidade e provando, deste 
modo, que a mocidade sergipana vai realizando brilhantemente os seus 
desígnios. Os jornais publicados pelos alunos do curso secundário 
mostram que a mocidade estudiosa orienta-se atualmente para a vida 
superior mais intelectual e mais artística (MENEZES, 1936, p. 32). 

 

 

Ao descrever os aspectos sociais de Sergipe no ano de 1936, o sociólogo sergipano 

Florentino Menezes2 destacou a efervescência da juventude de outrora em meio às novas 

paisagens urbanas da primeira metade do século XX concretizadas nos contornos das 

linhas arquitetônicas das instituições de ensino3. Nas palavras do sociólogo, a “mocidade 

estudiosa” fazia parte da alma sergipana que expandia-se intelectualmente e tinha sede de 

saber (MENEZES, 1936, p. 32).   

As idas e vindas de pessoas pelos centros comerciais, o barulho dos automóveis, os 

espetáculos teatrais e de circos, o movimento na bilheteria dos cinemas misturavam-se à 

ebulição dos centros culturais e dos jornais estudantis que progrediam nos 

                                                           
1 O presente texto introdutório, intitulado “Ata de Abertura”, faz uma analogia a um dos documentos do 
Grêmio Literário Clodomir Silva, a ata, principal fonte para construção deste objeto de estudo. As demais 
seções da tese também terão títulos que não só farão menções às atas, como também as outras 
particularidades do grêmio. 
2 Nasceu em Aracaju, no dia 7 de novembro de 1886, sendo seus pais Álvaro Teles de Menezes e Francina da 
Glória Muniz Teles de Menezes. Iniciou os estudos de humanidades na Bahia, concluindo-os em Aracaju. 
Em janeiro de 1912, foi nomeado 2º escriturário do Tesouro do Estado, passando depois para o cargo de 
amanuense da Diretoria de Instrução Pública, em 15 de julho de 1915. Foi o iniciador da ideia da fundação 
do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe e recebeu a medalha de ouro da Sociedade Acadêmica de 
História Internacional de Paris, como uma honrosa distinção pelo seu livro Estudo Corográfico, condecorou-
o ainda com a medalha de prata pela publicação das Leis da Sociologia. Doutor em sociologia; sócio 
correspondente do Instituto Histórico e Geográfico de Minas; da Sociedade Portuguesa de Estudos 
Históricos; sócio correspondente da Associação da Imprensa do Amazonas, do Instituto Histórico e 
Geográfico do Rio Grande do Norte, do de Santa Catarina, do da Paraíba e do Instituto Arqueológico e 
Geográfico Alagoano. Fundou, em 1918, o Centro Socialista Sergipano e foi o iniciador da propaganda do 
voto secreto em Sergipe, fundando em 1923, com Manoel dos Passos e Alcebíades Paes, o “Centro de 
Propaganda” do voto secreto. Na imprensa, usou os pseudônimos: Marco, Senda, Fábio e Fábio Morelli. 
Colaborou no Diário da Manhã, Estado de Sergipe, Correio de Aracaju, sob o pseudônimo de Senda, Jornal 
do Povo e Jornal de Notícias. Faleceu em 1959. (GUARANA, s/d, p. 167-168). 
3 O texto “Aspectos Sociais”, publicado na Revista da Academia Sergipana de Letras, foi dedicado ao jovem 
escritor sergipano, Dr. Luis Pereira de Melo, aprimorado cultor das ciências jurídicas e das belas letras. Cf: 
MENEZES, Florentino. Aspectos Sociais. Revista da Academia Sergipana de Letras. Aracaju/SE; ano V, 
n. 8, p. 32-35, maio, 1936.  
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estabelecimentos de ensino secundário. No cenário do cotidiano urbano aracajuano, os 

alunos surgiam como personagens significantes para a compreensão do movimento 

intelectual da juventude.  

Em meio a uma série de transformações sociais, econômicas e políticas que 

modificavam e exigiam novos comportamentos, novas necessidades e posturas, a 

juventude, de forma mais intensa, começava a ser pensada dentro de um molde social que 

primava por uma cultura intelectual. Advertiu Menezes (1936) que o desenvolvimento 

intelectual de Sergipe tinha como imperativo social o desenvolvimento da cultura literária 

e científica. 

 

E esta missão sublime que compete às sociedades culturais, 
principalmente à Academias de Letras que deverá agir de modo a 
desenvolver o estímulo pela alta cultura literário ou científica, 
derramando ondas de luz entre os jovens, para que esta mocidade gloriosa 
possa produzir soes maravilhosos que iluminem o céu azul e esplendido 
de nossa grande pátria. Devemos orientar esta mocidade vibrante para os 
grandes cometimentos, favorecendo o aparecimento futuro da inteligência 
sobre-humana e dos gênios luminosos (MENEZES, 1936, p.34). 
 

 

Destarte, os jovens apreendiam o espaço escolar como um território e símbolo do 

saber, no qual podia concretizar seus sonhos e aspirações. No interior das instituições 

educativas, a “mocidade estudiosa” fundou suas associações sob a denominação de 

grêmios literários e ou culturais, clubes e centros estudantis impulsionados pelo desejo de 

ter um espaço no qual suas ideias e o cultivo das letras fossem as colunas basilares da 

estrutura que os erguiam e solidificavam os interesses compartilhados.  

Queria aquela juventude um lugar para se discutir literatura, cultura, sociedade e 

política sem o peso do sistema de avaliação e das rígidas regras de controle do professor e 

das disciplinas escolares. E ainda que estes espaços, concretizados como associações 

estudantis, fossem criados, incentivados ou até mesmo controlados pelo olhar disciplinador 

do professor e/ou do diretor escolar, neles se promoviam o exercício da escrita, da leitura, 

do diálogo, da oratória, se estreitavam laços de amizades, vínculos de solidariedade e de 

cooperação. Tais espaços desenvolviam o espírito de liderança e, sobretudo, exercitavam a 

autonomia, a democracia e o convívio social.  

Indubitavelmente, as associações estudantis se constituíram como lugares de 

aprendizados que avançavam as fronteiras das salas de aula e, por meio de seus códigos e 

ritos, compuseram a cultura escolar presente na realidade de diversas instituições de ensino 
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brasileira.  Por meio de suas associações, os alunos se fizeram ver e ouvir, compartilharam 

ideias, desenvolveram atividades culturais, produziram jornais e contribuíram para o 

desenvolvimento de “uma inteligência criadora e artística, a única que poderia resistir ao 

tempo” (MENEZES, 1936, p. 34).  

A presença e significância das associações estudantis na história da juventude e da 

educação brasileira, identificadas nas leituras realizadas para o desenvolvimento do meu 

projeto de doutorado conjugadas com as primeiras fontes consultadas, dentre as quais 

destaco os jornais estudantis de Sergipe, sutilmente conduziram a definição de meu objeto 

de investigação.4 

O encantamento com a identificação de dezenas de jornais estudantis, órgãos 

oficiais das associações discentes de Sergipe, localizados na Biblioteca Epifânio Dória e no 

Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, me impulsionou a querer estudar a prática de 

associativismo estudantil no Atheneu Sergipense. E após outras leituras, fontes e 

orientações redefini meu estudo e decidi investigar um grêmio estudantil que ainda hoje 

existe no “Velho Atheneu”. 

Dessa forma, a presente tese tem como foco de estudo o Grêmio Literário Clodomir 

Silva, no período de 1934 a 1956, objetivando compreender a criação desta associação 

estudantil, dentro de um modelo de associativismo voluntário que conjugado com suas 

finalidades configurou-se como uma prática educativa e cultural que contribuiu para a 

formação dos alunos do Atheneu Sergipense.  

O Atheneu Sergipense foi criado no ano de 1870, como instituição oficial de 

estudos secundários de Sergipe e tornou-se a mais importante casa de educação.5 

Consoante aos estudos de Alves (2005a), essa instituição, ao longo dos anos, conviveu com 

transformações profundas não só em sua estrutura física, mas principalmente em sua 

estrutura pedagógica, com a introdução de novas cadeiras, supressão de outras, e sempre 

defendendo e considerando uma proposta de ensino fundamentada no desenvolvimento de 

conexões diretas entre teoria e prática.  

                                                           
4 Dentre as leituras realizados destaco: Carvalho Neto (2004), Cruz (2003), Monarcha (1999), Nascimento 
(2008), Nery (2009), Peixoto (2003), Serra (2011), Souza (2000; 2009) e Vidal (2009). 
5 Segundo Alves (2005), “ao longo dos anos, o Atheneu Sergipense recebeu variadas denominações: 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) e Centro de Excelência Colégio 
Atheneu Sergipense (2003)” (p. 6) e atualmente é denominado Colégio Estadual Atheneu Sergipense. Ao 
longo da tese, utilizarei a denominação Atheneu Sergipense, salvo quando se tratar de transcrição de fontes, 
na qual usarei o termo presente no documento.  
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Constantemente apresentado como berço da intelectualidade sergipana, o Atheneu 

Sergipense foi um local de referência na criação de dezenas de associações estudantis. Ao 

longo de sua história, uma das suas salas serviu de sede para várias associações, como: 

Sociedade Grêmio Tobias Barreto, Grêmio Littero Sportivo do Pedro II, Grêmio Pré-

Politécnico,Grêmio Literário Clodomir Silva, Arcádia Literária do Atheneu Sergipense, 

Centro Cultural Alcebíades Paes, Centro Cívico Tobias Barreto e Clube de Geologia 

Amador de Sergipe (CEGAS).  

Tais agremiações estudantis serviram de espaços privilegiados que ultrapassavam 

os limites da sala de aula, estimulando os alunos para a realização de atividades 

extraclasse, a fim de promover um ambiente em que eles aprendessem a partilhar suas 

experiências, de forma que desenvolvessem a autonomia e o senso de responsabilidade e 

de cooperação.  

O Grêmio Literário Clodomir Silva, objeto de investigação deste estudo, foi 

fundado em 1934 por um grupo de 15 alunos do curso Fundamental do Ensino Secundário 

do Atheneu Sergipense, com o objetivo de criar um espaço onde os jovens secundaristas 

pudessem desenvolver atividades literárias e culturais. Recitação de poemas, defesa de 

tese, palestras proferidas por alunos, professores, diretores, autoridades e intelectuais 

sergipanos e produções de jornais foram as primeiras atividades dessa agremiação 

estudantil, que atualmente com finalidades diferentes das de outrora, ainda mantém suas 

portas abertas agregando como sócios todos os alunos do Atheneu Sergipense. São sete 

décadas de histórias dos alunos secundaristas desta instituição, os quais, através de sua 

associação, construíram identidades, estabeleceram sociabilidades, cumpriram deveres, 

reivindicaram direitos e conquistaram autonomia. 

Ao longo da história, essa associação estudantil sofreu alterações nas suas 

finalidades, que ocasionaram não só ampliação das suas estruturas administrativas e das 

suas atividades, como também modificações em sua denominação: Grêmio Literário 

Clodomir Silva (1934) e Grêmio Cultural Clodomir Silva (1944), Grêmio Estudantil 

Clodomir Silva (a partir dos anos 2000 e permanecendo até os dias atuais).  Todavia, no 

decorrer do texto farei uso da primeira denominação, Grêmio Literário Clodomir Silva e da 

sua sigla GLCS, exceto quando se tratar de transcrição, na qual utilizarei a denominação 

presente no documento.  

A demarcação temporal deste estudo abrange o período que compreende os anos de 

1934 a 1956. A opção pelo marco inicial 1934 justifica-se por ser o ano de fundação do 

Grêmio Literário Clodomir Silva. O ano de 1956 finaliza a investigação deste objeto de 
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estudo por constituir o ano em que o departamento de artes e literatura do grêmio, 

denominado Academia Clodomir Silva, devido às divergências internas relacionadas às 

suas finalidades, tornou-se independente, criando-se, assim, uma nova associação 

estudantil denominada Arcádia Estudantil do Colégio Estadual de Sergipe. 

Tendo em vista o fato de que investigar esse tipo de associação põe em destaque a 

figura do discente dentro de um modelo de educação, este estudo justifica sua relevância 

por atender à necessidade de compreender como as associações estudantis constituíram-se 

em um espaço de educação, que possibilitavam a promoção de determinadas práticas 

educativas e contribuíam para o fortalecimento dos valores culturais, morais e políticos da 

juventude. Investigá-las permite a percepção da educação a partir do universo do aluno, ou 

seja, da apropriação e representação que ele faz daquilo que lhe é transmitido e inculcado. 

 A prática de associativismo estudantil na educação brasileira faz parte de um 

conjunto de práticas educativas e de socialização que marcaram o cenário da história dos 

alunos desde os anos de 1800. Em diversas instituições de ensino os discentes se 

organizaram e criaram seus espaços literários, culturais e políticos e dialogaram com a 

escola e a sociedade. Associações, grêmios, centros e/ou sociedade foram erguidas por e 

para a juventude estudantil visando atender a necessidade de desenvolver o intelecto, como 

também o espírito de responsabilidade, liderança e autonomia dos educandos. Por meio da 

prática de associativismo, os alunos desenvolveram inúmeras atividades, dentre as quais se 

destacou a produção de jornais e periódicos como instrumento de divulgação da associação 

e de persuasão e união dos sócios.6 

Em Sergipe, ocorreu uma significativa produção e circulação de periódicos 

produzidos pelas agremiações estudantis, dentre eles, posso citar: O Porvir, A Vóz do 

Ateneu, O Atheneu, A Voz do Estudante, Correio Colegial e A Voz da Arcádia. A 

grandiosidade dessa produção gráfica atrela-se à necessidade que os discentes sentiam de 

se fazer presente nos movimentos de efervescência cultural que marcaram o dia-a-dia das 

cidades brasileiras.   

Através dos impressos estudantis os alunos se representavam e se faziam notar a 

cada palavra escrita nas páginas do seu veículo de comunicação com a sociedade. “É o ator 

estudante que se manifesta, que registra, que inscreve a sua manifestação através dos 

impressos [...]” (AMARAL, 2002, p. 120). 

                                                           

6 Para Serra (2011), “uma leitura global dos periódicos publicados nas escolas de formação de professores no 
Brasil percebe-se que a maioria deles é dirigida pelos alunos com a tutela dos professores e diretores. Já nos 
periódicos publicados em Portugal, os alunos são os coordenadores de todo o trabalho. Penso que em ambos 
os casos trata-se de um projeto político administrativo com características diferentes” (SERRA, 2011, p. 6). 
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Contudo, mesmo diante da acentuada quantidade de jornais estudantis frutos das 

práticas de associações discentes, o “debate sobre estas agremiações requer uma maior 

quantidade de estudos que procure apanhar a diversidade de modelos que a experiência 

brasileira registra” (NASCIMENTO, 2008b, p. 9).  

Poucos são os trabalhos acadêmicos que tomam essa temática como objeto de 

estudo. Na maioria das vezes, chegam até a mencionar suas existências, mas não as tomam 

como objetos de estudos centrais, apenas as analisam a partir de outro objeto de pesquisa.   

Boa parte dos pesquisadores direcionou suas lentes de pesquisa para um grêmio 

estudantil dentro de uma instituição de ensino tendo como pano de fundo a investigação de 

um jornal estudantil, outros a trajetória de vida de intelectuais ou dirigentes educacionais. 

E para melhor elucidar sobre o que se tem produzido sobre agremiações estudantis dentro 

do universo do campo da História da Educação é que, na sequência, destaco alguns 

trabalhos os quais, de uma forma ou de outra, versam sobre a prática desse tipo de 

associativismo no cotidiano do aluno brasileiro.  

O trabalho de doutorado de Maria Lúcia Spedo Hilsdorf (1986), que tem como 

objeto de estudo a trajetória estudantil de Rangel Pestana, evidencia a presença de práticas 

de associações discentes a partir da análise da vida estudantil desse intelectual.7 Conforme 

essa autora, associações desse tipo eram frequentes no ensino superior e foram 

responsáveis pela produção de importantes periódicos da imprensa paulistana, no final do 

século XIX, principalmente na faculdade de Direito de São Paulo.  

A pesquisadora Áurea Esteves Serra, em sua tese de doutoramento, investigou as 

associações discentes das escolas normais do Brasil e de Portugal e concluiu que, nas 

primeiras décadas do século XX, as Escolas Normais de São Paulo foram marcadas por um 

significativo número de criações desses tipos de associações resultantes da ação dos 

estudantes de curso de Direito.8 De acordo com a referida pesquisadora, na Escola Normal 

da capital paulista, esses estudantes influenciaram e auxiliaram na criação do Clube 

Republicano Normalista, da Arcádia da Normalista e do Grêmio Normalista 2 de Agosto.   

Na tese de livre docência, a pesquisadora Ana Clara Bortoleto Nery teve como 

objetivo analisar e discutir aspectos da estruturação do campo educacional de São Paulo, 

buscando desvendar a cultura pedagógica presente na Escola Normal paulista, entre 1911 e 

                                                           
7 HILSDORF, Maria Lucia Spedo. Rangel Pestana: o educador esquecido. In: Prêmio Grandes Educadores 
Brasileiros. Monografia Premiada. Inep. Brasília, DF. 1986. 
8 SERRA, Áurea Esteves. As Associações de Alunos das Escolas Normais do Brasil e de Portugal: 
apropriação e representação (1906-1927). 2010. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade de Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 
2010. 
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1923, consubstanciada em práticas ordinárias.9 A autora, ao analisar o Anuário do Ensino 

de 1909, identificou dois tipos de associações estudantis nas escolas paulistas. Um tipo de 

associação foi denominada como “república escolar”, que se caracterizava como uma 

associação em que os alunos exercitavam a vida republicana e aprendiam princípios 

fundamentais de educação e da organização política do país e tinha como principal 

objetivo preparar as crianças para exercer o selfcontrol, o governo de si mesmo.  E o outro 

tipo de associação seria o associativismo discente das escolas normais que tinha como 

objetivo principal preparar o aluno para o efetivo exercício do magistério. Nery (2009) 

conclui que a criação das associações discentes nas escolas normais paulistas “tornou-se 

um lugar fértil do exercício de ser docente, ou, em outras palavras, foi o mecanismo de 

configuração do habitus professoral” (NERY, 2009, p. 164).  

Sobre a criação de grêmios estudantis nas escolas normais paulistas no período 

republicano10, o pesquisador Carlos Monarcha, ao investigar a Escola Normal de São 

Paulo, procurou compreender como, durante o período de 1840 a 1930, diferentes sujeitos 

produziram formulações teóricas e realizações práticas, modificando e gerando sentidos 

diversos para essa instituição, tendo como objetivo instaurar o moderno de sua época.11 Ao 

adentrar no universo da Escola Normal paulista, modelo e símbolo da modernidade, o 

pesquisador identificou que, durante os anos iniciais da Primeira República, no cenário da 

educação das normalistas, “disseminaram-se grêmios normalistas, estandartes, hinos 

normalistas, jornais estudantis, conferências, discursos de formatura, comemorações 

anuais, todos os elementos decisivos na formação da auto-imagem socioprofissional do 

normalista” (MONARCHA, 1999, p. 240). O autor percebeu que a inserção dos grêmios 

dentro das atividades das normalistas fazia parte de um conjunto de atividades de práticas 

educativas que visavam beneficiar a formação de professores e atender o modelo 

republicano de educação. 

                                                           
9 NERY, Ana Clara Bortoleto. Em busca do elo perdido: a ação reformadora de Oscar Thompson e a 
formação de professores (1911-1923). 2009. Tese (Livre-docência) - Faculdade de Filosofia e Ciências, 
Universidade Estadual Paulista, Marília, 2009. 
10 O trabalho da pesquisadora Freitas (2003) sobre as representações da ex-normalistas da Escola Normal Rui 
Barbosa do estado de Sergipe revela que nessa instituição também havia uma agremiação normalista criada 
por um grupo restrito de alunas que já se preocupava com a luta feminina na conquista de alguns espaços na 
sociedade. “Com muita criatividade e talento, criaram a Academia Estudantil de Letras” (FREITAS, 2003, 
p.136). As normalistas produziam textos e poesias onde expressavam “os sonhos e as realidades que 
permeavam a juventude feminina da época” (FREITAS, 2003, p.136). 
11 MONARCHA, Carlos. Escola normal da praça: o lado noturno das luzes. Campinas: Ed. da Unicamp, 
1999. 
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Em sua dissertação de mestrado, Priscila Villela Delmonte pesquisou as práticas de 

grêmios literários do Instituto Metodista Granbery de Juiz de Fora na primeira metade do 

século XX.12 Ao investigar sobre os grêmios presentes nessa instituição de ensino 

confessional protestante, a autora apreendeu que as agremiações literárias revelaram-se 

como um instrumento pedagógico diferenciado dos métodos de ensino circulantes no 

período. A participação em grêmios garantia aos alunos secundaristas o acesso a uma prática 

de sociabilidade, a oportunidade do desenvolvimento da reflexão acerca de assuntos atuais, 

ao desenvolvimento da arte da oratória e o acesso a uma biblioteca exclusiva. Para a autora, 

tudo isso influenciava os alunos em suas formações estudantis e, consequentemente, em suas 

trajetórias.  

Em sua monografia de conclusão do curso de Pedagogia, Émerson Correa da Silva 

debruçou-se sobre o periódico Excelsior (1911-1916), objetivando compreender o modo 

pelo qual este periódico pretendeu firmar-se como divulgador de um ideal de formação de 

professores.13 Nesta pesquisa, Silva (2007) apresentou aspectos da formação do professor 

primário presente nos artigos veiculados no referido periódico, que era uma publicação do 

Grêmio Normalista da Escola Normal de São Carlos, o que comprovou a atuação dos 

grêmios na formação dos futuros professores, dando destaque aos processos de constituição 

e de organização de uma associação estudantil que produzia periódicos. Já em sua 

dissertação de mestrado, A configuração do habitus professoral para o aluno-mestre, o 

pesquisador, ao buscar compreender os aspectos da constituição do campo educacional 

paulista entre os anos de 1911 e 1916, a partir, principalmente, da Escola Normal de São 

Carlos, percebeu a forte atuação dos grêmios das normalistas e como estas agremiações 

foram fortemente incentivadas pelos diretores.14 Ao longo do texto, o autor trabalhou as 

origens da criação das associações estudantis das escolas normais e como seus periódicos 

contribuíram significativamente para a formação dos professores primários. 

 A tese de doutorado de Maria Cecília de Medeiros Abras toma o jornal estudantil 

Stella Maris como principal fonte para a compreensão da formação dos professores 

primários em Minas Gerais no período de 1938 a 1945, e destaca a criação de grêmios 

                                                           
12 DELMONTE, Priscila Vilella. Práticas de Grêmios Literários no Instituto Metodista Granbery de 
Juiz de Fora – Instituições Dentro da Instituição (1907-1956). 2010. Dissertação (Mestrado em Educação) -  
Departamento de Educação, Programa de Pós-Graduação Processos Sócio-Educativos e Práticas Escolares, 
Universidade Federal de São João Del Rei, Minas Gerais, 2010. 
13 SILVA, Emerson Correia da. O professor ideal em Excelsior! (1911-1916): o periódico dos alunos da 
Escola Normal de São Carlos. São Carlos: RiMa, 2007. 
14 SILVA, Emerson Correia da. A configuração do habitus professoral para o aluno-mestre: a Escola 
Normal Secundária de São Carlos (1911-1923). 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) - Faculdade de 
Filosofia e Ciências, Universidade Estadual Paulista, Marília, 2009. 



24 
 

_________________________________________________________________________ 
ATA DE ABERTURA 

literários estudantis como importante contributo para a formação de professores.15Ao 

analisar esse impresso, Abras (2010) identificou em suas páginas algumas marcas da 

formação professoral, como: o cumprimento da regulamentação, acatamento de ordens 

superiores, eficiência, uniformização, proposição de modelos em função da necessidade de 

conformação das mentes; o magistério primário como vocação feminina e a educação como 

condutora da moral e da ordem social.  

A pesquisadora Giana Lange do Amaral, em sua tese de doutorado, investigou as 

diferenças ideológicas educacionais existentes entre duas escolas, uma católica e outra 

maçônica, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, no período de 1930 a 1960.16 Amaral (2003), 

no decorrer da sua pesquisa, identificou as associações discentes presentes em ambas as 

escolas. As práticas de criações de grêmios nessas instituições de ensino foram proibidas e 

incentivadas pelo poder administrativo e contribuíram para a participação dos alunos nas 

atividades cívicas das instituições.    

Em, Pulsões Culturais no início do século XX: grêmios literários, conferências, 

teatro e música em Uberabinha, MG (1908-1920), o autor Wenceslau Gonçalves Neto, ao 

discutir a vida cultural brasileira na Primeira República, destacou os grêmios literários como 

uma das “pulsações culturais” dentro do processo de modernidade da sociedade brasileira, 

em especial da cidade mineira Uberabinha. O autor demonstrou que os grêmios literários 

organizados por alunos foram mecanismos de formação cultural e intelectual da juventude 

dentro dos moldes do ideal de civilização republicana.  

A maioria das pesquisas acima elencadas não toma as associações estudantis como 

objetos de investigação. Nelas, estas associações foram analisadas como parte de outro 

objeto, a exemplo dos jornais estudantis. Logo, ratifica-se mais uma vez que os estudos 

sobre a atuação das associações estudantis no cenário educacional demanda um maior 

número de pesquisadores que busquem enveredar por este caminho como forma de 

compreensão da participação dos alunos na constituição dessas associações que se 

configuram como espaços de práticas educativas e culturais realizadas e vividas por eles.  

Em Sergipe, essa demanda é ainda maior, pois não há registro de produção 

acadêmica que tenha as agremiações estudantis como objeto de pesquisa. E mesmo 

                                                           
15 ABRAS, Maria Cecília de Medeiros. Lendo no jornal Stella Maris as marcas de formação dos 
professores em uma escola normal católica de Minas Gerais. 2010. Tese (Doutorado em Educação) – 
Centro de Ciências Humanas e Sociais, Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2010. 
16 AMARAL, Giana Lange. Gatos pelados x Galinhas gordas: desdobramentos da educação laica e da 
educação católica na cidade de Pelotas. (Décadas de 1930 a 1960). 2003. Tese (Doutorado em Educação) - 
Universidade Federal Do Rio Grande Do Sul, Porto Alegre, 2003. 
 



25 
 

_________________________________________________________________________ 
ATA DE ABERTURA 

alargando os horizontes, localizar pesquisas sobre atuações de alunos no cenário 

educacional do estado, o resultado é ainda mais acanhado. Contudo, foram localizados 

alguns trabalhos que, ao analisar seus objetos, evidenciam as associações estudantis ou a 

participação de alunos na promoção do conjunto de práticas de formação cultural, social e 

política.  

É o caso do trabalho da pesquisadora Valdevânia Freitas dos Santos Vidal (2009), que 

investigou o impresso estudantil, “O Necydalus”, produzido pelos alunos do Atheneu 

Sergipense, no período de 1909 a 1911.17 A autora revelou em sua pesquisa que, através 

desse impresso, os alunos apresentaram suas concepções sobre temas educacionais e 

demais acontecimentos que se desenrolaram no cotidiano sergipano. Esse impresso 

estudantil serviu como instrumento de ascensão social dos estudantes que, a partir de suas 

produções literárias, legitimaram-se socialmente e culturalmente. Por meio das páginas do 

O Necydalus, os alunos buscaram obter “o desenvolvimento de sua escrita para que, no 

futuro, pudessem dar longos voos em direção ao reconhecimento dentro do campo 

intelectual sergipano” (VIDAL, 2009, p.188).  

Já a pesquisadora Márcia Terezinha Jerônimo Oliveira Cruz (2014), em seu doutorado, 

investigou a formação jurídica tendo como centralidade a Faculdade de Direito de Sergipe, 

no período de 1950 a 1968.18 Alicerçada em uma diversidade de fontes conjugadas com 

um diálogo com os conceitos de Peter Burke, Jean-François Sirinelli, Roger Chartier, 

Pierre Bourdieu e Carlo Ginzburg, a autora definiu a “cultura acadêmica” como práticas de 

formação, ritos e símbolos, e buscou provar que por meio desta categoria de análise é 

possível realizar o estudo específico das instituições de ensino superior / universitárias. 

Para tanto, procurou aproximações entre a cultura da Faculdade de Direito de Sergipe com 

a Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, revelando, assim, elementos 

significativos da “cultura acadêmica” dentre os quais estão as normas e práticas de 

formação, o cotidiano estudantil   nos mais diferentes espaços, o qual foi marcado por uma 

série de ritos, símbolos estabelecidos e materializados nos trotes, nas solenidades, na 

imprensa e associações estudantis.  A autora destacou que o Centro Acadêmico Silvo 

Romero e o jornal Academvs foram umas das diversas organizações sócio-político-

                                                           
17 VIDAL, Valdevania Freitas dos Santos. O Necydalus: um jornal estudantil do Atheneu Sergipense (1909-
1911). 2009. Dissertação (Mestrado em Educação) – Núcleo de Pós-Graduação em Educação, Universidade 
Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2009. 
18

 CRUZ, Márcia Terezinha Jerônimo Oliveira. Ritos, símbolos e prática de formativas: a Faculdade de 
Direitos de Sergipe e sua cultura acadêmica (1950-1968). 2014. Tese (Doutorado em Educação) – Programa 
de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2014. 
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culturais, que além de serem verdadeiros espaços de sociabilidades, contribuíram na 

formação dos estudantes e na mobilização da vida estudantil da Faculdade de Direito de 

Sergipe.  

O pesquisador Jorge Carvalho do Nascimento, no livro A escola de Baden-Powell: 

cultura escoteira, associação voluntária e escotismo de Estado no Brasil, teve como 

objetivo destacar o escotismo como uma Pedagogia Ativa, fundado pelo lord Baden-

Powel, “inseridas no contexto das reformas educacionais que embalaram diferentes países 

europeus e americanos durante as primeiras décadas do século XX” (NASCIMENTO, 

2008a, p.19).19 Comentando acerca das suas investigações sobre o movimento de escoteiro, 

o pesquisador destacou o caráter de associativismo voluntário do escotismo, a pedagogia 

do escotismo e sua atuação na formação do estudante. Nascimento (2008a) também pôs em 

relevo a tentativa do Estado brasileiro de apropriar-se desse movimento através do 

escotismo escolar, no intuito de militarizar a infância. Ao destacar a importância do 

escotismo escolar, esse estudioso estabeleceu um debate sobre a militarização da infância e 

sobre como o escotismo foi compreendido por lideranças políticas e intelectuais do Brasil 

como um modelo pedagógico que poderia complementar o trabalho das escolas. 

 Sob as lentes da Sociologia da juventude e da cultura, o pesquisador José Vieira da 

Cruz (2003), em sua dissertação de mestrado, investigou as experiências da juventude 

universitária em Aracaju no período de 1960 e 1964.20 A partir de uma diversidade de 

fontes, o autor construiu o perfil dos estudantes universitários revelando suas imagens 

práticas de socialização na sociedade, identificando-os como agentes sociais na disputa 

política e no movimento estudantil. Continuando na trilha da juventude universitária e dos 

movimentos estudantis, o referido pesquisador, em sua tese de doutorado, investigou o 

movimento estudantil, o ensino superior e a sociedade em Sergipe, no período de 1950 a 

1985, objetivando compreender como parte da intelectualidade, dos profissionais, dos 

artistas e dos políticos, com formação superior obtida no estado, passou a renovar e/ou a 

reproduzir as disputas pelo poder político local.21 Fazendo uso de fontes escritas e orais e 

dos conceitos de classe Social, juventude, intelligentsia, intelectuais, sociedade civil, 

                                                           
19 NASCIMENTO, Jorge Carvalho do. A escola de Baden-Powell: cultura escoteira, associação voluntária e 
escotismo de Estado no Brasil. Rio de Janeiro: Imago, 2008a. 
20

 CRUZ, José Vieira da. Juventude e Identificação Social: Experiências Culturais dos Universitários em 
Aracaju/SE (1960-1964). 2003. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Núcleo de Pós-Graduação em 
Ciências Sociais, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2003.  
21 CRUZ, José Vieira da. Da autonomia à resistência democrática: movimento estudantil, ensino superior e 
a sociedade em Sergipe, 1950-1985. 2012. Tese (Doutorado em História) - Universidade Federal da Bahia, 
Salvador/Bahia, 2012. 
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hegemonia, a pesquisa demonstrou como os estudantes organizaram-se para garantir sua 

autonomia política e a constituição de uma universidade no estado.  

Cruz (2012) também evidenciou as experiências de lutas e resistências dos 

estudantes sergipanos no período da ditadura militar marcado por um forte sistema de 

intervenção, controle e vigilância. Neste cenário, desvendou o perfil dos estudantes e 

destacou a atuação das associações e dos movimentos estudantis sergipanos e suas 

articulações com os movimentos e associações a nível nacional. Em um cenário de lutas, 

disputas e resistências, os estudantes assumiram posições no quadro da sociedade civil, 

compondo assim a intelectualidade cultural, artística e política de Sergipe na segunda 

metade do século XX e início do século XXI. 

 Outra pesquisa que também investigou a juventude universitária de Sergipe foi a 

dissertação de mestrado de Antônio da Conceição Ramos22, a qual centralizou a 

investigação do papel da Juventude Universitária Católica (JUC) no movimento estudantil 

brasileiro e sergipano durante período de 1958-1964, objetivando verificar o modo pelo 

qual a JUC em Sergipe se envolve politicamente com a luta estudantil e sua relação com a 

hierarquia católica. Dentro de uma abordagem teórico-metodológica a partir da concepção 

dialética da educação e da utilização de fontes documentais e fontes orais, o texto destacou 

a relação da Igreja Católica com os conflitos enfrentados pelo governo brasileiro no 

período anterior ao golpe de 1964. Segundo o autor a JUC manteve-se adepta aos 

interesses da Igreja Católica, portanto, desarticulada com as lutas sociais mais 

consequentes face a democratização da sociedade brasileira.  

O trabalho monográfico de conclusão do curso de História de autoria de Pedro da 

Mota Carvalho Neto (2004) teve como objeto de estudo a imprensa estudantil sergipana no 

período de 1874 a 2003.23 O autor objetivou reunir, divulgar e popularizar os boletins e os 

jornais estudantis sergipanos em um catálogo, a fim de contribuir para o desenvolvimento 

de pesquisas dentro do campo da História da Educação sobre os impressos estudantis. A 

pesquisa identificou e localizou os jornais e boletins produzidos pelos alunos de diversas 

instituições de ensino do estado e destacou que muitos desses impressos tiveram pouco 

tempo de vida útil, surgindo no primeiro número e desaparecendo no posterior. Para 

                                                           
22 RAMOS, Antônio da Conceição. Movimento Estudantil: A JUC em Sergipe (1954-1964). 2000. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia) – Núcleo de Pós-Graduação em Ciências Sociais, Universidade 
Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2000.    
23 CARVALHO NETO, Pedro da Mota. Imprensa estudantil sergipana (1874-2003). 2004. Monografia 
(Licenciatura em História) – Centro de Educação e Ciências Humanas, Universidade Federal de Sergipe, São 
Cristóvão, 2004.   
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Carvalho Neto (2004), a imprensa estudantil teve altos e baixos, sendo a década de 1930 o 

período de maior produção fruto da grande efervescência estudantil no período. O autor 

apontou os grêmios estudantis como um dos maiores responsáveis pelo surgimento de 

diversos jornais produzidos por alunos, sendo o Grêmio Literário Clodomir Silva o maior 

produtor deste tipo de impresso nas terras sergipanas.  

Em conformidade com o diálogo com essas bibliografias e o objeto de investigação, 

formulei os seguintes questionamentos, os quais serão respondidos ao longo do 

desenvolvimento da tese: 

� O Grêmio Literário Clodomir Silva do Atheneu Sergipense foi uma 

associação estudantil criada e organizada por alunos que contou com o 

apoio do diretor escolar e do corpo docente? 

� O Grêmio Literário Clodomir Silva contribuiu para autonomia e o 

desenvolvimento do espírito de colaboração e de responsabilidade, bem 

como a formação intelectual e política dos alunos do Atheneu Sergipense?  

� Inicialmente as finalidades do Grêmio Literário Clodomir Silva atendiam 

exclusivamente às atividades literárias e culturais, distanciando-se das 

questões políticas? 

� Os impressos estudantis, órgãos oficiais do Grêmio Literário Clodomir 

Silva, configuraram-se como verdadeiras vitrines desta associação e de seus 

sócios, nas quais se faziam ver e ouvir?  

Em torno dessa problematização defini duas hipóteses. A primeira alude que o 

Grêmio Literário Clodomir Silva fez parte da arte de se associar presente na cultura escolar 

do Atheneu Sergipense e a sua criação é fruto da ação dos alunos que careciam de um 

espaço para se dedicarem às atividades literárias e culturais.24 A segunda hipótese acena 

que a prática de associativismo voluntário por meio do Grêmio Literário Clodomir Silva 

contribuiu para o desenvolvimento da autonomia e do espírito de colaboração e de 

responsabilidade, bem como a formação intelectual e política dos alunos do Atheneu 

Sergipense. 

Após definir as hipóteses, estabeleci os seguintes objetivos específicos: 

� Analisar o Grêmio Literário Clodomir Silva como fruto da arte de associar 

presente no universo da cultura escolar do Atheneu Sergipense; 

� Identificar e analisar as finalidades do Grêmio Literário Clodomir Silva; 

                                                           
24 Posteriormente, apresentarei a definição do conceito de “arte de se associar”, de Tocqueville (2004). 
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� Dialogar com as questões das associações estudantis dentro do modelo de 

associativismo voluntário; 

� Identificar os jornais e produções literários vinculados ao grêmio; 

� Refletir acerca das relações existentes entre direção e professores com o 

grêmio. 

Os objetivos permitiram definir as seguintes categorias de análise dentro da 

investigação do presente objeto: cultura escolar, associativismo e arte de se associar. 

A definição do conceito de cultura escolar como categoria de análise desta tese, 

considerou que o universo das associações estudantis sinaliza para uma compreensão da 

formação de um grupo de alunos que, a partir de suas experiências vividas e 

compartilhadas, construíram uma identidade capaz de distingui-los de outros grupos de 

alunos que, apesar de dividirem o mesmo espaço educativo, a escola, apresentaram 

posicionamentos e concepções de mundo diferentes.  

Nesse âmbito, o conceito de cultura escolar, defendido por Julia (2001), é 

apresentado como indispensável para este tipo de investigação, uma vez que possibilita 

explicações das complexidades da escola nos seus mais distintos aspectos, níveis e sujeitos. 

A cultura escolar entendida “como um conjunto de normas que definem conhecimentos a 

ensinar e condutas a inculcar, e um conjunto de práticas que permitem a transmissão desses 

conhecimentos e a incorporação desses comportamentos [...]” (JULIA, 2001, p. 10), 

permite compreender não apenas as relações e práticas do interior das salas de aulas, mas 

as dos pátios de recreios e ir “além dos limites da escola” (JULIA, 2001, p. 11). 

  Expõe Bencosta (2010) que a cultura escolar resulta da ação dos sujeitos que 

fazem a escola. Seus estudos “são capazes de apresentar fragmentos explicativos do 

universo escolar, aptos a contribuir para o estudo dos fenômenos educacionais em seus 

mais variados aspectos históricos” (BENCOSTA, 2010, p. 42). Ela permite “olhar os 

objetos como resultados de ações, que incorporam interesses, objetivos e tradições de 

quem a produz e de quem delas se apropria”.25 

Sob essa perspectiva, o aluno constitui um sujeito significativo do cotidiano 

escolar, pois é para ele que a escola é pensada. Investigar o aluno é desvelar a sua relação 

com os ritos, normas e a cultura da escola, permitindo compreender o espaço educativo das 

                                                           

25 FELGUEIRAS, Margarida Louro. Cultura Escolar: da migração do conceito à sua objetividade histórica. 
In: FELGUEIRAS, Margarida Louro; VIEIRA, Carlos Eduardo (Eds). Cultura escolar, migrações e 
cidadania. Porto: Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e Autores, 2010, p. 28. 



30 
 

_________________________________________________________________________ 
ATA DE ABERTURA 

instituições de ensino a partir do ângulo do discente que, no cotidiano escolar, construiu e 

se adequou a códigos, regras e práticas de convivência.  

Ao enveredar pelo cotidiano escolar, consequentemente, vislumbra-se as ações e as 

relações estabelecidas pelo e para o corpo discente. Em meio a um conjunto de práticas 

instituídas neste horizonte, o associativismo estudantil surge como uma peça na 

engrenagem das práticas educativas.  Nesse sentido, optei por fazer uso dos conceitos de 

associativismo e arte de se associar, de Alexis de Tocqueville (2000; 2005), como 

categorias de análises, por sentir a necessidade de compreender como o Grêmio Literário 

Clodomir Silva passou a fazer parte da cultura escolar do Atheneu Sergipense. 

 O teórico Tocqueville compreende o fenômeno do associativismo como um 

mecanismo de combater ao individualismo nas sociedades democráticas, constituído a 

partir de um modelo de associações ou sociedades livres em que os indivíduos reúnem-se 

de forma voluntária e motivados por identificarem-se com os objetivos presentes. 

Tocqueville identificou na sociedade dos Estados Unidos oitocentista esse modelo de 

associativismo, também conhecido como associativismo voluntário, o qual consiste na 

“adesão pública que certo número de indivíduos dá a determinadas doutrinas e no 

compromisso que contraem de contribuir de uma certa maneira para fazê-lo prevalecer” 

(TOCQUEVILLE, 2005, p. 220)”.26  Neste sentido, as associações confiavam ao indivíduo 

o direito de se reunir e se unir em torno de um interesse comum, por meio delas se 

estabelecem a socialização e a sociabilidade em prol de um projeto coletivo.27 

As interpretações tocquevilleanas sobre esse fenômeno auxiliaram-me na 

investigação de associações estudantis como fruto da ação de indivíduos que promovem 

práticas legítimas de socialização e estabelecem relações sociais comuns aos espaços 

democráticos. A inquirição das práticas estudantis de socialização dentro do Atheneu 

                                                           
26 Dentre os principias teóricos que discutiram o fenômeno do associativismo estão: Weber (1992), Simmel 
(1986), Elias (1991), Giddens (1991).  
27 Outra explicação sobre a presença do associativismo nas sociedades modernas é a do sociólogo Max 
Weber, que, em viagem aos Estados Unidos da América no ano de 1904, identificou a prática associativa no 
seio dos grupos de protestantes. Percebeu que as seitas protestantes, classificadas como associações 
voluntárias, naquela federação política pareciam ter maior liberdade de manifestação e na sua esteira 
floresceram as associações seculares, cívicas e voluntárias. No pensamento weberiano, as associações 
voluntárias foram espaços sociais que se constituíram e se legitimaram como um ambiente apto para o 
aprimoramento do caráter e ética do indivíduo. Nelas, criou-se tipo de homem eficiente e grandioso que tinha 
de provar “sua igualdade com os outros, no qual não as ordens da autoridade, mas a decisão autônoma, o bom 
senso e atitude responsável constituem a preparação para a cidadania” (WEBER, 2002, p. 32). Weber ainda 
destaca que essas associações voluntárias eram, principalmente, os “veículos típicos de ascensão social para o 
círculo da classe média empresarial. Serviam para difundir e manter o ethos econômicos burguês e 
capitalistas entre as amplas camadas das classes médias (inclusive agricultores)” (WEBER, 2002, p. 354).   
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Sergipense resultou na identificação de um conjunto de associações estudantis criadas e 

dirigidas por alunos ao longo da história dessa instituição de ensino.  

Evidencia-se, assim, a importância de se fazer o uso do conceito de arte de se 

associar como categoria de análise, defendido por Tocqueville como um costume criado a 

partir de uma necessidade que os indivíduos sentem de se reunirem em torno de uma 

associação. Segundo Tocqueville (2000), “o acaso faz que alguns homens tenham um 

interesse comum em certo assunto [...]. Eles se encontram e se unem, familiarizando-se 

desse modo, pouco a pouco com a associação” (TOCQUEVILLE, 2000, p. 141). A arte de 

se associar se faz necessária dentro do processo de civilização dos homens, pois por meio 

das associações a igualdade de condições entre os homens se desenvolve e se fortalece. 

Dentro dessa perspectiva, busquei compreender a criação do Grêmio Literário 

Clodomir Silva dentro do conjunto de associações estudantis do Atheneu Sergipense 

resultante da arte de se associar presente nessa instituição de ensino.   

Ao investigar as diferentes atividades, perfis e posicionamentos assumidos pelos 

sócios do GLCS, demonstraram-se em relevo: o exercício da autonomia, a prática de 

reuniões, a tomada de decisões de modo coletivo, a liberdade de se expressar e tomar 

determinadas posições sem deixar de considerar as hierarquias do grupo e até da instituição 

de ensino à qual estavam ligados. Desse modo, cabe pontuar que as reflexões de 

Tocqueville sobre a constituição das associações voluntárias contribuíram 

significativamente para a compreensão do papel do aluno na constituição do Grêmio 

Literário Clodomir Silva. 

Contudo, para uma melhor compreensão de meu objeto de estudo, manterei um 

diálogo constante com outros conceitos que, de certa maneira, perpassam a historiografia 

educacional atinente ao campo de pesquisa da História da Educação dentro dos aportes 

teóricos da História Cultural. 

Desse modo, é fundamental destacar que fiz uso do conceito de associação 

estudantil do pesquisador português Adolfo Lima (1925), que a define como um grêmio 

escolar e post-escolar, constituindo um organismo federal e que agrega todos os órgãos 

associativos da escola”.28 Compreendo, assim, que as associações estudantis são resultado 

das ações de um grupo de alunos que, por vontade própria ou orientados por diretores 

escolares, professores ou legislação escolar específica, se organizaram em torno de uma 

                                                           
28 LIMA, Adolfo. A autonomia dos educandos e as associações escolares: as solidárias. In: Educação Social: 
Revista de Pedagogia e Sociologia, Lisboa, ano 2, n. 15, p. 141-146, maio 1925. 
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associação, grêmio, órgão, liga, centro cívico e grupo, a fim de desenvolver atividades 

culturais, científicas, sociais e políticas dentro e fora do espaço escolar. 

Nessa perspectiva, inquirir sobre associações de estudantes sugere uma abordagem 

e interpretações pautadas no conceito de representação utilizado por Roger Chartier (2002), 

buscando compreender tal conceito nas atividades dos alunos agremiados. 

As representações são entendidas como práticas culturais, percebidas nas 

estratégias de pensar a realidade e construí-las, ou seja, trata-se do modo pelo qual em 

diferentes lugares e momentos uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler 

por diferentes e determinados grupos sociais.29 O uso do conceito de representação de 

Chartier, na investigação das agremiações estudantis, possibilita compreender a realidade 

dos grêmios e sua relação com os ideais educacionais vigentes e dos seus associados, pois 

a representação é “instrumento de um conhecimento mediato que faz ver objeto ausente 

através da sua substituição por uma imagem capaz de reconstruir em memória e de figurar 

tal como ele é” (CHARTIER, 1990, p.20). 

Sendo a representação “a exibição de uma presença, a apresentação pública de uma 

coisa ou de uma pessoa” (CHARTIER, 2002, p.74), busquei entender como os membros 

do grêmio em estudo representavam a sua realidade, e como eles construíram a imagem da 

agremiação para si mesmo ou para outros. 

Para compreender as relações estabelecidas entre sócios do Grêmio Literário 

Clodomir Silva, os professores e a direção da escola, faço uso do conceito de estratégia, de 

Michael de Certeau, que a define como o cálculo (ou a manipulação) das relações de forças 

que se torna possível a partir do momento em que um sujeito de querer e poder pode ser 

isolado (CERTEAU, 2008, p. 99). Explica Certeau (2008) que o sujeito estratégico joga 

em um “lugar suscetível de ser circunscrito como algo próprio e ser a base de onde se 

podem gerir as relações com uma exterioridade” (CERTEAU, 2008, p. 99).  

Assim, a estratégia opera em um lugar próprio, no qual o sujeito tem a possibilidade 

de ampliar e deliberar as relações com o que é lhe é exterior. Esse lugar próprio revela um 

certo poder de movimentação, no qual a ação é minuciosamente calculada e carregada de 

intenções. A ação estratégica possui uma delimitação de fora que lhe fornece a condição de 

autonomia. Em um terreno de disputa, a estratégia tem o “lugar do poder e do querer 

próprios” (CERTEAU, 2008, p. 99). Por esse entendimento, busquei evidenciar as 

estratégias dos agremiados para alcançar determinados objetivos e legitimar suas ações. 

                                                           
29 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Tradução Maria Manuela 
Galhardo. Rio de Janeiro: Ed. Bertrand Brasil, 1990. 
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Compreendendo que os grêmios estudantis constituíram espaços socais e culturais 

em que seus membros se relacionavam com a sociedade e a escola, fiz uso do conceito de 

campo, defendido por Pierre Bourdieu como um espaço em que ocorrem as relações entre 

os indivíduos, grupos e estruturas sociais. Tal espaço apresenta uma dinâmica que obedece 

a leis próprias, sempre alimentadas pelas disputas ocorridas em seu interior. Desse modo, 

considerei agremiações estudantis como um espaço de práticas educativas e sociais, no 

qual seus membros, no âmbito das configurações estabelecidas por seus códigos e leis, 

disputam por posições e representatividade.30 

A investigação do associativismo discente permitiu estabelecer conexões com os 

conceitos aqui apresentados por ser um objeto de estudo intricado de relações no campo 

educacional, cultural e social. A manutenção do diálogo com tais conceitos contribuíram 

para melhor desvendar algumas representações do passado do Grêmio Literário Clodomir 

Silva, mas ciente de que “ler e escrever a cultura ordinária é mister de reaprender 

operações comuns e fazer da análise uma variante de seu objeto” (CERTEAU, 2008a, 

p.35). 

Assim, apresento e defendo a tese de que o Grêmio Literário Clodomir Silva criado 

e organizado por alunos fez parte da arte de se associar presente no Atheneu Sergipense e 

constituiu-se como um modelo de associativismo voluntário em que os alunos se reuniram 

e se associaram de forma voluntária e motivados por se identificarem com os objetivos e as 

finalidades presentes. Através de suas práticas e atividades, essa associação estudantil 

contribuiu para o desenvolvimento da autonomia e do espírito de colaboração e de 

responsabilidade, bem como para a formação da juventude. 

 

 

Ampliando o olhar sobre o objeto  

 

 

As associações estudantis na paisagem educacional brasileira tem sua gênese no 

século XIX e foi explicada dentro dos estudos da História da Educação como frutos das 

iniciativas dos alunos das faculdades do Brasil Império, principalmente das faculdades de 

Direito. Nesse sentido, Hilsdorf (1986) expôs que:  

                                                           

30 Cf: BOURDIEU, Pierre. Algumas propriedades dos campos. In: BOURDIEU, Pierre. Questões de 
Sociologia. São Paulo: Marco Zero, 1980.  
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Idéias liberais e democráticas empolgavam também o alunado, 
produzindo a expansão das associações estudantis e o florescimento da 
literatura acadêmica de natureza política. Grupos liberais e conservadores 
de todos as matizes defrontavam-se na Brasília, no Ensaio Filosófico 
Paulistano, no Ateneu Paulistano, na Associação Culto à Ciência, no 
Recreio Instrutivo e no Guaianá, participando de suas reuniões, 
escrevendo para seus periódicos (HILSDORF, 1987, p. 28). 

 

Seguindo as explicações de Hilsdorf, percebeu-se que a expansão do associativismo 

estudantil nas faculdades imperiais também estava atrelada ao aumento de produções de 

impressos estudantis e chegaram até as escolas do ensino secundário influenciando os 

alunos a fundarem suas associações, sociedades e clubes literários e culturais.31 

O associativismo literário praticado pelos estudantes brasileiros é fruto da 

sociedade letrada do Brasil oitocentista e de meados do século XX, que criou espaços de 

cultivo às letras como gabinetes de leitura, clubes literários e impressos que buscavam 

promover uma cultura literária que se concretizava, sobretudo, pelos modos de ser do 

homem civilizado. A valorização social da literatura e do conhecimento se expressava 

dentro e fora dos espaços escolares, buscando o cultivo de uma elite letrada. Contudo, a 

expressão mais contundente se deu nos espaços das instituições de ensino secundário, nos 

quais os estudos das letras prevaleciam, sendo a retórica, a oratória e a literatura 

propagadas como um traço do homem culto e civilizado.32   

As associações estudantis brasileiras criadas no século XIX e na primeira metade 

do século XX, com fins literários, culturais ou políticos, contribuíram de forma ímpar para 

a formação moral, política, social e cultural dos estudantes. Por meio delas a juventude 

criou dispositivos de inserção na sociedade e se fez ver e ouvir.  

A maioria dessas associações enquadra-se no modelo das associações voluntárias, 

pois a filiação a elas e a participação efetiva dos sócios se dava pela identificação destes 

com as finalidades e os objetivos das mesmas. Nessas associações, espaços legítimos de 

convívio social e de intermediação entre indivíduo e sociedade, os sócios estabeleceram e 

adquiriram vínculos sociais e referência de grupo. 

                                                           
31 Cf: HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. Francisco Rangel Pestana: jornalista, político, educador. 1986. Tese 
(Doutorado em Educação) -  Universidade de São Paulo, São Paulo, 1986. 
32 Cf: SOUZA, Roberto Acízelo de. O Império da Eloqüência. Rio de Janeiro: Ed. UERJ, Eduff, 1999. 
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 Como exemplo de associação estudantil brasileira criada no século XIX, destaco a 

Associação Culto à Ciência, uma sociedade literária fundada em 1857 pelos alunos do 

Colégio Culto à Ciência da Província de São Paulo, a qual lançou o periódico mensal 

Memórias da Associação Culto à Ciência33.  

Entretanto, essa não foi a única associação estudantil criada na província de São 

Paulo durante o século XIX. Estudos apontam que, na segunda metade dos anos de 1800, 

existiram cerca de dezenas de associações estudantis responsáveis pela maioria dos 

periódicos que circularam em São Paulo.34 Alunos do ensino superior e das escolas 

normais foram os responsáveis pela criação dessas associações que estão relacionadas “à 

produção cultural acadêmica, isto porque os alunos organizavam um órgão de veiculação – 

jornal ou revista –, tendo, na maioria das vezes, uma associação estudantil” (SERRA, 

2011, p. 89).  

O associativismo discente nas escolas normais, consonante com os estudos de Silva 

(2009), Nery (2009) e Serra (2011), teve início na Escola Normal da Capital, em 1889, 

com a fundação do Club Republicano Normalista. Um ano após a fundação deste clube, os 

alunos fundaram sua primeira associação, Arcádia Normalista, sob a proteção da Escola 

Normal, “uma entidade oficial, com apoio de Caetano de Campos, do Secretário do Interior 

Rubião Junior e do deputado estadual Arthur Breves” (SILVA, 2009, p.50).  

Serra (2011) esclareceu que após a primeira década do século XX ocorreu um 

impulso na criação de associações estudantis paulistas não só nas escolas normais, como 

também nos ginásios e nos institutos de educação. Segundo a autora, entre os anos de 1906 

e 1930, foram criados: Grêmio Normalista “16 de maio”, Grêmio Normalista “Álvares de 

Azevedo”, Grêmio Normalista “2 de agosto, Grêmio Normalista “18 de abril”, Grêmio 

Normalista de Piracicaba, Grêmio Normalista “11 de junho”, Grêmio Normalista Literário 

e Pedagógico e Grêmio Normalista “22 de março”. E paralelo a este movimento 

associativo, ocorreu também uma larga produção de jornais, boletins e revistas, órgãos 

oficiais das associações estudantis.35 

                                                           
33 Segundo Hisldorf (1986), nesse jornal Rangel Pestana teria escrito em 1860, segundo o testemunho de seu 
contemporâneo, o artigo “As Letras, as Ciências e Artes no Brasil”. Cf: HILSDORF, Maria Lúcia Spedo. 
Francisco Rangel Pestana: jornalista, político, educador. São Paulo: Universidade de São Paulo, 1986. Tese 
(Doutorado em Educação) – Faculdade de Educação.  
34 Cf: Hilsdorf (1986), Monarcha (1999), Nery (2009) e Serra (2011). 
35 Dentre as quais estavam: O Estímulo (1906), O Excelsior (1911), O Estudo (1911) O Raio Verde (1917), O 
Sorriso (1928), O Normalista (1929). 
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 Sobre o crescimento do associativismo estudantil nas escolas normais de São 

Paulo, os estudos de Nery (2009) aprovam que estava atrelado à ação de João Lourenço 

Rodrigues, Oscar Thompson e João Chrysostomo Bueno dos Reis Junior, na Escola 

Normal da Capital, sendo que, a partir de 1911, passa a ser atividade presente em todas as 

Escolas Normais do estado, tornando-se oficial a partir da Reforma do Ensino de São 

Paulo de 1920.  

 

Os grêmios tornavam-se assim uma peça na engrenagem complexa da 
representação social do professor que se pretendeu constituir a partir da 
imagem do aluno-mestre. Como elemento essencial desta representação, 
começam a publicar periódicos, na maioria, em forma de jornais ou 
boletins informativos (NERY, 2009, p. 65).  

Nery (2009) também concorda que as origens das associações estudantis das 

escolas normais paulistas têm sua origem no século XIX dentro da Faculdade de Direito do 

Largo de São Francisco em São Paulo. Ao corroborar que o associativo acadêmico 

influenciou significativamente o das escolas normais paulistas, Nery (2009) ressaltou que: 

O grêmio normalista nas Escolas Normais paulistas pode não ter, apenas, 
se originado das associações de alunos, em São Paulo, que já eram 
patentes no século anterior e na experiência da Escola Normal da Capital. 
João Lourenço Rodrigues, enquanto Inspetor Geral do Ensino, realizou 
visitas às escolas americanas e lá se deparou com um tipo de organização 
discente. Com recomendações feitas por Oscar Thompson e Horace Lane 
para esta viagem aos Estados Unidos, Rodrigues diz que uma das coisas 
que o impressionou foi a “republica escolar”. Por meio delas os alunos 
exercitariam a vida republicana, constituindo uma espécie de governo, 
onde aprenderia princípios fundamentais da educação cívica e da 
organização política do país. Mais do que formação cívica, segundo 
Rodrigues, a republica escolar é antes de tudo um poderoso instrumento 
de educação moral (NERY, 2009, p. 68).    
 

Conforme Nery (2009), outros elementos apontados como influenciadores da 

criação das associações estudantis merecem atenção para que o pesquisador não caia no 

terreno do consenso e crie teorias explicativas a partir daquilo que seu olhar quis ver. Nas 

escolas brasileiras os ideais da Escola Nova são identificados como fortes motivadores da 

disseminação de associações estudantis.36 

                                                           
36 Declarou Veiga (2003, p. 399 - 422) que a Escola Nova foi apresentada por seus defensores com um 
laboratório de pedagogia prática em que privilegiava os trabalhos manuais, trabalhos livres, trabalho 
individual, trabalhos coletivos. Essa metodologia primava pela educação da consciência moral e da razão 
prática, existindo uma forte preocupação com a cultura do corpo pela ginástica natural e com a promoção de 
viagens a pé ou de bicicleta, acampamentos em barracas e cozinha ao ar livre como forma de aprendizagem 
prática.   
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 A proposição de que a escola deva ter como base os interesses da criança é 

expressa em sua forma mais radical e mais sistematizada na obra de John Dewey, 

influência decisiva no pensamento pedagógico do século XX (VALDEMARIM, 2010, p. 

29).  Alicerçado em um modelo de ensino que compreendia os fatos e as experiências de 

vida dos alunos como forma de valorização da construção do conhecimento, o 

escolanovismo passou a enxergar a escola como espaço promotor de uma maior 

valorização da iniciativa do aluno na aprendizagem garantindo êxito na efetivação do 

diálogo na relação professor/aluno/sociedade.  

A publicação e circulação das obras de Fernando de Azevedo, Lourenço Filho e 

Anísio Teixeira, principais instrumentos de divulgação das concepções da pedagogia nova, 

demonstraram que no Brasil priorizou-se o desenvolvimento da escolarização, valorizando 

as experiências do aluno e o desenvolvimento da autonomia para a realização de trabalhos 

e atividades e a diversificação de ambientes educacionais (VALDEMARIM, 2010, p. 126). 

Neste contexto, a disseminação de atividades extraescolares, bibliotecas, excursões, festas 

escolares, associações escolares (grêmios, sociedade, centros, escotismo e ligas), impressos 

escolares e outros começaram a delinear a nova paisagem das escolas brasileiras.  

As pesquisas de Monarcha (1999), Delmonte (2010) confirmam que paralelo ao 

movimento escolanovista ocorreu uma maior efervescência de associações estudantis 

sediadas nas escolas brasileiras de Ensino Secundário. Conforme esses pesquisadores, 

dentro das práticas agremiativas dos estudantes secundaristas são possíveis apreender 

algumas configurações dos ideais da Escola Nova.   

Compreendeu-se a escola como espaço de introdução à vida social, na qual o 

convívio e relações sociais estabelecidos são carregados de valores e espírito de liberdade, 

igualdade, cooperação e união. O aluno, assim, a partir de um aprendizado baseado na 

experiência social desenvolveria uma efetiva autonomia. Segundo Dewey (2002), 

 

No recreio, durante as brincadeiras e desportos, a organização social 
ocorre espontânea e inevitavelmente. Há algo para fazer, uma atividade 
para executar, exigindo uma divisão natural do trabalho, a seleção de 
líderes e subordinados, a cooperação e emulação mútuas (DEWEY, 2002, 
p.24). 

 

Neste sentido, os grêmios funcionavam como um dispositivo de preparação e 

formação dos alunos que eram estimulados a produzir conhecimentos, a serem ativos, e 

desenvolverem o espírito de responsabilidade, civismo e moralidade. Por essa 
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compreensão das finalidades dos grêmios estudantis, pesquisadores dessas temáticas 

tendem a apresentar a constituição dessas agremiações como resultantes da influência da 

pedagogia da Escola Nova e destacam que, após os anos de 1930, ocorreu uma 

intensificação na criação de grêmios estudantis nas escolas brasileiras.  

Alguns estudos da história da educação, dentro os quais destaco Horta (1994), 

Peixoto (2003) e Amaral (2003), acusam que esta intensificação foi resultado da política 

educacional da Era Vargas e dos pressupostos da Escola Nova que respaldaram e 

incentivaram atividades para além do espaço físico da sala de aula por meio de trabalhos 

complementares.37 

No governo varguista, o então ministro da educação, Francisco Campos, estimulou 

intensamente as atividades de socialização dentro das escolas. Auditórios, excursões, 

clubes, bibliotecas, disciplinas escolares (Educação Física, Trabalhos Manuais, Desenho e 

Canto), escotismo, grêmios, ligas, jornais escolares etc. foram empreendidos como 

atividades de socialização e introduzidas nos currículos sob a denominação de Instituições 

Escolares, cujo “papel consistia em manter o vínculo com a sociedade” (PEIXOTO, 2003, 

p. 112).38 

                                                           
37 “O estudo da influência das concepções educacionais renovadoras no Brasil defronta-se com questões 
temporais [...]. Admitindo-se que grande parte de suas proposições ainda informa o ideário pedagógico 
brasileiro, pode-se trabalhar com a hipótese de um ciclo de longa permanência cujos primeiros movimentos 
ocorreram num curto espaço de tempo, foram compostos de inúmeras ações estratégicas e simultâneas e que 
incluíam reformas educacionais em todos os níveis, debates polêmicos, produções editoriais e jornalísticas, 
individuais ou coletivas, e ocupação de posições-chave no comando da administração educacional e das 
associações. A simultaneidade das ações e da ocupação dos espaços políticos aglutinou forças e resultados 
numa direção comum, mesmo que cada uma delas seja portadora de especificidades. Embora as 
periodizações sejam sempre educativas, pode-se localizar num período de nove anos – 1926 -1935 – os 
eventos educacionais com forte conotação renovadora. A agitação de ideias provocada pelo inquérito 
realizado por Fernando de Azevedo para o jornal O Estado de S. Paulo em 1926, teve prosseguimento com 
ações editoriais, projetou-se nacionalmente por meio do Manifesto dos Pioneiro da Escola Nova em 1932, 
assentou bases institucionais na Reforma do Instituto de Educação de Distrito Federal e na elevação da 
formação de professores ao nível superior que foi interceptada em 1935, tanto no Distrito Federal quanto em 
São Paulo” (VALDEMARIM, 2010, p. 110-111).  
38 Em seus estudos sobre a história da escola primária paulista, Souza (2009) esclareceu que essas instituições 
foram nomeadas e classificadas de diversas formas na educação brasileira, como: instituições auxiliares, 
serviços auxiliares da educação, instituições complementares, organização auxiliares, etc. Contudo em 1936 
o diretor de Departamento de Educação de São Paulo destacou cinco categorias delas: a) instituições de ação 
educativa geral – biblioteca infantil, jornal infantil, cinema educativo, orfeão infantil; b) instituições de 
educação agrícola – jardim escolar, horta escolar, clube agrícola, criação de animais; c) instituições de 
educação econômica – cooperativa, banco escolar; d) instituições de ação social – Associação de Pais e 
Mestres e Associação de Amigos da Escola e, e) instituições de assistência – caixa escolar, assistência 
alimentar, assistência dentária, assistência médica, assistência higiênica. Em 1960, a Secretaria de Estado da 
Educação de São Paulo dividiu estas instituições em três categorias distintas: 1-Assistencial – caixas 
escolares ou caixas de cooperação escolar; 2- Cultural – teatro, cinema, museu, biblioteca, jornais, clubes 
filatélicos; 3- Socializante – cívicas (campanhas, comemorações, eventos de civismos), artísticas (coral, 
banda, fanfarra); sociais (escotismo, bandeirantismo, atividades sanitárias); esportivo/recreativas (festas, 
excursões). 
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Segundo Peixoto (2003), essas atividades de socialização ocupavam papel de 

destaque no currículo escolar, pois além da sua afinidade com a Escola Nova, a escola cada 

vez mais era compreendida como uma instituição capaz de atuar no processo de 

disciplinarização da sociedade.39 

Atendendo ao modelo do escolanovismo, os espaços escolares ganharam uma 

dimensão maior e mais significativa no universo de suas funções. Além de seu papel 

preventivo e disciplinador, a escola passou a ter a importante “função de criar no indivíduo 

o desejo de colaborar na construção de uma pátria una, que tem no homem brasileiro, 

produtivo, disciplinado, a base de sua grandeza” (PEIXOTO, 2003, p. 112).  

Segundo Souza (2009), a escola brasileira dentro do movimento escolanovista 

passou por mudanças pedagógicas e, por conseguinte, ganhou novas finalidades. 

Atendendo aos ditames de Dewey, sobreveio à escola a função social, em que a criança 

deveria compreender o funcionamento da sociedade e, ao mesmo tempo, por meio da 

ampliação da ação educativa, deveria realizar a obra de reconstrução social. 

É preciso reconhecer a ação educativa da escola movida pela sua função social e 

destacar a sua relevância dentro do processo de socialização no ambiente educativo. A 

socialização defendida e praticada no interior das instituições de ensino de todos os níveis 

aquiesceu-se como uma mola-mestre na complexa engrenagem do processo de formação 

dos educandos, elevando-lhes seu espírito de responsabilidade e garantindo-lhes práticas e 

experiências de convivência social alicerçada no gracejo de civismo e civilidade.   

Os estudos de Peixoto (2003) revelaram que em Minas Gerais, após a aprovação do 

Decreto nº 11.501 de 1934, o Conselho dos Estudantes elucidou a importância das 

atividades de socialização, não só como espaço de aprender fazendo, mas como meio de 

garantir ao aluno a vivência de experiências úteis no desenvolvimento de qualidade do 

bom cidadão (PEIXOTO, 2003, p. 176). Esclareceu a autora que o Conselho do Estudante, 

presidido pelo diretor escolar e composto por representantes de classes, eleitos pelo voto 

direto dos colegas, e por três professores, representantes do corpo docente contribuíram 

significativamente para a manutenção da ordem e da disciplina nas escolas. Tendo em vista 

a educação, a instrução dos alunos e a boa harmonia e cooperação deles com a equipe 

diretiva e professores da instituição de ensino, o Conselho de Estudantes propugnou o 

aperfeiçoamento dos discentes e seus interesses coletivos.   

                                                           
39 Cf: PEIXOTO, Ana Maria Casasanta. Educação e Estado Novo em Minas Gerais. Bragança Paulista: 
EDUSF, 2003.  
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 Por este horizonte, as associações estudantis compuseram o conjunto de atividades 

de socialização, peculiar ação educativa da escola, que contribuíram na formação da 

juventude que “aprendia fazendo”, por meio das vivências de experiências benévolas 

fundamentadas no desenvolvimento de senso de responsabilidade, respeito, dignidade e 

cooperação para o bem em sociedade.  

A presença dessas associações também foi frequente após a implantação do Estado 

Novo, em 1937, que alterou o regime político brasileiro e estabeleceu novas formas de 

relações e organizações entre governo e sociedade. Nesta urdidura, regulamentou-se o 

funcionamento das organizações da juventude, que teve como consequência a promoção e 

criação de entidades e associações designadas a formação moral e cívica do jovem.40 

Nesse contexto, os grêmios estudantis compuseram o conjunto de associações 

auxiliares ou escolares destinadas a complementar a educação formal nos estabelecimentos 

de ensino. Em meio a outras instituições escolares – clubes agrícolas, pelotões de saúde, 

jornais e murais, ligas de bondade, clubes de leitura, varais literários, ligas pró-língua 

nacional, bibliotecas, círculos de pais e professores, associações de pais e ex-alunos etc. –, 

as associações estudantis, com distintas finalidades, também foram mecanismo de controle 

do estado e atenderam ao projeto educacional estadonovista. 

Portanto, as associações estudantis, resultantes do movimento associativo no 

interior das faculdades de Direito do século XIX e/ou dos ideais propagados pela 

Pedagogia da Escola Nova, que floresceram no ambiente das instituições de ensino 

brasileiro, sobretudo as de ensino secundário, fizeram parte do cotidiano do universo da 

cultura escolar da juventude brasileira do século XIX e XX. Essas associações estiveram 

presentes no cenário da vida social e cultural de jovens que nesses espaços de sociabilidade 

estabeleceram regras de convivência, desenvolveram a socialização e se constituíram como 

grupos sociais distintos.  

Considerando a presença significativa de associações estudantis na educação 

brasileira, torna-se vital um deslocamento das lentes de pesquisa para este objeto de 

estudo, ainda apresentado como um lugar pouco visitado pelos historiadores da educação. 

Os raros estudos que se propuseram investigar esta temática adentram no universo do 

                                                           
40 Segundo Horta (1994), “[...] A Juventude Brasileira seria administrada, em nível federal, por um Conselho 
Nacional e por um Departamento Nacional da Juventude, ligados ao Ministério da Educação. O 
Departamento Nacional da Juventude substituiria a Divisão de Educação Física Extra-Escolar do Ministério 
da Educação e ficaria com o encargo da administração das atividades educativas, não incluídas no ensino, e 
destinadas à formação física, ao desenvolvimento da educação moral e cívica e ao complemento da educação 
intelectual da Juventude Brasileira. Em nível estadual, seriam criados Conselhos de Juventude e 
Departamento de Juventude nas Secretarias Estaduais de Educação” (HORTA, 1994, p. 231).  
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associativismo de uma classe ou grupo social sem fazer interlocução com teóricos da 

educação que discutiram o fenômeno do associativismo como um instrumento político e 

educativo preciso para o desenvolvimento do espírito de colaboração e cooperação do 

discente. 

A investigação sobre a prática de associativismo discente entre o final do século de 

XIX e meados do século XX, por vezes, é marcada por um discurso, quase que comum, de 

que tal prática alicerçou-se sob ótica da apreciação dos ideais de civismo presente em 

determinados modelos de educação. Nascimento (2008) alertou que:  

 

Talvez seja necessário repor o debate sobre essas práticas, tal como se fez 
nos anos 80 e 90 com o movimento da Escola Nova, para que, antes de 
qualquer coisa, sejamos capazes de compreender os objetivos daquele 
tipo de ação, antes mesmo de denunciá-la. Há ainda muita informação 
sobre o assunto a ser analisada. Talvez esteja na hora de atenuar as 
análises que centraram as argumentações sobre este tema, substituindo o 
foco por uma tentativa de compreender as práticas culturais dos 
estudantes. Assim, a formação escolar poderá ser iluminada como uma 
cultura que levou a incorporação de valores, comportamentos e hábitos 
(NASCIMENTO, 2008b, p.7). 

 

Emerge, assim, a necessidade de se revisitar alguns teóricos da educação para, 

assim, compreender melhor como o associativismo discente não só faz apenas parte de 

uma política de governo, mas, sobretudo, é fruto de um modelo de educação aclamado e 

aplicado nas sociedades democráticas. Neste sentido, faz-se necessário adentrar no espaço 

da educação para desvendar os discursos dos intelectuais que defendiam o associativismo 

na educação. 

Adentro, assim, no universo da autonomia dos educandos a partir das associações 

estudantis, defendida pelo intelectual português Adolfo Lima41. Como professor e diretor 

da Escola Oficina nº 1 de Lisboa, este intelectual português foi um grande defensor da 

autonomia dos educandos por meio das associações escolares ou associações dos 

                                                           
41Adolfo Ernesto Godfroy de Abreu e Lima, escolanovista português conhecido como um dos maiores 
difusores, além de praticante, das idéias libertárias no campo da educação e do ensino em Portugal. Nasceu 
em Lisboa, capital portuguesa, em 28 de maio de 1874, e faleceu também naquela capital, em 27 de 
novembro de 1943. Formado em Direito pela Universidade de Coimbra, teve a educação como seu principal 
campo de trabalho. Entre os anos de 1906 a 1914, foi professor de Sociologia e diretor pedagógico da Escola 
Oficina Nº 1 de Lisboa, instituição escolar pertencente à Sociedade Promotora de Asilos, Creches e Escolas, 
uma organização de caráter maçônico e republicano, que, em 1913, passou a chamar Sociedade Promotora de 
Escolas.  Cf: CANDEIAS (1994) e BARREIRAS (2006).  
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educandos.42 Em muitos dos seus artigos, publicados na revista Educação Social, que 

circulou em Portugal na primeira metade do século XX, a defesa da construção de uma 

escola nova portuguesa com base nas ideias de Adolfo Ferrière marcou a sua teoria e 

prática pedagógica. 

A coluna “Autonomia dos Educandos e as associações escolares: as Solidárias”, 

assinada por Adolfo Lima, compôs diversas edições da citada revista. Através desta 

coluna, esse intelectual publicou artigos sobre a autonomia dos educadas e seus benefícios 

para a formação e a vida social dos alunos.   

No número quatro do segundo ano da edição dessa revista, Adolfo Lima apresentou 

e defendeu a escola social como uma sociedade de criança, a qual deve criar nos educandos 

a prática do livre exercício de seus direitos e deveres. Declarou que, para a criança 

caminhar para sua emancipação e dignificação, a escola deveria ser compreendida como 

um laboratório sociológico e tinha que ser organizada e funcionar de modo a conduzir os 

educandos a agir de forma consciente, emancipadora e libertadora. Informou ainda que: 

 
A escola é um pequeno agregado social, cujos membros, as crianças, 
cuidam e tratam do bem comum, dos meios de realizar os seus fins, 
desempenhando as diversas funções e cargos escolares, que velam pelo 
bom andamento e progresso da colectividade a que pertencem.  
Estas funções devem ser organizadas pela e para a colectividade, e não 
traduzirem apenas “serviços”, que o mestre distribui, autoritariamente, 
“por ordens de serviço”, e que muitas das vezes são apenas “uma 
economia” à falta de “pessoal menor” (LIMA, 1925c, p. 15)43.  
 

Por meio das ações desenvolvidas neste ambiente educativo, os alunos exercitariam 

o espírito de comparticipação e colaboração necessários para uma vida em sociedade, e a 

escola promovia uma educação libertadora – conhecida pelos norte-americanos e ingleses 

                                                           
42 Para Dewey (1959), a escola deveria ser compreendida como uma comunidade em miniatura, na qual o 
aluno tivesse a oportunidade de desenvolver a cidadania, a responsabilidade e participação social. Seria, 
assim, a escola o espaço pedagógico em que a liberdade, a aprendizagem pela experiência e interligação do 
conhecimento escolar com o real cotidiano dos educandos conjecturavam-se em prol de uma educação para a 
vida. Este tipo de educação estimula o desenvolvimento da autonomia dos alunos, fazendo com que adquiram 
não só a capacidade do desenvolvimento cognitivo, mas, especialmente, permite o envolvimento espontâneo 
nas atividades escolares, que consequentemente exercita a sua autonomia. A autonomia dos educandos 
idealizada no pensamento pedagógico de Dewey seria fruto da liberdade e aprendizagem por experiência, 
sendo “a escola um lugar onde a criança vivesse realmente e adquirisse uma experiência de vida que, sem 
deixar de lhe proporcionar prazer, possuísse um significado próprio e inteligível” (DEWEY, 2002, p. 56). 
Neste sentido, o espaço escolar seria um ambiente de formação educativa e social e permitiria a construção 
do espírito de colaboração e exercício da cidadania. 
43 Segundo Lima (1925), “É preciso não confundir funções sociais numa sociedade escolar, como derivadas, 
organicamente, da solidariedade de todos os seus membros, e a exploração económica” dos alunos, que 
suprem os empregados e são obrigados, despoticamente, a prestar serviços, sem a menos consciência coletiva 
(LIMA, 1925c, p. 15).  
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como “self governmet”44 e pelos latinos como “autonomia dos escolares, ou dos 

educandos” –, em que cada criança tem uma função social a desempenhar, e, portanto, 

contribui para o bem geral, dentro da Escola.45 

No regime da autonomia dos educandos há uma atmosfera de harmonia e confiança 

na relação do professor com o aluno, em que este último colabora com o desenvolvimento 

e sucesso da escola, tendo sempre a consciência do seu papel individual em prol do bem da 

coletividade. Por meio de ações que estimulam a colaboração e o bom desempenho do 

educando, ocorre a promoção de uma tendência ao social em combate à individualidade. O 

aluno é estimulado a agir para o bem do seu semelhante, tornando-se, assim, sociável, 

humano e humanitário. Os laços da vida em comum resultantes de “uma mutualidade de 

esforços individuais, convergentes para um fim, tornam evidente a necessidade, que todos 

temos, de nos associar, de viver em sociedade, e que não nos é possível passar sem ela!” 

(LIMA, 1925c, p. 18). 

 Ao destacar uma série de vantagens que o regime da autonomia dos educandos 

apresenta, dentre as quais estavam o desempenho perfeito, a tendência ao social, o combate 

ao individualismo, a promoção do bem coletivo e a prática de se associar, Adolfo Lima 

concluiu que: 

A autonomia realiza um duplo benefício: 1º a livre expansão de tôdas as 
virtualidades individuais, e concomitante exercício e prática da acção 
individual perante a colectividade; 2º a criação de uma consciência 
coletiva da espécie pela solidariedade necessária das consciências 
individuais na realização do bem comum, do Ideal Social (LIMA, 1925c, 
p. 18).   

 

 A autonomia dos educandos defendida por Adolfo Lima e praticada na Escola 

Oficina nº 1 de Lisboa, através da associação dos alunos “A Solidária”46, teve como 

                                                           
44 “A expressão ‘self governmet’ tem dois sentidos em inglês: um psicológico, outro político. Significa, 
sobretudo, o império sobre se próprio, o domínio de si próprio. A virtude dos que são capazes de resistir as 
suas paixões, de conduzir-se, segundo os princípios racionais, de decidir contra o seu interêsse pessoal, 
quando êsse se opõe ao interesse público; de reconhecer os seus êrros, quando os comete. Por outro lado, o 
‘self governmet’ designa um regime político: é a autonomia, o regime democrático, em que os cidadãos são 
livres e só obedecem às leis que fizeram directa ou indirectamente” (BALDWIN, 1925, apud LIMA, 1925c, 
p. 14). 
45 Cf: Lima, Adolfo. Autonomia dos Educandos e as associações escolares: as Solidárias. In: Educação 
Social- Revista de Pedagogia e Sociologia. Lisboa, ano 2, n, 4, p. 10-24, abr, 1925c. 
46 De acordo com Lima (1925): “A associação dos alunos na Escola Oficina nº 1 – A Solidária, como se 
depreende dos relatórios da gerência, foi fundada por eles numa assemblea geral, em 13 de Fevereiro de 
1910. Numa sessão solene, realizada em 1 de Maio dêsse ano, o seu secretário geral afirmava: “A nossa 
associação, como o seu nome indica, é um agrupamento em que todos os sócios se encontram unidos num 
grande abraço fraternal; é um todo homogêneo nos seus fins e intuitos. Procura realizar um ideal, em que um 
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principal objetivo a promoção das relações de solidariedade, cooperação e colaboração 

entre eles. Os alunos aprendiam a viver em sociedade, cientes da sua real função em meio à 

prática do bem comum.  

Com base nas explicações de Adolfo Ferrière, Lima (1925c) destacou as 

associações dos educandos como mecanismos basilares para o desenvolvimento da 

autonomia dos alunos e determinantes para a construção de uma educação social em que os 

discentes, através da promoção de seus direitos e cumprimentos de seus deveres, 

aprendiam o convívio social.  

A existência de uma associação de alunos dentro do universo escolar “revela já um 

estado de progresso e de mentalidade activa e estudiosa, mas que varia em qualidade e 

quantidade de efeitos educativos, conforme o tipo associativo escolhido e adoptado” 

(LIMA, 1925c, p. 19). Segundo Lima (1925c), estas associações com fins diversos se 

apresentam em três tipos bem definidos. 

 O primeiro tipo é a associação de alunos de regime autoritário absoluto e patriarcal, 

organizada e dirigida pelo diretor ou professor da escola. Muitas das vezes, este tipo de 

associação também é organizado pelo corpo docente e não só apenas por um único 

professor. Nela, os alunos são obrigados a se associarem e pagarem a contribuição de 

sócios. Este pagamento provoca no educando a crença no dinheiro como solução de tudo 

sem trabalho e empenho e o torna acomodado, passivo e submisso as ordens daqueles “em 

que delega o exercício de seus direitos e cumprimento dos seus deveres” (LIMA, 1925c, p. 

19). Mesmo sendo sócios e contribuintes, talvez por não se identificarem com a finalidade 

da associação, o aluno mantém-se alheio a vida associativa e esta posição não será motivo 

de expulsão.  

Para Adolfo Lima, as associações dessa espécie são completamente inúteis para 

educação, pois não educam e não exercitam a vida social dos sócios que não se identificam 

como parte de um coletivo e com interesses comuns. Lima (1925c) advertiu que: 

 
[...] a entrada para a associação deve ser facultativa, como facultativo 
devem ser também os cargos e serviços a desempenhar. Ela, porém deve 
ser um foco de atração tão forte e poderoso que a nenhum escolar, 
normalmente constituído, possa ser-lhe indiferente não ser associado. 
O indivíduo que entra obrigado, contrafeito, para uma associação nunca é 
um associado, nunca será um colaborador, um companheiro, e se, ainda 
por cima, lhe impuserem, despoticamente, com sanções, a prestação de 

                                                                                                                                                                                

mal de um sócio seja um mal para todos; o bem de um sócio seja um bem para todos”. Pensai nisto: o esforço 
individual vale muito, é a base da vida; mas êsse esfôrço tem de ser combinado, conjugado com os demais 
esfôrços dos outros indivíduos, que isolados, para nada servem” (LIMA, 1925d, p.19).   
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um serviço, ou o desempenho de um encargo, fá-lo há não só mal, mas, o 
que é pior, ao invés do que seria para desejar, tornando-se um elemento 
corruptor, em vez de um elemento activo de colaboração. Fará as coisas 
por demais para [...] cumprir a obrigação, a corveia (LIMA, 1925c, p. 
15). 
 

Lima (1925c) ainda alertou que essas associações estudantis criadas e organizadas 

por diretores e professores são impostas aos alunos e apenas servem para criar uma massa 

de seres “sem iniciativa, submissos, incapazes de um gesto que marque a sua 

individualidade, que quebre a tradição. São as inconscientes ovelhas de Panun que se 

deixam ir para onde toda gente vai” (LIMA, 1925c, p. 19).  

O segundo tipo de associações de educandos, destacado por Adolfo Lima, são as 

criadas e organizadas pelos discente, longe da vista, quase que em segredo, do diretor e dos 

professores da escola e são dirigidas por um líder de um agrupamento escolar. Este tipo de 

associativismo pode ser desenvolvido dentro da instituição escolar, mas pode ter sua 

origem não só nela, mas em casa, na rua ou em jardins públicos. Nelas, os professores são 

convidados para sócios e só têm conhecimento delas por pagarem generosamente a cota.  

Contudo, o sucesso desse tipo de associações depende da importância que os 

docentes dão a elas, por seus sócios dependerem de acompanhamentos e estímulos as suas 

iniciativas e empreendimentos. Esses movimentos espontâneos associativos, sem o apoio 

do professor, podem ser efêmeros e ficará mercê da vontade de seu líder, e dura tanto 

tempo quanto dura o prestígio ou o capricho dele.47 

 O terceiro tipo de associações de educandos são aquelas criadas e organizadas 

pelos alunos com a participação dos professores e cujo funcionamento fica a cargo dos 

órgãos compostos por eles. São associações “de cooperação, de colaboração, em que o 

corpo discente e o corpo docente constituem uma só convergente acção educativa” (LIMA, 

1925c, p. 19). Nelas, as ações são desenvolvidas em conjunto e suas finalidades tendem a 

atender a vontade e aspirações de ambos os corpos dirigentes.  

Essas associações são extremamente importantes dentro do processo educativo de 

uma instituição de ensino, por educarem os alunos a partir de experiências e relações 

sociais estabelecidas no convívio diário que se dá através das reuniões, passeios e 

excursões. As finalidades desse terceiro tipo de associação de educando dialogam com as 

reais necessidades da escola e do estudante. Seu corpo diretivo visa a resolver 

                                                           

47 Cf: LIMA, 1925c. 
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especificamente os problemas oriundos das salas de aulas e, assim, atingir o bom 

desenvolvimento da escola. 

Entretanto, para o Adolfo Lima esses três tipos de associações de educandos não se 

configuram como uma associação ideal promotora de uma educação social, pois uma 

associação modelo, como bem definiu, deve  

 

[...] brotar dos próprios educandos, deve corresponder a uma necessidade 
sentida e compreendida por eles, que criam, que organizam, conforme os 
seus ideais do momento, que marcam os objectivos, e que devem pô-la a 
funcionar, dividindo entre os diversos trabalhos dos órgãos criados. 
A associação deve, pois, corresponder a uma necessidade, deve a sua 
origem na vida dos educandos, nas aspirações. Se é outorgada pelo 
mestre, como monarca, arrisca-se a ficar inerte e incompreendida (LIMA, 
1925c, p. 21). 
 

 
 Uma associação estudantil comprometida com a educação social de seus sócios, 

além de ser fruto do desejo e necessidade exclusivo dos discentes, surge naturalmente do 

movimento espontâneo dos educandos que, “sob o impulso de um ideal, pretendem 

associar-se para a realização de um certo fim concreto” (LIMA, 1925c, p. 21). Essas 

associações de educandos são “verdadeiros laboratórios sociais, em que a criança e o 

adolescente executam, experimentam, a vida social, e, dentro dos limites das suas fôrças, 

funções da mesma espécie, que mais tarde hão de desempenhar quando adultos” (LIMA, 

1925c, p. 23).  

Por meio dessas associações, os discentes desenvolvem o espírito crítico e 

responsável. Sentem-se como parte de um todo que comungam valores, objetivos e 

interesses comuns, e são estes interesses que os motivam a se associarem e a formar órgãos 

que representam e legitimam suas vontades e necessidades.  De acordo com Lima (1925c), 

os interesses das crianças e dos adolescentes são 

 
[...] os primeiros rebates das necessidades humanas, que levam o ser 
humano a associar-se, a formar órgãos ou instituições sociais, cujo 
conjunto é o superorganismo humanidade, nós, filiando e fixando os 
objetivos das associações escolares nos diferentes grupos de interêsses 
infantis e adolescentes, fazemos, por isso, exactamente, dessas 
associações “sociedades humanas em miniaturas”, onde existem aqueles 
mesmos e característicos órgãos e instituições que há nas sociedades 
organizadas dos adultos (LIMA, 1925c, p. 22).   
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 Por conseguinte, as associações estudantis são resultantes de interesses da mesma 

natureza dos interesses dos adultos que criam suas instituições socais. É também através 

desse tipo de associativismo que a escola pode contar com a contribuição de seu corpo 

discente na sua gestão e organização.  

Considerando as possibilidades e tendências presentes na organicidade escolar, o 

aluno atuará para a efetivação do bem comum e a escola passará a ser uma “ambiência de 

solidariedade social e um laboratório de consciências sociais” (LIMA, 1925c, p. 23). Tais 

associações devem apresentar-se como promotoras da autonomia de seus sócios. A partir 

delas o exercício da consciência social é praticado e a educação social se faz presente no 

cotidiano dos educandos. 

O reconhecimento das associações estudantis como locus de autonomia dos 

educandos as classificam como uma instituição educativa que organiza não só a vida 

escolar, mas também a vida social e cultural do educando. Nelas, os jovens são 

disciplinados e autodisciplinados, e por meio das experiências vividas em conjunto com 

seus pares, combatem o individualismo e fortalecem o interesse pelo bem coletivo. 

 

 

A metodologia do trabalho e o encontro com as fontes de pesquisa  

 

 

Considerando que o papel do historiador não “é  estabelecer certezas, mas reduzir o 

campo  das incertezas  e estabelecer um feixe de probabilidade” (BORGES, 1993, p.66), 

sem perder de vista o “diálogo entre conceito e evidência, um diálogo conduzido por 

hipóteses sucessivas, de um lado, e a pesquisa empírica, do outro” (THOMPSON, 1981, 

p.49), nesta tese adotei um caminho metodológico coerente com a pesquisa histórica e com 

pressupostos teóricos da História da Educação, sob a luz da História Cultural.  

Desse modo, procurei não apenas consultar as fontes disponíveis acerca do Grêmio 

Literário Clodomir Silva, mas principalmente fazer uso de qualquer vestígio deixado pelos 

alunos do Atheneu Sergipense no período em estudo. Assim, busquei manter um diálogo 

constante entre as fontes, a bibliografia consultada e as hipóteses apresentadas.   

Interpretar e desvelar singularidades foram posicionamentos assumidos no decorrer 

do percurso investigativo das fontes. Tal ação, consequentemente, demandou de mim 

adentrar em arquivos públicos e particulares, na expectativa de obter a mínima informação 

possível sobre esse objeto de estudo ainda silenciado no campo da História da Educação.  
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Por essas razões, desenvolvi esta tese com base nos seguintes procedimentos 

metodológicos:  

� Levantamento e leitura da bibliografia sobre associativismo estudantil e 

ensino secundário;  

� Levantamentos de documentos pertencentes às associações discentes do 

Atheneu Sergipense, em especial as criadas nos anos de 1930, 1940 e 1950; 

� Levantamento e análise dos jornais estudantis do período em estudo; 

� Levantamento e análises dos jornais do Grêmio Literário Clodomir Silva; 

� Análises de fontes como atas, leis, decretos, diários de classe, regimentos, 

estatutos, discursos, teses dos associados e outros; 

� Realização de entrevistas com ex-sócios do Grêmio Literário Clodomir Silva. 

A presente pesquisa, inicialmente, focou-se em dois arquivos públicos: o arquivo 

do CEMAS (Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense), onde foram 

localizados documentos como atas do Atheneu Sergipense, algumas correspondências dos 

grêmios e uma ata do Grêmio Literário Clodomir Silva do período de 1944 a 1945.   

No arquivo do IHGSE (Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe), foram 

localizados alguns números dos jornais pertencentes ao Grêmio Literário Clodomir Silva, 

além de regulamentos e regimentos do Atheneu Sergipense. 

É importante destacar a dificuldade de se encontrar qualquer documento 

proveniente das associações estudantis que atuaram em Sergipe no período em estudo. É 

como se tivesse sido ordenado um silêncio absoluto sobre essas associações. O que chama 

ainda mais atenção é que esse silêncio é mais evidente dentro do Atheneu Sergipense, 

instituição de ensino que sediou diversas associações estudantis em Sergipe.48 

A existência desse silêncio levou-me a tecer alguns questionamentos sobre a 

relação existente entre as instituições de ensino com a documentação produzida pelos 

alunos. Por que as instituições de ensino não preservam a memória do aluno? Por que os 

arquivos escolares só registram a memória do aluno por meio da documentação burocrática 

e oficial? Por que o que é produzido pelo aluno é descartado e jogado fora, como se ali não 

constasse a história da escola?  
                                                           
48 Atualmente, o CEMAS está desenvolvendo ações junto à direção do Atheneu Sergipense que visam a 
recolher documentos que por motivos ainda não esclarecidos encontram-se guardados em arquivos 
particulares. Nesse sentido, um dos principais objetivos desse centro de memória é ampliar cada vez o seu 
acervo como forma de preservação da memória daquela instituição, em especial, a memória dos discentes e 
docentes. De acordo com a falas de ex-sócios, a maioria da documentação produzida pelo Grêmio Literário 
Clodomir Silva foram destruídas durante o período da ditadura militar brasileira, o que dificultou a 
localização de sua documentação.  
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A busca de respostas para esses questionamentos aguçam cada vez mais o debate 

sobre a importância de resguardar a memória da escola. Frequentemente os discursos 

afinam e sinalizam para a importância vital da manutenção dos arquivos escolares como 

espaços vivos da memória da educação de outrora. Mas, infelizmente, esses arquivos ainda 

não são espaços da memória do aluno, e sim da memória que se produziu sobre ele. Tais 

questionamentos suscitaram novas pesquisas dentro dos estudos em História da Educação. 

Ao perceber alguns silêncios no CEMAS, referentes à história do aluno do Atheneu 

Sergipense, recorri ao arquivo do Grêmio Literário Clodomir Silva, no qual me 

impressionei ainda mais com a total ausência de fontes sobre esta agremiação. E o que é 

pior, percebi que os atuais membros desconhecem a história do GLCS e sequer sabem o 

ano da fundação. Diante disto, comecei a trilhar um caminho pela literatura sergipana 

almejando encontrar alguma referência sobre meu objeto de estudo.  

Na Biblioteca Pública Epifânio Dória, além de localizar legislação educacional e 

um livro de crônicas que versam sobre o cotidiano do aluno do Atheneu Sergipense, 

encontrei, também, os livros de memórias de Joel Silveira, idealizador do Grêmio Literário 

Clodomir Silva, nos quais o autor narrou sua vida estudantil nas escolas de Aracaju.  

Visitei também o arquivo do Diário Oficial do Estado de Sergipe, no qual encontrei 

uma série de publicações das correspondências trocadas entre a diretoria do GLCS e o 

governo do Estado. Foram pesquisadas as edições deste impresso que circularam dentro de 

1934 a 1956.   

Também optei fazer uso da realização de entrevistas com ex-sócios. Com uma lista 

de nome dos sócios do grêmio em mãos, visitei os memorialistas de Aracaju, os quais 

contribuíram dando importantes informações sobre a localização de alguns sócios que 

poderiam conceder entrevistas. Infelizmente, a maioria dos sócios do GLCS, cujos nomes 

constavam na lista, já havia morrido e só consegui realizar três entrevistas, que foram 

fontes significativas na produção da presente pesquisa. A opção pelo uso destas entrevistas 

fundamentou-se nas explicações teóricas sobre a fonte histórica. Segundo Thompson 

(1992), 

 
Toda fonte histórica derivada da percepção humana é subjetiva, mas 
apenas a fonte oral permite-nos desafiar essa subjetividade: descolar as 
camadas da memória, cavar fundo em suas sombras, nas expectativas de 
atingir a verdade oculta. Se assim é, por que não aproveitar essa 
oportunidade que só nós temos entre os historiadores, e fazer nossos 
informantes se acomodarem relaxados sobre o divã, e, como 
psicanalistas, sorver em seus inconscientes, extrair o mais profundo de 
seus segredos? (THOMPSON, 1992, p.194). 
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O uso das entrevistas nesta tese está em comunhão com a forma do fazer histórico 

que começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar em documentos certos 

objetos distribuídos de outras maneiras. “O que permite uma escrita da história que 

estabelece uma íntima relação com o tempo e as fontes e expõe uma série de indícios, até 

então inobservados e, daí por diante notáveis” (CERTEAU, 2008, p. 121). 

No meu Doutorado Sanduíche, realizado no período de setembro/2013 a 

fevereiro/2014, na Faculdade de Ciências da Educação da Universidade do Porto/Portugal, 

sob a co-orientação da Professora Doutora Margarida Louro Felgueiras, busquei 

aprofundar a discursão teórica sobre o associativismo estudantil.49 Para tanto, durante seis 

meses de estudos nessa faculdade, participei de grupo de pesquisa e reuniões de estudo, 

cursei disciplinas e realizei pesquisa  sobre  a temática do associativismo estudantil nos 

arquivos da Biblioteca Pública Municipal do Porto, Biblioteca Almeida Garrett, 

Bibliotecas das Universidades do Porto, Coimbra, Lisboa e Braga, onde localizei 

exemplares da revista de Pedagogia e Sociologia Educação Social, contendo diversos 

textos do intelectual português Adolfo Lima, escolanovista defensor das associações 

estudantis como espaço de prática e experiência da autonomia dos educandos.   

Portanto, o resultado do desenvolvimento da pesquisa e escrita da tese considerou 

uma gama de fontes documentais, bibliográficas e orais, buscando apresentar uma 

representação de um passado estudantil por meio de uma história de fragmentos do Grêmio 

Literário Clodomir Silva. 

 

 

Interpretando as fontes 

 

 

 

A presente tese, além da introdução, é composta de mais quatro seções, seguidas 

das conclusões, bibliografia, fontes consultadas e anexos. 

A primeira seção da tese, identificada como “Ata de Abertura”, trata-se do texto 

introdutório, no qual apresento o objeto de estudo, destacando os objetivos, hipóteses, 

categorias de análises, conceitos, metodologia, fontes, locais de pesquisas e estrutura da 

                                                           
49 Bolsista CAPES no período de setembro/2013 a fevereiro/2014. No período de seis meses, desenvolvi o 
plano de pesquisa sobre associativismo estudantil e cultura escolar. 
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tese. Nessa seção, conforme vimos, apresento um estado da arte sobre as pesquisas que 

tomam as associações estudantis como objetos de estudos ou que evidenciam tal temática 

dentro de outros objetos da História da Educação, e ainda destaco as ideias de Adolfo Lima 

sobre a autonomia dos educandos. 

Na segunda seção, “A Sede das Associações Estudantis: o Atheneu Sergipense e os 

alunos”, apresento o espaço físico, pedagógico do Atheneu Sergipense, desvendando suas 

finalidades e disciplinas escolares procurando compreender em qual ambiente educativo os 

alunos fundaram suas associações. Dessa forma, exponho um pouco da história do Atheneu 

Sergipense e de seu corpo discente, destacando seus comportamentos, punições e a sua 

imagem na sociedade aracajuana como forma de compreensão dos códigos e das regras de 

convivências presentes no cotidiano escolar. Priorizei esboçar um panorama de algumas 

associações estudantis que permearam o espaço físico e educativo do Atheneu Sergipense, 

buscando, assim, aferir como a arte de se associar configurou-se nessa instituição.  

Na terceira seção, denominada “Ata de Fundação”, analiso a criação do grêmio sob 

a luz das memórias de um dos seus fundadores e das notícias veiculadas na imprensa 

sergipana do período. Para tanto, destaco o momento e as estratégias para a fundação da 

agremiação, as suas finalidades e sua estrutura administrativa. Por fim, apresento um 

pequeno esboço biográfico de Joel Silveira, primeiro presidente e um dos idealizadores do 

Grêmio Literário Clodomir Silva. 

Na quarta seção, cujo título é “Resenha Cultural”, apresento as impressões dos 

visitantes do grêmio e, evidentemente, as atividades que fizeram parte do calendário desta 

associação, como também os eventos que tiveram a participação de alguns sócios, mas 

foram organizados por outras instituições. Dessa forma descrevo as atividades do grêmio 

como as sessões, os concursos, as caravanas e o programa de rádio ambicionando 

compreender as relações dessa associação estudantil com as práticas culturais e a sua 

legitimidade na sociedade. 

 Na seção quinta, “A Voz do Grêmio”, apresento os jornais do grêmio: A Voz do 

Ateneu, A Voz do Estudante e O Atheneu, destacando a materialidade, a diretoria, a 

produção, a circulação, os colaboradores, os conteúdos, os autores, os escritos dos sócios, 

sobre política, educação, poemas e sonetos.  Procurei compreender esses jornais como 

vitrines estudantis, nas quais ficaram em exposição os alunos e o grêmio. 

Na conclusão, denominada “Ata de Encerramento”, estabeleço as conexões entre a 

prática de associativismo estudantil no Atheneu Sergipense e a criação do Grêmio Literário 
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Clodomir Silva, destacando-o como elemento da cultura escolar dessa instituição. Por fim, 

retomo os resultados e confirmo a tese que norteou esta pesquisa. 
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II  

 A SEDE DAS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS:    

O ATHENEU SERGIPENSE E OS ALUNOS 

 

  

1º DIA DEAULA 
Antes das oito, já o Ateneu se achava completamente transbordante de 
alunos, que, ansiosos, estavam por ver as aulas recomeçadas. Era mesmo 
uma algazarra delirante! As nove, reuniram-se o diretor e os professores e 
os alunos no salão nobre do estabelecimento. Iniciou o diretor, com uma 
breve alocação, falando sobre os diversos aspectos do ensino secundário, 
dando-nos, também, conselhos ditados pela sua experiência. Logo após 
falou o professor Manoel Franco Freire, cujo discurso eloquente foi 
vivamente aplaudido pelos presentes.  Depois disto, o secretário leu o 
regulamento do educandário, brilhantemente formulado pelo diretor e 
pelos professores.  
Finda a sessão, os alunos dirigiam-se em peso para a Praça Camerino e a 
“Atlética”, onde, para os novatos, esperava-lhe uma tradicional surpresa: 
o trote [...] (A VOZ DO ESTUDANTE, n.8, 27, jan. 1945, p. 4). 

 

 

 As memórias do ex-aluno José Waldson sobre o primeiro dia de aula no Atheneu 

Sergipense, imortalizadas nas páginas do jornal do Grêmio Literário Clodomir Silva, são 

regadas de saudosismo e orgulho por ter feito parte do corpo discente dessa instituição. 

Uma mistura de ansiedade, alegria e entusiasmo certamente alimentava a alma dos alunos, 

“que, ansiosos, estavam por ver as aulas recomeçadas. Era mesmo uma algazarra 

delirante!”. Algazarra porque, certamente, ninguém controlava a alegria de ser aluno e 

delirante porque não era qualquer aluno que fazia parte do corpo discente do “Velho 

Atheneu”. 

O Atheneu Sergipense ou “Velho Atheneu”, como é chamado carinhosamente por 

seus ex-alunos, instituição de estudos secundários de Sergipe, foi criado em 24 de outubro 

do ano de 1870. A Diretoria Geral da Instrução Pública, ao criar essa “Casa de Educação 

Literária”, parecia já saber da importância que tal instituição de ensino iria exercer na 

História da Educação sergipana e tratou de fundá-la em uma data especial para os 

sergipanos. O dia 24 de outubro é comemorativo na história de Sergipe, pois era neste dia 

que todos sergipanos celebravam a emancipação política do estado.50 O ano de 1870 foi o 

                                                           
50 No dia 08 de julho de 1820, o território de Sergipe foi separado da Capitania da Bahia, o que que garantiu a 
sua emancipação política concretizada por meio da Carta Régia assinada pelo monarca português D. João VI. 
Contudo, a notícia da autonomia sergipana só chegou ao conhecimento da sua população da nova capitania 
no dia 24 de outubro do mesmo ano. A partir de então, esta data passou a ser celebrada como comemorativa e 
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ano em que Aracaju, então capital da Província, completava 15 anos. Desse modo, a 

fundação do Atheneu Sergipense foi um presente para o povo sergipano que celebravam 

duplamente – a Aracaju debutante e o Sergipe emancipado.51 

Nas palavras de Francisco José Cardoso Júnior, ex-presidente da Província, o dia 24 

de outubro de 1824 marcava a emancipação política da terra e “o dia 24 de outubro de 

1870 marcará d’oravante a emancipação intelectual dela” (CARDOSO JÚNIOR, 1871, 

p.22). De fato, a criação do Atheneu Sergipense representou o clímax do cenário 

educacional de Sergipe nos idos do século XIX e início do século XX, pois foi nesse 

ambiente educativo que muitos jovens foram educados e formados, os quais, mais tarde, 

“se tornaram, homens notáveis na vida pública” [...] (LIVRO DE VISITAS AO 

ATHENEU SERGIPENSE, 1917).  

As páginas da imprensa sergipana “expressaram o anseio da sociedade por ter em 

seus limites geográficos uma instituição que centralizasse as aulas avulsas dos estudos de 

Humanidades dispersas na Província” (ALVES, 2005b, p.49). Tais expressões revelam que 

o Atheneu Sergipense, símbolo da esperança do presente e do futuro, deveria ser o 

poderoso elemento da grandeza sergipana. A criação foi “um atestado inequívoco dos 

grandes esforços e dedicação do ex-Diretor-Geral. Criado com o seu concurso, e 

sustentado até hoje com animação e proveito” (JORNAL DO ARACAJU, 9, mai. 1875). 

Ser aluno do Atheneu Sergipense significava pertencer a um grupo distinto de 

jovens que, através dos conhecimentos ministrados e adquiridos na instituição e das 

relações constituídas, possivelmente teria um futuro mais digno e próspero.   

Considerando a significância dessa “Casa de Educação Literária”, sede das 

associações estudantis, para a juventude sergipana de outrora, nesta seção evidencio o 

Atheneu Sergipense desvendando o espaço físico e pedagógico, finalidades e saberes 

ensinados, buscando compreender o ambiente educativo que os alunos fundaram suas 

associações.52 Neste momento da tese, o aluno passará a assumir a posição de ator 

                                                                                                                                                                                

simbólica da independência política de Sergipe. Cf: NUNES, Maria Thetis. O significado do 08 de julho na 
história de Sergipe. Aracaju: Secretaria de Estado da Educação, 1998. 
51 Cf: ALVES, Eva Maria Siqueira. O Atheneu Sergipense: uma Casa de Educação Literária segundo os 
planos de estudos (1870-1908). 2005a. Tese (Doutorado em Educação) - Programa de Estudos Pós-
Graduados em Educação: História, Política, Sociedade, PUC/SP. São Paulo, 2005a. 
52 A discussão sobre currículo que será apresentada considerou as disciplinas escolares estabelecidas pelos 
sistemas de ensino, expresso em diretrizes de ensino e curriculares. Também considerei a definição de Silva 
(1996): “O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, representação e 
domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se condensam relações de poder que são cruciais 
para o processo de formação de subjetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais estão 
mutuamente implicados. O currículo corporifica relações sociais” (SILVA, 1996, p. 23). 
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protagonistas da história do Atheneu Sergipense, marcada por regras de condutas, 

comportamentos, punições e as associações estudantis. 

 

 

2.1 FINALIDADES E DISCIPLINAS ESCOLARES 

 

[...] O império da oportunidade continua a ser preponderante, tal o que se 
sucede com os motivos destas pálidas rabiscadas – o Atêneu de hontem e 
de hoje.  
Comecei a cursá-lo em 1918, o ano flagelado pela inesquecível influenza 
espanhola. 
No final do ano, foi natural e justo o decreto Jerônimo Monteiro, que me 
serviu apenas para a promoção da segunda série.  
Mas naquela época eram outros os hábitos e costumes do meu saudoso 
Atêneu. 
Lá encontrei os Felizola, de compleição atlética, ao imporem timidez aos 
mais fracos; Perícles Hora que por seu gênio excepcional era 
cognominado ‘O Filosófo’; Américo Mendonça, cujo mania pelos 
exercícios gínicos aconselhados pelo compêndio de J. P. Muler, o tornou 
celebrisado, tais eram as alocuções em tôrno feitas, na ‘tribuna popular’, 
que não ia além de duma cadeira de taboas, a contra-gosto cedida pela 
Sinhâfra; Machado, Pedro Pais, Antônio Rolemberg... 
Eram os veteranos, de todas as turmas. 
Eu era um calorô naquêle ano. E ainda era o benjamim da turma. 
Bom tempo. O melhor talvez da minha vida [...] (O PORVIR, n. 1, 7, fev. 
1932, p. 4).  
 

 
A cultura escolar criada e recriada nos espaços das salas de aulas, do pátio e 

corredores do Atheneu Sergipense revisitou e revisita memórias daqueles que por ali 

passaram. O ex-aluno Damião Mendonça registrou no jornal O Porvir as suas lembranças 

dos tempos de estudante e revelou, além da saudade de outrora, particularidades do 

cotidiano do aprender de seus colegas. 

Em 03 de fevereiro de 1871, o Atheneu Sergipense abriu suas portas pela primeira 

vez para receber a juventude sergipana que primava pelos conhecimentos necessários para 

sua formação propedêutica e de magistério. Ao longo de sua história, ela foi insígnia de 

uma nova realidade na educação sergipana, que buscava consonância com a modernidade 

que aflorava na capital do país.  

A aclamada e desejada instituição de ensino secundário iniciou suas atividades 

ofertando dois cursos – um de Humanidades e outro Normal –, tendo como finalidade 

“proporcionar a instrução secundária necessária para o acesso aos cursos superiores, bem 
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como para o desempenho das variadas funções na sociedade, além de habilitar 

profissionalmente para o magistério primário” (ALVES, 2005b, p.16).  

Certamente, o Atheneu Sergipense de “hontem e de hoje”, configurou-se como uma 

memória educacional sergipana regada de transformações em suas instalações físicas, em 

seu corpo docente e discente, em suas finalidades e modalidades de ensino.    

Do ano da sua fundação até a década de 1950, essa instituição instalou-se em cinco 

5 prédios distintos, cujos traços arquitetônicos dizem muito sobre as finalidades de ensino 

e sobretudo da cultura escolar. Quanto maior a sua significância na educação do estado 

mais suntuosidade seus prédios ganhavam. No ano de 1950, o colégio instalou-se em seu 

prédio atual localizado na Praça Graccho Cardoso.  

 

      Figura 1 – Prédio do Atheneu Sergipense - 1953 

 
       Fonte: Acervo do IHGSE. 
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  Figura 2 – Prédio do Atheneu Sergipense  - 2013 

 
               Fonte: www.seed.se.gov.br. 

 

Quanto à localização geográfica dos prédios, observa-se que o Atheneu Sergipense 

“sempre esteve na região central de Aracaju, à vista da sociedade e próximo aos demais 

edifícios de destaques” (ALVES, 2005, p. 48-49). Os ritos presentes em todas as 

inaugurações dos prédios que acomodaram as aulas dos estudos secundários dessa 

instituição revelam seu prestigio e sua grandeza no cenário cultural do estado e comunga 

com o signo da modernidade e do progresso instaurado na imagem da escola que “devia se 

fazer ver”53.  

A suntuosidade dos prédios, a modernidade de seus gabinetes de Física e Química, 

a competência e brilhantismo intelectual de seu corpo docente e o dinamismo dos discentes 

foram as características mais lembradas por aqueles que visitaram a casa dos estudos 

secundários de Sergipe. Nas páginas do Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense foram 

frequentes os registros de admiração e de alegria daqueles que por ali passaram. Nas 

palavras do visitante Pereira Reis Júnior, essa instituição era  

 

[...] um dos mais bellos de todos aqueles edifícios de Ensino do Norte do 
Brasil. Visitei com grande interesse a casa onde outrora se ouvira como 
um raio de Sol incendiando a mocidade da sua terra, a palavra brilhante 
de Tobias Barreto. Possuindo uma douta congregação, o Atheneu Pedro 
II vae dia a dia esclarecendo, instruindo, enfim alphabetizando a 
mocidade sadia e brilhante de Sergipe, Sergipe de Tobias Barreto, 

                                                           
53 Cf: CARVALHO, 1989, p.22. 
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Sergipe de Fausto Cardozo, Sergipe de Hermes Fontes (REIS JÚNIOR, 
1931)54. 
 

Outro registro de visitantes revelou maiores detalhes do ambiente da instituição, no 

ano de 1944. Escreveu o visitante: 

 

No aparelhamento dos seus gabinetes, no material pedagógico de que 
dispõe, na capacidade do Corpo Docente, na Disciplina, na organização 
da sua Diretoria, na boa vontade dos seus auxiliares, eu compreendi, na 
visita que acabo de fazer, a razão de ser o Colégio Estadual de Sergipe 
um dos fatos luminosos da cultura e da inteligência sergipana 
(OLIVEIRA FILHO, 1944).55 
 

Contudo, nem sempre as modernas instalações do Atheneu Sergipense foram 

apresentadas por seus administradores com apreço e admiração. No relatório da Diretoria 

de nº 20, referente ao ano de 1942, o então diretor, José Augusto da Rocha Lima, elencou 

uma série de reclamações no tocante à infraestrutura, indisciplina dos alunos e falta de 

funcionários. Relatou o diretor que: 

 

Todas as atividades deste colégio ressentem-se de uma situação material 
deficientíssima.  Já fiz um memorial a V. Excia.  Neste sentido pedindo 
que interviesse junto ao Exmo.  Sr. Interventor Federal para que se 
solucionasse problemas tão sérios e tão urgentes. Deixo de rememorar a 
exposição feita, porque ela é bem recente. Em resumo o edifício não tem 
capacidade para o número de alunos e nem área para recreação e jogos. A 
vigilância da direção tem que se dispersar, o que ocasiona decréscimo de 
eficiência, não obstante ingentes esforços no sentido de melhorar estudos 
e disciplina. A situação sanitária não é melhor pela frequente falta de 
água. Agora com as providências tomadas por V. Excia. acreditamos que 
haja de melhorar sensivelmente a referida situação. As condições de 
iluminação e aeração são boas, exceto num salão de aulas e no que serve 
à biblioteca (RELATÓRIO DA DIRETORIA, 30, jan. 1943, p. 1). 
 

As cobranças para melhorias da infraestrutura e para contratação de mais 

funcionários demonstraram que a direção do Atheneu Sergipense enfrentava problemas 

diversos que nem sempre eram atendidos de imediatos. É aparente a preocupação do 

diretor em solucionar os problemas, pois a sua instituição de ensino tinha prestígio, uma 

imagem ilustrada e era símbolo da educação da intelectualidade do estado. Tinha o diretor 

a clareza que essa casa educativa simbolizava um elementar raio luminoso da cultura e da 

inteligência sergipana. Essa simbologia acompanhou toda sua história marcada por 

transformações pedagógicas, daí a tamanha preocupação não só com a infraestrutura, 
                                                           
54 Cf: Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense, 1916 - 1951. 
55 Cf: Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense, 1916 - 1951. 



59 
 

_________________________________________________________________________ 

A SEDE DAS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS:  
O ATHENEU SERGIPENSE E OS ALUNOS 

espaço físico, funcionários e disciplinas dos discentes, mas, especialmente, com a 

manutenção da boa imagem e reputação da instituição.  

As mudanças nas estruturas físicas que fizeram parte da história do Atheneu 

Sergipense foram acompanhadas pelas modificações nas modalidades de ensino e 

finalidades. Até o ano de 1956, marco final da presente pesquisa, essa “Casa de Educação 

Literária” teve suas finalidades modificadas por três vezes. Assim, busquei neste tópico 

apresentar a história dos estudos secundários do Atheneu Sergipense a partir das 

modificações das suas finalidades delineadas por três reformas educacionais: Reforma 

Rocha Vaz (1925), Reforma Francisco Campos (1931) e Reforma Capanema (1942). 

Para melhor discorrer sobre as mudanças das finalidades, observei a advertência de 

Chervel (1999) ao declarar que “o problema das finalidades é certamente um dos mais 

complexos e dos mais sutis com os quais se vê confrontada a história do ensino” 

(CHERVEL, 1999, p.187), pois em meio a elas estão embutidas intenções implícitas e 

explícitas, os objetivos fixados e prescritos pela legislação e a realidade pedagógica em que 

eles serão estabelecidos. A instituição escolar é, em cada época, tributária de um complexo 

de objetivos que se entrelaçam e se combinam numa delicada arquitetura montada a partir 

de um conjugado de agentes internos e externos que moldam o processo educativo 

(CHERVEL, 1999, p. 188).  

Nesta perspectiva, verificou-se que a primeira modificação das finalidades do 

ensino secundário no Atheneu Sergipense, a ser analisada aqui, ocorreu com a aprovação 

do  Decreto nº 940, de 2 de julho de 1926, o qual determinava que essa instituição seria um 

instituto destinado a ministrar instrução de humanidades indispensável ao exame de 

vestibular nos estabelecimentos de ensino superior do país. 

O citado Decreto atendia ao disposto da Reforma Rocha Vaz, que tornou-se lei pelo 

Decreto nº 16.782-A, de 13 de Janeiro de 1925, que, dentre suas séries de determinações, 

modificou a estrutura do ensino secundário, criando o curso Fundamental de seis anos e 

visou moldar todos estabelecimentos brasileiros de acordo com o estabelecido no Colégio 

Pedro II.   

“O curso secundário de seis anos representaria o curso completo, com caráter de 

ensino formativo e cultural” (SILVA, 1969, p.284). O aluno que concluísse o quinto ano 

do ensino secundário estaria apto para a “condição indispensável para a admissão a exame 

vestibular em qualquer curso superior, suprimidos os exames parcelados de preparatórios” 

(SILVA, 1969, p.284). Aos alunos que completassem os seis anos conferiam o diploma de 

bacharel em ciências e letras.  
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A Reforma Rocha Vaz, ampla e publicamente debatida por instituições e 

educadores, garantiu a definitiva preparação do curso secundário como curso regular.56 

“Sua promulgação definiu seis anos seriados de estudos para o curso secundário com o 

intuito de oferecer um preparo geral e fundamental para a vida” (NUNES, 2000, p. 44).   

 

Pela primeira vez se oficializava o ensino secundário como 
prolongamento do ensino primário”. Quem concluía os estudos de seis 
anos recebia o diploma de bacharel em ciências e letras. Quem realizava 
cinco anos de estudos tinha direito a realizar exames vestibulares para 
qualquer curso superior, suprimidos os exames parcelados de 
preparatórios. Essa lei significou, portanto, a implantação do regime 
seriado de estudos nos colégios particulares (NUNES, 2000, p. 44-45). 

 

Para Nunes (1999), a Reforma Rocha Vaz atendeu à necessidade vital de garantir 

ao ensino secundário brasileiro “a verdadeira finalidade, fornecendo ao aluno uma visão 

panorâmica dos conhecimentos, sobre a qual profissão escolhida” (NUNES, 1999, p. 93). 

Em sua análise interpretativa destacou que um dos passos importantes da referida reforma 

foi “o fato de ser compreendido como o preparo “fundamental e geral para qualquer que 

seja a profissão a que se dedicar o indivíduo” (NUNES, 2008, p. 256).57 

A Reforma Rocha Vaz não só estabeleceu a seriação obrigatória de seis anos, para 

todo o país, em decorrência da equiparação, ao Colégio Pedro II, dos estabelecimentos 

públicos estaduais, como também determinou que os colégios particulares, se obedecessem 

a essa exigência, poderiam solicitar bancas examinadoras para alunos ao Departamento 

Nacional de Educação, órgão que a Reforma criava (NUNES, 2008, p. 256). 

Com uma carga horária semanal de 126 horas e 35 (trinta e cinco) disciplinas, 

distribuídas entre o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º anos, conforme o Quadro 1, o curso secundário do 

Atheneu Sergipense, dentro dos moldes dessa reforma, estava regulado ao programa de 

ensino que obedecia ao plano geral de ensino federal e era estabelecido pelo Departamento 

de Ensino.  

                                                           
56 Em reformas precedentes, já houvera a preocupação de seus promulgados de não ser feita obra puramente 
individual, ou expressiva de pontos de vista doutrinários de ortodoxia sectária, como acontecera com as 
Reformas de Benjamin Constant e Rivadávia. No entanto, em nenhuma outra o debate prévio foi tão amplo 
quanto em torno da reforma Rocha Vaz. O debate e a própria reforma, aliás, não se restringia à estrutura e 
aos demais aspectos do ensino secundário e superior (SILVA, 1969, p. 280). 
57 Esclarece Nunes (1999) que a Reforma Rocha Vaz “não teve sentido inovador. Apenas tomou os pontos da 
reforma em vigor, aos quais se atribuía a situação difícil em que se encontrava o ensino, e os alterou” 
(NUNES, 1999, p. 940). 
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Quadro 1 – Disciplinas do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense – 1926 
Ano Disciplinas Hora/aula semanal 

 
 
 

1ª  

Português 3h 
Arithmética 3h 
Geografia Geral 3h 
Inglês  3h 
Francês 3h 
Instrução Moral e Cívica  3h 
Desenho 3h 

Total de Hora/aula Semanal 21 h 
Ano Disciplinas Hora/aula Semanal 

 
 
 

2ª  

Português 3h 
Arithmética 3h 
Chorografia do Brasil  3h 
História Universal 3h 
Francês 3h 
Inglês ou Alemão 3h 
Latim 3h 
Desenho 3h 

Totalde Hora/aula Semanal  24h 
Ano Disciplinas Hora/aula semanal 

 
 
 

3ª 

Português 3h 
História Universal 3h 
Francês 3h 
Inglês ou Alemão 3h 
Latim 3h 
Álgebra 3h 
Desenho 3h 

Total de Hora/aula Semanal  21h 
Ano Disciplinas Hora/aula semanal 

 
 
 

4º 

Português (Gramática Histórica) 3h 
Latim 3h 
Geometria e Trigonometria 3h 
História do Brasil 3h 
Physica 3h 
Chimica 3h 
História Natural 3h 
Desenho 3h 

Total de Hora/aula Semanal  24h 
Ano Disciplinas Hora/aula semanal 

 
 
 

5º 

Português (Noções de Literatura) 3h 
Cosmografia 3h 
Latim 3h 
Physica 3h 
Chimica 3h 
História Natural 3h 
Philosofia 3h 
Desenho 3h 

Total de Hora/aula Semanal  24h 
Ano Disciplinas Hora/aula semanal 

 
6º 

Literatura Brasileira 3h 
Literatura de Línguas Latinas 3h 
História da Philosofia 3h 
Sociologia 3h 

Total de Hora/aula Semanal 12h 
   Fonte: Quadro elaborado pela autora de acordo com o Regulamento do Atheneu Pedro II de 1926. 
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Vale destacar que aliada à implementação daquela reforma esteve a inauguração do 

novo prédio da instituição secundarista, situado na Avenida Ivo do Prado (Figura 3), bem 

como uma série de modificações no conjunto dos materiais pedagógicos e mobiliários 

escolar.58 As novas instalações foram “modelarmente construídas e possuíam salas de aulas 

espaçosas, aeração necessária, adequada distribuição de luz e modernos materiais 

pedagógicos e mobiliários escolares” (MARTINS, 1927, p. s/n)59. 

 

                Figura 3 -  Prédio do Atheneu Sergipense  - 1926 

 
                   Fonte: Acervo do IHGSE. 

 
 
As modificações na estrutura física e pedagógica atenderam o desejo do progresso 

da instrução pública secundária de Sergipe. Os modernos gabinetes de Química, Física e 

História Natural contribuíram para o bom desenvolvimento das aulas e preparação dos 

alunos para os exames de vestibular e formação em ciências e letras. É importante ressaltar 

que não obstante os dispositivos da Reforma Rocha Vaz tenham sido revogados com a 

implementação da Reforma de Francisco Campos em 1931, o Atheneu Sergipense, até o 

ano de 1935, continuou ofertando o 6º ano e diplomando bacharéis em ciências e letras. 

Em novembro daquele mesmo ano, uma comissão de alunos do 6º ano, 

acompanhada do diretor Joaquim Vieira Sobral, foi pessoalmente fazer o convite ao então 

                                                           
58 Em 13 de agosto de 1926, o Atheneu Sergipense passou a funcionar no prédio da Avenida Ivo do Prado. 
Atualmente, o prédio serve de instalações do Museu da Gente Sergipana.  
59 Cf: Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense, 1916 -1951. 
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governador do Estado, Eronildes Ferreira de Carvalho60, para assistir ao ato solene da 

colação de grau de bacharéis em ciências e letras, que ocorreu no dia 1º de dezembro do 

mesmo ano, às 10 horas no salão nobre do Atheneu Sergipense. Na solenidade houve 

entrega dos diplomas aos formandos e discurso do paraninfo da turma, o professor 

Florentino Menezes e do bacharelando Rinaldo Oliveira Vasconcelos. Atendendo ao 

dispositivo do Regulamento de 1926, os bacharéis em ciências e letras, ao receberem seus 

diplomas diante de todos os presentes, entoaram em voz alta o seguinte termo de promessa: 

“Prometo, fazer, sempre, bom uso dos conhecimentos que me foram ministrado no 

Atheneu Pedro II, observando fielmente os preceitos de honra e do dever, e tendo sempre 

em vista o bem da minha pátria” (LIVRO DE VISITA AO ATHENEU SERGIPENSE, 

1935).61 

Após a promessa do corpo discente, a solenidade foi encerrada com o discurso do 

governador Eronildes Ferreira de Carvalho. À noite, aconteceu o baile de formatura na 

Associação Comercial de Aracaju, que contou com a presença de familiares dos discentes, 

diretor, corpo docente e do capitão Ulysses Andrade, representando o governador do 

Estado. Dias depois da formatura, o diretor Joaquim Vieira Sobral juntamente com o 

professor Florentino Menezes e os bacharéis em ciências e letras foram ao Palácio do 

Governo agradecer ao governador Eronildes de Carvalho pelo comparecimento a 

solenidade de colação de grau. 

Ainda que, em 1935, a Reforma Rocha Vaz se fizesse presente na estrutura 

curricular do Atheneu Sergipense, no ano de 1932 ocorreu a segunda modificação das 

finalidades dos estudos secundários do Atheneu Sergipense, com o início da implantação 

da Reforma de Francisco Campos, que ampliou a duração do ensino secundário para sete 

anos e o dividiu em dois ciclos.62 

O primeiro ciclo, chamado “Fundamental”, com duração de cinco anos, era um 

curso comum a todos os estudantes secundaristas e objetivava proporcionar a formação 

                                                           
60 Nasceu em Canhoba, interior de Sergipe, no dia 25 de abril de 1895, sendo seus pais Antônio Ferreira de 
Carvalho e Balbina Mendonça de Carvalho. Realizou seus estudos primários e secundários no Estado de 
Alagoas. Em 1917, graduou-se em Medicina na Faculdade da Bahia e retornou a Sergipe, onde ocuparia 
vários cargos públicos. Em 1935, foi eleito pela Assembleia Legislativa governador do Sergipe, 
permanecendo no cargo até o ano de 1941 (DANTAS, 2004, p. 85-96). 
61 De acordo com Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense, a turma de bacharéis em ciências e letras de 1935 
era composta pelos seguintes alunos: João Cardoso do Nascimento Junior, Rinaldo de Oliveira Vasconcelos, 
Dagmar Fernandes de Melo, Álvaro do Nascimento Filho, Edgar Melo de Oliveira, Idalia Nogueira de 
Carvalho, Jaldete Santos Mesquita, João Dantas de Brito Lima, José Franklim, José de Melo e Valda Alcides 
Freire.  
62 Os anos de 1930 da educação brasileira foram marcados pelas ações do governo de Getúlio Vargas, que 
buscou organizar a educação nacional a partir de uma posição centralizadora e uma série de reformas 
educacionais e da formação de nova elite intelectual.  
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geral do indivíduo. O segundo ciclo, denominado “Complementar”, formado por um 

período de dois anos, era propedêutico para o curso superior e apresentava três opções de 

cursos: “para os candidatos à matrícula no curso jurídico”, “para os candidatos nos cursos 

de medicina, farmácia e odontologia” e “para os candidatos nos cursos de engenharia ou de 

arquitetura” (BRASIL, 1931, p. 1-2).  

Sobre a Reforma de Francisco Campos e seu impacto no ensino secundário 

brasileiro, Nunes (2000) declarou que:  

 

Em 1931 a Reforma Francisco Campos reafirmou a função educativa do 
ensino secundário, elevou a sua duração para sete anos e o dividiu em 
dois ciclos: o primeiro, de cinco anos, denominado curso secundário 
fundamental, e o segundo, de dois anos, chamado de curso 
complementar, subdividido em três especialidades que correspondiam a 
um dos três grupos de cursos superiores: engenharia e agronomia; 
medicina, odontologia, farmácia e veterinária; direito. O seu currículo 
continuou enciclopédico e, no ciclo fundamental, os estudos científicos 
apresentavam, diferentemente da Reforma Benjamin Constant, na qual 
houve o predomínio das matemáticas, o domínio das ciências físicas e 
naturais. O curso complementar de currículo diferenciado quanto à 
destinação dos alunos também assumia ares de um enciclopedismo 
especializado (NUNES, 2000, p. 44) 

 

No tocante à implantação dessa reforma educacional em Sergipe, Souza (2011) 

esclareceu que seus primeiros vestígios reportam-se à Lei nº. 40, de 18 de novembro de 

1936, que instituiu o curso Complementar, a gratificação por hora suplementar no curso 

Fundamental e criou o cargo de chefe de disciplina. Por essa lei, o ensino secundário no 

Atheneu Sergipense, até 1942, atendendo ao disposto no Decreto 19.890, de 18 de abril de 

1931, era composto pelo curso Fundamental com duração de 5 anos e o curso 

Complementar com duração de 2 anos.  

Em setembro de 1936, o então governador do Estado, Eronildes Ferreira de 

Carvalho, apresentou na Assembleia Legislativa de Sergipe o relatório da sua 

administração, no qual informou que a implantação do curso Complementar no Atheneu 

Sergipense era uma medida que gerava custos financeiros, mas que não poderia ser mais 

adiada. Para subtrair os gastos financeiros, seria criada uma nova taxa de matrícula no 

valor de $500,00 (quinhentos réis) e “poderiam ser aproveitados professores que já regem 

cadeiras e possam ser contractados ou nomeados em caráter interino” (MENSAGEM DO 

GOVERNADOR, 1936, p. 45). 

Contudo, as documentações investigadas, nesta pesquisa, como a Ata da 

Congregação do Atheneu Sergipense, o livro de matrícula e cadernetas de notas dos 
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alunos, ajustados com os estudos de Souza (2011) e Alves (2014), revelaram que, em 1932, 

ocorreu uma modificação no currículo do curso Fundamental, no qual é possível identificar 

a presença de algumas disciplinas obrigatórias dentro do modelo de estudos secundários 

proposto pela Reforma Francisco Campos, como mostra o Quadro 2.  

 

Quadro 2 – Disciplinas do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense - 1932 
SÉRIE DISCIPLINAS 

1ª  Português; Francês; História da Civilização; Geografia; Matemática; Ciências 
Físicas e Naturais; Desenho; Música (Canto Orfeônico) e Educação Física. 

2ª  Português; Francês; Inglês; História da Civilização; Geografia; Matemática; 
Ciências Físicas e Naturais; Desenho; Música (Canto Orfeônico) e Educação 
Física. 

3ª  Português; Inglês; Alemão; Latim; História Universal; Matemática; Física; 
Química; História Natural; Desenho. 

4ª  Latim; Cosmografia; História do Brasil; História Natural; Física - Química; 
Filosofia. 

5ª  Ciências Físicas e Naturais; Sociologia; Geografia Econômica, Matemática; 
Literatura; História da Filosofia. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos estudos de Souza (2011) e Alves (2014) e na Ata da 
Congregação do Atheneu Sergipense, 1932. 
 

 

Outra modificação que também chamou atenção foi o uso da nomenclatura “Série” 

nas cadernetas de alunos para a identificação da turma que o aluno estudava ou foi 

matriculado, ao invés da identificação de “Ano”, nomenclatura utilizada no curso 

Fundamental, conforme o estabelecido no Decreto nº 940, de 2 de julho de 1926. A 

identificação dessas modificações no currículo e na nomenclatura permite declarar que, 

entre os anos de 1932 e 1934, o Atheneu Sergipense buscou adequar-se paulatinamente às 

determinações estabelecidas pela Reforma de Francisco Campos.  

Desse modo, buscou-se atender as mudanças do ensino secundário brasileiro, 

provocadas pela Reforma Francisco Campos, que foram instituídas pelo Decreto 19.890, 

de 18 de abril de 1931, e consolidadas por meio do Decreto 21.241, de 4 de abril de 1932. 

Por essa reforma, o ensino secundário passaria a ter finalidade comprometida com 

formação geral do homem, secundarizando a prioridade de entrada no ensino superior. 

A proposta defendida pelo ministro Francisco Campos representou o início de uma 

nova fase na estrutura institucional dos estudos secundários, que comungava com “uma 

finalidade mais compreensiva de preparação do adolescente para sua integração a 

sociedade que ia começar a fazer-se mais complexa e dinâmica" (SILVA, 1969, p. 285-

286). As alterações propostas por Francisco Campos afetaram a cultura escolar vigente nos 



66 
 

_________________________________________________________________________ 

A SEDE DAS ASSOCIAÇÕES ESTUDANTIS:  
O ATHENEU SERGIPENSE E OS ALUNOS 

estudos secundários do Brasil dos anos de 1930, definindo os conhecimentos a ensinar e 

condutas a inculcar, cuja finalidade  

 

[...] exclusiva não há-de ser a matrícula nos cursos superiores; o seu fim, 
pelo contrário, deve ser a formação do homem para todos os grandes 
setores da atividade nacional, construindo no seu espírito todo um 
sistema de hábitos, atitudes e comportamentos que o habilitem a viver por 
si mesmo e a tomar em qualquer situação as decisões mais convenientes e 
mais seguras. Muito de propósito atribuo ao ensino secundário a função 
de construir um sistema de hábitos, atitudes e comportamentos, ao invés 
de mobiliar o espírito de noções e de conceitos, isto é, dos produtos 
acabados, com os quais a indústria usual do ensino se propõe a formar o 
stock dos seus clientes (CAMPOS, 1933, p.6). 

 

Dallabrida (2009) esclareceu que, nessa reforma, com o aumento do número de 

anos do ensino secundário e a sua divisão em dois ciclos, foi conferida uma estrutura mais 

complexa, que proporcionava encaminhamentos mais específicos aos cursos superiores. 

Neste sentido, a reforma proposta por Francisco Campos modificou a cultura escolar do 

ensino secundário por estabelecer medidas que interferiram não só na duração do curso, 

como também criou a obrigatoriedade de frequência nas aulas, “a imposição de um 

detalhado e regular sistema de avaliação discente e a reestruturação do sistema de inspeção 

federal” (DALLABRIDA, 2009, p. 185). 

Para o citado autor, a alteração dos conhecimentos a ensinar e das condutas a 

inculcar, elementos centrais da cultura escolar dos estudos secundários, proclamados por 

Francisco Campos procuravam produzir estudantes secundaristas autorregulados em 

consonância com um novo desenho de educação que atendia à tendência de alinhar “o 

Brasil aos países ocidentais mais desenvolvidos, que, no mínimo desde fins do século XIX, 

modernizaram o ensino secundário também pela criação de dois ciclos” (DALLABRIDA, 

2009, p. 187). Essa alteração, também contribuiu para a sua homogeneização, de forma 

inédita, “pois estabeleceu oficialmente procedimentos administrativos e didático-

pedagógicos para todos os ginásios do território nacional” (DALLABRIDA, 2009, p. 188).  

Sobre os estudos secundários no Brasil, Anísio Teixeira (1999) declarou que a 

escola secundária brasileira, historicamente, assumiu um caráter de escola preparatória, 

com objetivos de uma clientela bem definidos, isto é, os alunos eram preparados para o 

ensino superior. A escola secundária brasileira, como, aliás, a escola secundária de todo o 

mundo, moldada dentro de um modelo de ensino preparatório para o ensino superior, “não 

visava dar nenhuma educação específica para ensinar a viver, ou a trabalhar, ou a produzir, 
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mas, simplesmente, a ministrar uma educação literária, que era toda a educação que a esse 

tempo se conhecia” (TEIXEIRA, 1999, p. 175). 

O caráter de escola preparatória, também presente na história do Atheneu 

Sergipense, sofreu vários combates por parte das reformas educacionais, sobretudo a 

Reforma de Francisco Campos, que esquadrinhou coibir o aprendizado avulso peculiar ao 

regime dos cursos preparatórios e dos exames parcelados.  

Nesse sentido, os saberes escolares dos estudos secundários foram expedidos pelo 

Ministério da Educação e Saúde Pública e revistos, de três em três anos, por uma comissão 

designada pelo ministro, à qual foram submetidas as propostas elaboradas pela 

Congregação do Colégio Pedro II. Ademais, buscou-se eliminar o caráter instrutivo e 

propedêutico, fixando um rito educativo que privilegiou os saberes das Ciências Físicas 

Naturais. 

O currículo do curso Fundamental dos estudos secundários imposto pela aludida 

reforma foi considerado como enciclopédico. Na interpretação de Silva (1969), “a reforma 

de Campos retoma o sonho de Benjamim Constant de fazer do curso secundário a 

oportunidade de dar ao jovem uma súmula de todo o acervo do saber humano” (SILVA, 

1969, p. 288).   

A presença constante das disciplinas Português, Ciências Físicas e Naturais, 

História da Civilização, Geografia, Matemática e Desenho no currículo do curso 

Fundamental proposto pelo Decreto n. 19. 89063, de 1931, transmitiu a imagem do 

nacionalismo emergente do Brasil, “que foi reforçado pela Revolução de 30 e 

transversalizado também nas disciplinas História, Geografia e Canto Orfeônico” 

(DALLABRIDA, 2009, p.189).   

No Atheneu Sergipense, a determinação federal dos saberes escolares a serem 

ensinados foi rigorosamente obedecida, de maneira que os saberes das Ciências Físicas 

Naturais estavam presentes no currículo em mais da metade das séries do curso 

Fundamental, como demonstram os Quadros 3 e 4. O referido curso, entre os anos de 1937 

                                                           

63Art. 5º Para os candidatos à matrícula no curso jurídico são disciplinas obrigatórias:  1ª série: Latim - 
Literatura - História da civilização - Noções de Economia e Estatística - Biologia geral - Psicologia e 
Lógica. 2ª série: Latim - Literatura - Geografia - Higiene - Sociologia - História da Filosofia.  Art. 6º Para os 
candidatos à matrícula nos cursos de medicina, farmácia e odontologia são disciplinas obrigatórias: 1ª série: 
Alemão ou Inglês - Matemática - Física - Química - História Natural - Psicologia e Lógica.   2ª série: Alemão 
ou Inglês - Física - Química - História natural - Sociologia. Art. 7º Para os candidatos à matrícula nos cursos 
de engenharia ou de arquitetura são disciplinas obrigatórias: 1ª série: Matemática - Física - Química - 
História natural - Geofísica e Cosmografia - Psicologia e Lógica. 2ª série: Matemática - Física - Química - 
História natural - Sociologia – Desenho (BRASIL, 1931). 
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e 1939, ofertava aulas de 45 disciplinas, ministradas nas 5 séries, e o ingresso na 1ª série 

dava-se após a aprovação no exame de admissão. 

 

Quadro 3 – Disciplinas do Curso Fundamental do Atheneu Sergipense – 1937 - 1939 
SÉRIE DISCIPLINAS 

1ª  Português; Francês; História da Civilização; Geografia; Matemática; Ciências; Desenho; 
Música (Canto Orfeônico) 
 

2ª  Português; Francês; Inglês; História da Civilização; Geografia; Matemática; Ciências; 
Desenho; Música (Canto Orfeônico). 
 

3ª  Português; Inglês; Francês; História Universal; Matemática; Física; Química; História 
Natural; Desenho.  
 

4ª  Português; Matemática; Geografia; Inglês; Francês; Desenho; História da Civilização; 
Latim; História Natural; Física; Química. 
 

5ª  Português; Matemática; Geografia; Desenho; História da Civilização; Física; Química; 
História Natural. 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas cadernetas do curso Fundamental do Atheneu Sergipense, 
1937 à 1939 e nos estudos de Souza (2011) e Alves (2014). 
 
 

O currículo do curso Fundamental do Atheneu Sergipense, desde ano de 1932, 

apresentava diferentes distribuições das disciplinas se comparado com o currículo 

estabelecido pelo Decreto nº 19.890, de 193164. Os saberes da disciplina Português, de 

acordo com o citado Decreto, deveriam ser ministrados em todas as séries do curso 

Fundamental. No Atheneu Sergipense, essa disciplina foi ofertada apenas na 1ª, 2ª e 3ª 

séries no currículo de 1932, mas entre os anos de 1937 e 1939, ela foi ministrada em todas 

as séries.  

Da mesma forma, as disciplinas História da Civilização, Geografia, Matemática e 

Desenho, que deveriam ser ofertadas em todas as séries, em 1932, só foram ofertadas na 1ª 

e 2ª séries – História da Civilização e Geografia – e na 1ª, 2ª e 3ª séries – Matemática e 

Desenho. Entre os anos de 1937 e 1939, as disciplinas Matemática e Desenho foram 

                                                           

64  Art. 3º Constituirão o curso fundamental as matérias abaixo indicadas, distribuídas em cinco anos, de 
acordo com a seguinte seriação: 1ª série: Português - Francês - História da civilização - Geografia - 
Matemática - Ciências físicas e naturais - Desenho - Música (canto orfeônico). 2ª série: Português - Francês - 
Inglês - História da civilização - Geografia - Matemática - Ciências físicas e naturais - Desenho - Música 
(canto orfeônico). 3ª série: Português - Francês - Inglês - História da civilização - Geografia - Matemática - 
Física - Química - História natural - Desenho - Música (canto orfeônico).  4ª série: Português - Francês - 
Inglês - Latim - Alemão (facultativo) - História da civilização - Geografia - Matemática - Física - Química - 
História Natural - Desenho.  5ª série: Português - Latim - Alemão (facultativo) - História da civilização - 
Geografia - Matemática - Física - Química - História natural – Desenho (BRASIL, 1931). 
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ministradas em todas as séries. A mobilidade dessas disciplinas no currículo do curso 

Fundamental do Atheneu Sergipense entre os anos 1932 a 1939 comprova mais uma vez 

que a Reforma de Francisco Campos foi implantada nessa instituição de forma gradativa.  

Concordo com Alves (2014) e Souza (2011) quando apresentaram em seus estudos 

o ano de 1937 como o marco final da implantação efetiva da Reforma Francisco Campos 

no Atheneu Sergipense, pois foi nesse ano que o currículo do curso Fundamental passou 

atender totalmente ao disposto na referida Reforma, bem como,  iniciaram-se as atividades 

do curso Complementar Direito, Medicina e Engenharia no Atheneu Sergipense ofertando 

17 disciplinas distribuídas entre as 1ª e 2ª séries, como apresenta o Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Disciplinas do Curso Complementar do Atheneu Sergipense – 1937 

 
CURSO 

DE 
DIREITO 

CURSO 
DE 

MEDICINA 

CURSO 
DE 

ENGENHARIA 

 
 
 
 
 
 

DISCIPLINAS 

1ª Série 2ª Série 1ª Série 2ª Série 1ª Série 2ª Série 

Latim Latim Inglês Inglês 
Psicologia e 

Lógica 
Sociologia 

Literatura Literatura 
Psicologia 
e Lógica 

Sociologia 
Geografia e 
Cosmografia 

Matemática 

História 
da 

Civilização 

História da 
Filosofia 

Matemática Física Física 
História 
Natural 

Psicologia e 
Lógica 

Geografia 
Humana 

Física Química Química Física 

Economia 
Política 

Higiene Química 
História 
Natural 

História 
Natural 

Química 

Biologia  
História 
Natural 

Desenho  Desenho 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas cadernetas de alunos e nos estudos Souza (2011). 

 

O edital de matrícula do curso Complementar publicado no Diário Oficial em 27 de 

fevereiro de 1937, também, legitima a afirmação das autoras sobre a implantação definitiva 

daquele curso. De acordo com edital no período de 8 a 15 de março de 1937, estavam 

abertas as matrículas para o curso Complementar nas modalidades de Direito, Medicina e 

Engenharia.  Exigia o edital:  

 
Edital nº 7 
[...] 
Documentos exigidos para os alunnos não matriculados neste Atheneu: 
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a) Certificado de exames da 5ª série expedidos por estabelecimento 
equiparados ou sob regimen de inspeção permanente ou premilinar; 
b) Recibo de pagamento da primeira prestação da matrícula (150$00); 
c) Attestado de sanidade expedido pelo Departamento de Saúde Pública; 
d) Carteira de identidade. 
Para os alunos que cursaram o Atheneu Pedro II exige-se todos os 
documentos e taxas exceptos os da alíneas  a e d, tudo de acordo com a 
Lei Estadual nº 40 de 18 de novembro de 1936. 
Secretaria do Atheneu Pedro II, 27 de fevereiro de 1937. 
Celso Sobral Garcez – Secretário. (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE, 27, fev. 1937). 

 

Os cursos Complementares iniciaram suas atividades com uma matrícula de apenas 

10 alunos no curso de Direito e 20 alunos no curso de Medicina. O curso de Engenharia só 

registrou matrícula em 1938, quando foram matriculados 9 alunos na 2ª série e, somente 

em 1940, ocorreu a primeira matrícula na 1ª série desse curso, apresentando um registro de 

29 alunos matriculados (ALVES, 2014; SOUZA, 2011). 

De acordo com a ata da Congregação do Atheneu Sergipense do dia 5 de abril de 

1937, foi realizado um ato solene para implementação definitiva do curso Complementar, 

no qual estiveram presentes, além do corpo administrativo, docentes e discentes da 

instituição, diversas autoridades civis e militares do Estado. Durante a solenidade, o orador 

oficial, professor Florentino Teles de Menezes, com talento e cultura que lhes eram 

peculiares, discursou sobre o referido curso e externou votos de eterna gratidão ao governo 

do Estado, Eronildes Ferreira de Carvalho, por ter prestado um grande benefício à 

mocidade de Sergipe.  

Logo após o discurso do professor Florentino Teles de Menezes, Dr. Garcia 

Moreno discursou fazendo elogios e críticas ao ensino secundário brasileiro e passou a 

palavra aos alunos: Creusa Pinto do Valle, João Walter de Andrade, Renato Franco e 

Manuel Dantas, que falaram, respectivamente, como representantes discentes do curso de 

Medicina, Engenharia, Direito e do curso Fundamental. A solenidade, marcada por 

alegrias, elogios e agradecimentos, assinalou a história dos estudos secundaristas em 

Sergipe, pois a implantação do referido curso representava uma inovação na vida dos 

jovens sergipanos, que não teriam que se deslocar para concluir seus estudos em outros 

estados vizinhos.   

O curso Complementar do Atheneu Sergipense provocou alterações nas atividades 

docentes, pois tiveram modificações nos horários de trabalhos e na regência das 

disciplinas. Segundo Souza (2011), para reger as disciplinas desse curso, 
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[...] havia uma preferência pelos professores da instituição, segundo suas 
habilitações, levando-se em conta a correlação entre as matérias que 
lecionavam no referido curso e os interesses do ensino. Na falta desses 
professores, seria permitido designar pessoas idôneas, desde que fosse a 
juízo do governo e sob proposta do diretor (SOUZA, 2011, p. 186). 
 

A ausência de professores habilitados para ministrar as disciplinas do curso 

Complementar acabou motivando os alunos a procurarem este curso nas terras baianas. 

Nas palavras do professor Gentil Tavares, pronunciadas durante a sessão extraordinária da 

Congregação do Atheneu Sergipense, do dia 18 de março de 1937, o real motivo da 

preferência dos alunos sergipanos pelos estudos complementares na capital baiana seria a 

existência de uma forte propaganda em prol dos cursos da Bahia, que tinham seu corpo 

docente composto pelos mesmos professores que lecionavam nas faculdades baianas.  

 Nada obstante, durante o ano de 1942, o referido curso registrou uma matrícula de 

73 alunos, destes 11 foram reprovados e um transferido, conforme mostra o Quadro 5. 

 

Quadro 5 – Matrícula e rendimento do Curso Complementar – 1942 

SERIE SEÇÃO 
MATRÍCULA APROVADOS REPROVADOS TRANSFERIDOS 

Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. Masc. Fem. 

1ª Direito 7 1 7 1 - - - - 

2ª Direito 3 - 3 - - - - - 

1ª Engenharia 21 2 15 1 5 1 1 - 

2ª Engenharia 10 - 10 - - - - - 

1ª Medicina 14 4 11 3 3 1 - - 

2ª Medicina 4 7 3 7 1 - - - 

TOTAL  59 14 49 12 9 2 1 - 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Relatório da Diretoria, nº 20, de 1942. 

 

No ano de 1943, registrou-se a última matrícula do curso Complementar do 

Atheneu Sergipense. Ao longo de sua existência, nos estudos secundários dessa instituição, 

o aludido curso recebeu 206 alunos, distribuídos da seguinte forma: nos cursos de Direito – 

43 alunos –, Medicina – 75 alunos – e Engenharia – 88 alunos. A investigação das 

cadernetas e os estudos de Souza (2011) e Alves (2014) indicaram que foi frequente a 

evasão dos alunos nesses cursos, sendo que é possível afirmar que, dos 206 alunos 

matriculados, apenas 86 concluíram os estudos, perfazendo um percentual de 41,79%.  

Alves (2014) e Souza (2011) expuseram ainda que o curso Complementar do 

Atheneu Sergipense recebeu avaliações distintas entre os diretores da instituição. Na 
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avaliação do diretor Joaquim Vieira Sobral, apresentada no Relatório dos Diretores de 

1940, o curso tinha sido ofertado de forma brilhante e satisfatório.  

Todavia, no relatório de 1941, o diretor Felte Bezerra destacou que, apesar do curso 

Complementar ter sido ofertado de forma insuficiente e não ter atendido a todo programa 

das disciplinas, o mesmo prestava um inestimável serviço aos estudantes pobres de 

Sergipe, pois garantia a eles uma formação sem precisar se deslocarem para os estados 

circunvizinhos em busca de estudos, o que certamente geraria grandes despesas. 

Prosseguindo o relatório, o diretor explica que, após uma cuidadosa investigação realizada 

por ele e seu corpo docente, concluíram que, além da insuficiência na oferta das disciplinas 

por conta da falta de professores preparados, o referido curso, também, absorvia as 

melhores atividades dos mestres, que 

 
[...] ao se entregarem  ao curso complementar ficaram impossibilitados de 
lecionar um maior número de turmas  do curso fundamental, o verdadeiro 
curso do estabelecimento, em prejuízo evidente e comprovados nos 
estudantes [...] O curso Complementar funciona à tarde das 13 às 18 
horas;  por lei não pode funcionar conjuntamente com o curso 
Fundamental; resulta daí que o curso Fundamental dispõe unicamente da 
seção da manhã, o que impossibilita a recepção de maior número de 
alunos, porque nossas acomodações no prédio não permitem a existência 
de mais de 300 alunos em cada turno (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO 
DE SERGIPE,  21, fev. 1942, p. 3).    

 

São notórias, no relatório do Diretor Felte Bezerra, a preferência e defesa do 

diretor ao curso Fundamental em relação ao curso Complementar. Ainda, no mesmo 

documento, apresentou uma matrícula de 419 alunos para o curso Fundamental e 66 alunos 

para o curso Complementar. Explicou que a matrícula de 119 alunos a mais do permitido 

por lei prejudicava a organização do curso Fundamental e o desempenho dos alunos, pois, 

devido à falta de espaço do estabelecimento, algumas turmas tinham aulas até as 14 horas, 

tendo apenas uma hora de almoço. Lembrou ainda que a maioria dos alunos dependia do 

bonde para se locomoverem até suas residências, para poderem almoçar e retornarem em 

seguida para as aulas. De acordo com o diretor, os bondes nem sempre respeitavam os 

horários de circulação e, por isso, muitas vezes os alunos teriam que optar entre almoçar ou 

assistir as aulas das 13 horas65. 

                                                           

65Segundo o memorialista Murilo Melins (2007), a cidade de Aracaju, até o início dos anos de 1950, era 
servida por bondes elétricos de procedência alemã. Eram pequenos, vagarosos e abertos em ambos os lados e 
comportava até 65 passageiros. “Os alunos que moravam distante, chegavam ao colégio nos bondes 1 e 2, 
que faziam parada nas imediações. Na época, a Rua da Frente estava sendo calçada, e um aluno foi agredido 
por um condutor do bonde. Em represália, seus colegas colocaram paralelepípedos nos trilhos, do início da 
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Afirmou Felte Bezerra que tal situação era antipedagógica e prejudicial à saúde 

dos estudantes e que o Atheneu Sergipense era o único estabelecimento oficial do Estado 

que ofertava curso Fundamental para os jovens de poucas condições financeiras e que estes 

eram os verdadeiros alunos do estabelecimento. Argumentou, ainda, que se não “fosse o 

curso complementar, o nosso prédio comportaria até 600 alunos, em dois turnos de 300 

cada um” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 21, fev. 1942, p. 3).     

Contudo, sabe-se que esse curso ofertado de forma insuficiente ou não, assim 

como os demais cursos complementares espalhados no território brasileiro buscou, atender 

à legislação vigente, assumindo, assim, um caráter propedêutico. No Atheneu Sergipense, 

os alunos dos cursos complementares seguiram as mesmas normas dos alunos do curso 

Fundamental, como bem destacou Felte Bezerra, que, durante sua gestão, se empenhou 

para que o corpo discente do citado curso cumprisse as mesmas normas e obrigações do 

curso Fundamental.  

A terceira modificação nas finalidades do ensino secundário do Atheneu Sergipense 

configurou-se, no ano de 1942, com a Reforma Gustavo Capanema, que rearranjou 

estruturalmente os estudos secundários no Brasil, cuja concepção de ensino secundário 

instituía que o seu caráter específico era “a sua função de formar nos adolescentes uma 

sólida cultura geral, e, bem assim, de neles acentuar e elevar a consciência patriótica e a 

consciência humanística” (CAPANEMA, 1942).66 

O art. 1º da Lei Orgânica de Ensino Secundário67, de 1942, expõe as seguintes 

finalidades: 

 

1. Formar, em prosseguimento da obra educativa do ensino primário, a 
personalidade integral dos adolescentes; 
2. Acentuar a elevar, na formação espiritual dos adolescentes, a 
consciência patriótica e a consciência humanística; 
3. Dar preparação intelectual geral que possa servir de base a estudos 
mais elevados de formação especial (LEI ORGÂNICA DE ENSINO 
SECUNDÁRIO, 1942). 

                                                                                                                                                                                

avenida até a porta do Atheneu, só para assistirem o funcionário retirar pedra por pedra, sob enorme vaia” 
(MELINS, 2007, p. 268). 
66 A partir do ano de 1942, o Ministro da Educação Gustavo Capanema dá início à publicação de vários 
decretos-lei. Quatro decretos são editados durante o Estado Novo: a) Decreto- lei 4.073, em 30 de janeiro de 
1942 (Lei Orgânica do Ensino Industrial); b) Decreto-lei 4.048, em 22 de janeiro de 1942, cria o Serviço 
Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), c) Decreto-lei 4.244, em 9 de abril de 1942 (Lei Orgânica do 
Ensino Secundário) e d) Decreto-lei 6.141, em 28 de dezembro de 1943 (Lei Orgânica do Ensino Comercial) 
(PALMA FILHO, João Cardoso. A Educação Brasileira no Período de 1930-1960 – a Era Vargas. In: 
PALMA FILHO, J. C. (organizador). Pedagogia Cidadã. Cadernos de Formação. História da Educação. 3. 
ed. São Paulo: PROGRAD/UNESP- Santa Clara: Editora, 2005 – p.61-74. 
67 Decreto-Lei N. 4.244 – de 9 de abril de 1942. 
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A Lei Orgânica do Ensino Secundário é um dos pontos essenciais da Reforma 

Capanema, pois comparando com a Reforma Francisco Campos, essa lei, de forma mais 

contundente, fortaleceu a função do ensino secundário, que deveria ser capaz “de criar, no 

espírito das gerações novas a consciência da responsabilidade diante dos valores maiores 

da pátria, a sua independência, a sua ordem, e seu destino” (CAPANEMA, 1942, p. 15). 

Em solenidade de formatura, da primeira turma, da Faculdade Nacional de 

Filosofia, o então Ministro da Educação e Saúde, Gustavo Capanema, apresentou em 

discurso, a sua concepção e finalidade do ensino secundário, bem como a função do 

docente. Declarou que a função do professor de ensino secundário não abrangia 

 

[...] simplesmente o trabalho de transmitir conhecimentos aos diferentes 
grupos de alunos. Transmitir ciências e técnicas é antes função dos 
ensinos espaciais, do ensino profissional dos vários ramos, das várias 
categorias, desde a menor, a mais singela, até a universitária. O objetivo 
do ensino secundário, em qualquer das suas disciplinas, e pelo intermédio 
de qualquer professor que seja, é formar a personalidade intelectual, 
moral e cívica dos discípulos (CAPANEMA, 1942). 

 

Segundo Horta (1994), o ensino secundário definido pelo ministro Gustavo 

Capanema representava a ação do Governo Federal que buscou desempenhar uma ação 

“esclarecida e energética”, acentuando o “caráter cultural” e dando prioridade no seu 

programa ao estudo das “humanidades clássicas”, para que se tornasse verdadeiramente “o 

ensino preparador da elite intelectual do país” (HORTA, 1994, p.168).  

A Lei Orgânica do Ensino Secundário de 1942 dividiu os estudos secundários em 

dois ciclos: 1º Ciclo Ginasial, com duração de quatro anos e o 2º Ciclo com os cursos 

Clássico (priorizando as Humanidades) e Científico (enfatizando as Ciências Exatas), 

distribuídos em três anos. O curso Ginasial tinha a finalidade de dar aos adolescentes 

elementos fundamentais do ensino secundário. Quanto ao seu currículo, abrangia um 

conjunto de disciplinas, distribuídas em três grandes áreas: Línguas (Português, Latim, 

Francês e Inglês); Ciências (Matemática, Ciências Naturais, História Geral, História do 

Brasil, Geografia Geral e Geografia do Brasil); Artes (Trabalhos Manuais, Desenho e 

Canto Orfeônico).68 

Os cursos Clássico e Científico deveriam consolidar a educação ministrada no 

curso Ginasial, além de desenvolvê-la e aprofundá-la. O curso Clássico deveria garantir 

                                                           
68 Segundo Horta (1994): “[…] a partir de 1942, a História do Brasil e a Geografia do Brasil passam a fazer 
parte do programa das duas últimas séries do curso ginasial (duas horas semanais) e da última serei do curso 
colegial (três horas semanais)” (HORTA, 1994, p. 183).  
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uma sólida formação intelectual através de um maior conhecimento de filosofia e do 

estudo das letras antigas. O curso Científico, por sua vez, priorizava e tinha como objetivo 

um estudo maior das ciências. As disciplinas dos cursos Clássico e Científico também 

foram congregadas de acordo com as áreas do curso ginasial, sendo elas: Línguas 

(Português, Latim, Grego, Francês, Inglês e Espanhol); Ciências e Filosofia (Matemática, 

Física, Química, Biologia, História Geral, História do Brasil, Geografia Geral, Geografia 

do Brasil e Filosofia); Artes (Desenho) (BRASIL, 1942).  

Em Sergipe, a implantação da Reforma Capanema nos estudos secundários foi 

localizada no relatório do Interventor Federal no Estado, Eronildes de Carvalho, quando 

expressou que, mesmo diante de algumas dificuldades decorrentes da aplicação da nova 

Lei Orgânica do Ensino Secundário, o corpo docente do Atheneu Sergipense estava “a 

altura de sua importante função educativa” (RELATÓRIO DO INTERVENTOR 

FEDERAL, 1942). 

 Nesse momento, essa instituição de ensino passou a ser denominada Colégio de 

Sergipe, obedecendo ao que previa o 5, § 2º e ao art. 6º, do Decreto-Lei n. 4.244, de 9 de 

abril de 1942, em combinação com o art. 1º, do Decreto-Lei 4.245, da mesma Lei 

(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 7, de mai. 1942). No ano seguinte, foi 

acrescentado ao nome da instituição, o vocábulo “estadual”, ficando assim denominado, 

Colégio Estadual de Sergipe.69 

A presença da Reforma Capanema nos estudos secundários do Atheneu Sergipense 

não se limitou apenas à modificação no nome dessa instituição, mas, sobretudo, 

configurou-se de forma mais explicita em seu currículo.70  Conforme os estudos de 

Almeida (2009) e Souza (2011), a instalação definitiva da Lei Orgânica do Ensino 

Secundário no Atheneu Sergipense ocorreu a partir de 1943, quando foi registrado o 

funcionamento dos cursos Ginasial, Clássico e Científico. 

A primeira matrícula do curso Ginasial do Atheneu Sergipense registrou 575 

alunos, sendo 214 alunos na 1ª série, 156 alunos na 2ª série, 120 alunos na 3ª série e 85 

alunos na 4ª série. O referido curso ofertava 40 disciplinas distribuídas entre as quatro 

séries, conforme o Quadro 6 a seguir.  
                                                           
69Art. 5º Haverá dois tipos de estabelecimentos de ensino secundário, o ginásio e o colégio. § 1º Ginásio será 
o estabelecimento de ensino secundário destinado a ministrar o curso de primeiro ciclo. § 2º Colégio será o 
estabelecimento de ensino secundário destinado a dar, além do curso próprio do ginásio, os dois cursos de 
segundo ciclo. Não poderá o colégio eximir-se de ministrar qualquer dos cursos mencionados neste parágrafo 
(BRASIL, 1942). 
70Cf: ALMEIDA, Sayonara do Espírito Santo Almeida. A Reforma Gustavo Capanema: vislumbrada no 
currículo do Atheneu Sergipense (1940-1944). Departamento de História, Centro de Educação e Ciências 
Humanas, Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, 2009. Monografia (Licenciatura em História). 
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Quadro 6 – Disciplinas do Curso Ginasial do Atheneu Sergipense – 1943 
SÉRIE DISCIPLINAS 

1ª  Português, Francês, Latim, História Geral, Geografia Geral, Matemática, Canto 
Orfeônico, Trabalhos Manuais. 
 

2ª  Português, Francês, Latim, Inglês, História Geral, Geografia Geral, Matemática, Canto 
Orfeônico, Trabalhos Manuais, Desenho, Ciências Naturais. 
 

3ª  Português, Francês, Inglês, Latim, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, 
Canto Orfeônico, Desenho, Economia Doméstica. 
 

4ª  Português, Francês, Inglês, Latim, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, 
Canto Orfeônico, Desenho, Ciências Naturais, Economia Doméstica. 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas cadernetas do Curso Ginasial do Atheneu Sergipense, 
1943 e nos estudos de Almeida (2009). 
 

Comparando o currículo do curso Ginasial do Atheneu Sergipense com o 

dispositivo do art. 11, do Decreto-Lei nº. 4244/42, que determinava as disciplinas que 

deveriam ser ministradas no curso Ginasial71, perceberam-se pontos distintos que podem 

ser compreendidos como formas de adequação da instituição frente ao que determinava o 

Decreto. A disciplina Desenho só passou a ser ministrada no curso Ginasial do Atheneu 

Sergipense a partir da 2ª série e não da 1ª, como recomendava a Lei. Outra disciplina que 

também apresentou movimento diferente no quadro de distribuição desse curso foi 

Ciências Naturais, que deveria compor o currículo das 3ª e 4ª séries, mas que se fez 

presente nas 2ª e 4ª séries. 

Observando-se o movimento das disciplinas do curso Ginasial, verificou-se que as 

disciplinas Português, Matemática e Canto Orfeônico foram as únicas que estiveram 

presentes no currículo das quatro séries. A presença da disciplina Economia Doméstica no 

currículo das 3a e 4a séries deu-se em consonância com o Parágrafo 3º do art. 25, do 

Decreto-Lei n. 4.244, de 1942, que determinava que essa disciplina fosse incluída na 

“terceira e na quarta série do curso ginasial e em todas as séries dos cursos clássico e 

científico” (BRASIL, 1942). Tal disciplina tinha como principal objetivo formar boas 

esposas e boas mães.72 

                                                           
71 Art. 11. “As disciplinas indicadas no artigo anterior terão a seguinte seriação: Primeira série: 1) Português. 
2) Latim. 3) Francês. 4) Matemática. 5) História geral. 6) Geografia geral. 7) Trabalhos manuais. 8) Desenho. 
9) Canto orfeônico. Segunda série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) História 
geral. 7) Geografia geral. 8) Trabalhos manuais. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. Terceira série: 1) 
Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências naturais. 7) História do Brasil. 8) 
Geografia do Brasil. 9) Desenho. 10) Canto orfeônico. Quarta série: 1) Português. 2) Latim. 3) Francês. 4) 
Inglês. 5) Matemática. 6) Ciências naturais. 7) História do Brasil. 8) Geografia do Brasil 9) Desenho. 10) 
Canto orfeônico” (BRASIL, 1942, p.s/n). 
72 Cf: FARIAS, 2009, p. 35.  
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Continuando a análise das disciplinas ofertadas nas 3ª e 4ª séries do curso Ginasial, 

destaca-se, a presença das disciplinas História do Brasil e Geografia do Brasil, que 

estiveram ausentes no currículo da Reforma de Francisco Campos. A inclusão dessas 

disciplinas na Reforma de Capanema revela seu comprometimento com a formação da 

consciência patriótica da juventude brasileira. De acordo com Bittencourt (2004) a 

História, nesse momento, servia para a formação de uma cultura geral e erudita. Para tanto, 

tinha por objetivo “apresentar e difundir elementos que forma a trama da história, por meio 

de fatos políticos, econômicos, sociais, religiosos, literários, artísticos, científicos, enfim, 

os fatos culturais de civilização” (BITTENCOURT, 2004, p. 82). 

No tocante ao currículo dos cursos Clássicos e Científico do Atheneu Sergipense, 

foram ministradas 25 disciplinas para o primeiro e 28 para o segundo curso, como 

demonstram os Quadros 7 e 8.  

 

Quadro 7 – Disciplinas do Curso Clássico do Atheneu Sergipense – 1943 - 1956 
SÉRIE DISCIPLINAS 

1ª  Português, Latim, Grego, Francês, Matemática, História Geral, Geografia Geral. 
 

2ª  Português, Francês, Latim, História Geral, Geografia Geral, Matemática, Física, 
Química, Filosofia. 
 

3ª  Português, Latim, Biologia, História do Brasil, Geografia do Brasil, Matemática, Física, 
Química, Filosofia. 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas cadernetas do Curso Clássico do Atheneu Sergipense, 1943-
1956. 
 

Quadro 8 – Disciplinas do Curso Científico do Atheneu Sergipense – 1943-1946 
SÉRIE DISCIPLINAS 

1ª  Português, Francês, Inglês, Espanhol, Matemática, Física, Química, História geral, 
Geografia geral. 

2ª  Português, Francês, Inglês, Matemática, Física, Química, Biologia, História geral, 
Geografia geral, Desenho. 
 

3ª  Português, Matemática, Física, Química, Biologia, História do Brasil, Geografia do 
Brasil, Filosofia, Desenho. 
 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas cadernetas do Curso Cientifico do Atheneu Sergipense – 
1943-1956. 
 

O curso Clássico, através das disciplinas Português, Latim, Grego, Francês e 

Filosofia, atendeu à sua finalidade de promoção do desenvolvimento e formação intelectual 

do jovem. O curso Científico garantiu um estudo das ciências através da oferta das 
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disciplinas de Física, Química e Biologia, sendo as duas primeiras ofertadas nas três séries 

do curso.  

Ao analisar as mudanças das finalidades do ensino secundário do Atheneu 

Sergipense, busquei compreender como os saberes escolares se estruturam no currículo e 

quais os “conhecimentos a ensinar e as condutas a inculcar”. Desta maneira, priorizei 

evidenciar as finalidades do ensino secundário para pôr em relevo o aluno que se pretendia 

formar no período de 22 anos de história da maior e mais renomada instituição de ensino 

secundário de Sergipe.  

Entre os anos de 1934 e 1956, os estudantes secundaristas do Atheneu Sergipense 

fizeram parte de uma cultura escolar que se configurou a partir de um “conjunto de 

normas”, que aqui identifiquei nas reformas educacionais, e um “conjunto de práticas” que 

permitiram a transmissão dos conhecimentos legitimados e incorporados nas finalidades 

dos estudos secundários (JULIA, 2001). Foram três reformas educacionais que, conjugadas 

com a realidade pedagógica da instituição, garantiram uma formação propedêutica e 

humanística, priorizando a formação de uma cultura geral do aluno.  

 

 

2.2 OS ALUNOS  

 

 

De ordem do Sr. diretor, scientifico aos interessados que de 1º a 14 de 
março próximo se acham abertas, na Secretaria deste estabelecimento as 
matrículas para o curso seriado” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 
SERGIPE, 26, fev. 1936, p. 3).   

 

 

A notícia de que as matrículas do Atheneu Sergipense encontravam-se abertas era 

esperada com grande expectativa pelos candidatos a alunos dessa instituição. Ser aluno 

desta “Casa de Educação” representava para a juventude da época ter acesso a um 

ambiente educativo de maior desenvolvimento pedagógico e cultural do estado de Sergipe. 

Seus alunos destacavam-se entre os demais estudantes sergipanos como sendo os mais 

preparados culturalmente, pois recebiam uma educação ministrada por um corpo docente 

que representava a ilustre intelectualidade sergipana.  Para ser um desses discentes, o 

candidato a aluno submetia-se a um conjunto de exigências burocráticas concretizadas em 
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pagamentos de taxas, apresentação de documentos e provas escritas e orais dos exames de 

admissão.73 

O art. 4º, do Decreto nº 940, de 02 de julho de 1926, que instituiu o novo 

Regulamento do Atheneu Sergipense, estabelecia que para fazer parte do corpo discente 

dessa instituição de ensino caberia aos pais, tutores ou encarregados dos matriculados 

“apresentar ao diretor do Atheneu Pedro II, de 7 a 15 de março de cada anno, os 

requerimentos solicitando inscripção para o exame de admissão” (REGULAMENTO DO 

ATHENEU PEDRO II, 1926, p.6). 

As inscrições para o exame de admissão eram realizadas na secretaria da referida 

instituição e anunciadas em jornais oficiais no período de 16 a 25 de fevereiro, devendo os 

exames para 1ª época ocorrerem em dezembro e os de 2ª época na segunda quinzena de 

março. No período de 16 a 31 de março seriam efetuadas as matrículas. Para se 

matricularem no 1º ano, os alunos deveriam comprovar idade mínima de 10 anos, 

apresentarem certificado de aprovação no exame de admissão e pagarem uma taxa de 

matrícula.74 

Analisando as datas estabelecidas no Regulamento de 1926 para a solicitação de 

inscrição e efetuação dos exames e das matrículas, percebeu-se que, para ser aluno do 

Atheneu Sergipense, os responsáveis pelos candidatos teriam que apresentar no ano 

anterior um requerimento expressando o desejo de que seu filho compusesse o corpo 

discente do “Estabelecimento modelar de onde sairão futuramente homens de valor, que 

com sua inteligência e o seu saber demonstrarão lá fora o que  aqui aprenderam” (MELLO, 

1944, p. s/n).75 

A exigência daquele requerimento demonstra uma prévia preparação para a 

realização dos exames de admissão para o Atheneu Sergipense. Os candidatos, também, 

participavam de cursos preparatórios, estudos em casa e nas suas escolas primárias eram 

motivados e exigidos por seus professores.76 

                                                           
73 “O exame de admissão, cujo fim é verificar se o candidato está habilitado a emprehender com vantagem o 
estudo das matérias do secundário, constará de noções concretas accentuadamente/objectivas, de instrução 
moral e cívica, de português, de cálculo arithmético, de morphologia geometria, de geografia, história pátrias, 
de sciencias physicas e naturaes e de desenho, conforme o programma do Departamento Nacional de Ensino” 
(Art. 50 – REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p. 14). 
74 A partir do ano de 1938, a idade mínima passou a ser de 11 anos.  
75 MELLO, Francisco Barros, 1944. In: Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense – 1916- 1951.   
76 Os estudos de Camargo (2000) sobre as práticas escolares presentes no Instituto de Educação Joaquim 
Ribeiro, da cidade paulista Rio Claro, nas décadas de 1920 e 1950 revelavam que os alunos desse instituto 
tinham aulas preparatórias e estudavam na hora do recreio para o exame de admissão. A autora informa que 
os alunos antes de prestarem os exames eram atemorizados e viviam com o livro na mão estudando em voz 
alta pelo pátio da instituição. 
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Segundo Graça (2000), na década de 1950, não só os candidatos aos ginásios de 

Aracaju organizavam-se para prestarem os exames de admissão, mas os próprios 

professores dos grupos escolares, escolas isoladas e dos cursos preparatórios, “contavam 

com uma poderosa aliada: a Crestomatia – um compêndio especialmente elaborado para 

auxiliá-lo nos exames de admissão, principalmente no que concernia à aprendizagem da 

nova ortografia do idioma nacional” (GRAÇA, 2000, p. 65). A autora comentou que 

acontecimentos curiosos envolviam esses exames: 

 
O “admissão” mobilizava toda a família. Pais e mães ficavam tensos e 
preocupados. Afinal, entrar no ginásio, para os mais pobres, significavam 
sonhar com um futuro mais promissor. “Uma melhor colocação na vida” 
almejavam os pais. Eram muitas expectativas depositadas naqueles 
meninos que manifestavam diferentes reações ao se aproximarem da hora 
“H” (GRAÇA, 2000, p.70). 
 
 

 As taxas de inscrição dos exames de admissão e da matrícula também faziam parte 

dos cursos preparatórios para ser aluno do Atheneu Sergipense, e eram obrigatórias para 

todos os discentes, salvo aqueles considerados pobres. O governo do Estado poderia 

conceder matrícula gratuita de um a três alunos em cada série do curso Fundamental, e um 

por série e por seção no curso Complementar. O discente que, durante o ano letivo, 

obtivesse uma média geral igual ou superior a 9,0 (nove), desde que com histórico de bom 

comportamento e disciplina, seria contemplado com a gratuidade da matrícula para o ano 

posterior.  

Não obstante, o corpo discente do Atheneu Sergipense estava sujeito ao pagamento 

de taxas não só de inscrição e matrícula, como também de frequência, transferência e 

certificados, conforme mostra o Quadro 9.  
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Quadro 9 – Taxas cobradas aos discentes do Atheneu Sergipense - 1938 
TIPOS DE TAXAS VALORES DAS TAXAS$ 

Inscrição em exames preparatórios e seriados77 5$000 (por prova) 
Inscrição para exames de admissão 15$000 
Matrícula no curso fundamental 50$000 
Frequência no curso fundamental  10$000 
Curso Complementar  500$000 
1ª via de certificados 5$000 
1ª via de certificados de conjunto (1ª, 2ª, 3ª series) 15$000 
Guia de transferência 30$000 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Regulamento do Atheneu Sergipense de 1938.  
 
  

As taxas de inscrição de exames, matrículas e frequência eram pagas no ato do 

processo de inscrição e da matrícula. A partir do ano de 1938, a taxa do curso do 

Fundamental poderia ser paga em duas prestações, sendo a primeira no ato da matrícula e a 

segunda no período de 1º a 15 de junho de cada ano.78 

No tocante à taxa do curso Complementar, por ser a de valor mais acentuado 

poderia ser paga em três prestações, sendo a primeira ao realizar a matrícula, a segunda no 

período de 16 a 30 de junho e última na segunda quinzena do mês de outubro. As demais 

taxas cobradas para emissão de vias de certificados e guia de transferência eram pagas no 

ato do requerimento dos respectivos documentos. O aluno que estivesse com pagamentos 

de taxas atrasados não poderia renovar a matrícula, sendo impedido de continuar seus 

estudos no Atheneu Sergipense. 

A cobrança de taxas aos alunos do Atheneu Sergipense, comum à época no ensino 

secundário público brasileiro, corrobora que para fazer parte do corpo discente dessa 

instituição de ensino não bastava ter a vontade e passar no exame da admissão. Fazia-se 

necessário um poder aquisitivo que lhe garantisse a conclusão de seus estudos. As taxas, 

também, configuraram-se como um mecanismo de seleção do corpo discente, 

comprovando, assim, que o aluno daquela “instituição modelar de ensino” fazia parte de 

um grupo de jovens estudantes que conviveram com dispositivos seletivos, regras e 

normatização, que moldavam seus comportamentos e os distinguiam dos demais grupos 

sociais.   

 

 

 
                                                           
77 Taxas cobradas para a realização dos exames preparatórios e seriados, na etapa promocional e final, de 
alunos matriculados e novatos.  
78 Os valores e a forma de pagamento das taxas nos anos anteriores a 1938 não foram localizados.  
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2.2.1 Comportamentos e Penalidades 

 

 

Após o deferimento do requerimento de solicitação para fazer parte do corpo 

discente do Atheneu Sergipense, no ato da inscrição do exame de admissão os candidatos 

deveriam apresentar os seguintes documentos:  

  
a) identidade de pessoa, comprovada com carteira de identidade; 
b) prova de bom comportamento passada pelos directores e professores 
da escola que o candidato houver freqüentado, ou de autoridade policial; 
c) attestado de não soffrer de moléstia contagiosa ou infecto-contagiosa, e 
de immunização contra varíola; 
d) prova de pagamento da taxa respectiva (Art.6º do REGULAMENTO 
DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p. 26). 
 
 

A alínea “b” do art. 6º, do Regulamento do Atheneu Pedro II, de 1926, expõe uma 

exigência prévia do bom comportamento do discente, revelando assim que, antes mesmo 

de se tornar aluno da instituição, o candidato deveria ser disciplinado e comprometido com 

bom comportamento para o bem da instituição.79 A exigência da comprovação do bom 

comportamento declarada pela instituição e professores do ano anterior ou por uma 

autoridade policial, demonstra que a seleção do aluno do Atheneu Sergipense acontecia 

anterior à sua aprovação no exame de admissão.  

Ser bem comportado era uma obrigação do discente, que deveria sempre zelar pela 

sua imagem como aluno da instituição. De acordo com o art. 42 daquele regulamento, 

eram considerados mal comportados e indisciplinados os alunos que: 

 
a) faltarem ao respeito que devem ao diretor, ou a qualquer membro da 
corporação docente, ou inspetor fiscal; 
b) desobedecerem às prescripções feitas pelo director ou por qualquer 
professor; 
c) offenderem phisicamente ou moralmente aos seus colegas; 
d) perturbarem a ordem, ou tiverem procedimento desehonesto nas aulas 
ou no recinto do estabelecimento; 
e) fizerem qualquer inscripção nas paredes do edifício, ou destruírem os 
editaes e avisos nellas affixados; 
f) danificarem os instrumentos, aparelhos, modelos, mappas, livros, 
preparações, moveis e outros objectos do estabelecimento, sendo nestes 

                                                           
79 Sobre o comportamento dos alunos do Atheneu Sergipense, confira: ALVES, Eva Maria Siqueira. Prêmios 
e sanções no cotidiano escolar. In: DANTAS JÚNIOR, Hamilcar Silveira; SOUZA, Josefa Eliana (orgs). 
Instituições e práticas educativas no Brasil. São Cristóvão/SE: Editora UFS, 2012. 

. 
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casos também obrigados à indemnização ou substituição do que 
houverem damnificado; 
g) dirigirem injúrias aos funccionarios admnistrativos (Art. 42 –  
REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p.12). 

 

Quando cometidas algumas dessas infrações, o aluno sofreria as seguintes 

penalidades: 

 
a) advertência particular, feita pelo director; 
b) advertência pública, feita pelo director em presença de certo número 
de professores;   
c) suspensão por um mais períodos lectivos; 
d) expulsão do estabelecimento; 
e) exclusão dos estudos em todos os gymnasianos brasileiros, efficaes ou 
equiparados; (Art. 41– REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 
1926, p.26). 
 
 

No caso das penalidades expressas nas alíneas “c” e “d”, tais punições só seriam 

aplicadas quando os alunos: 

 

a) reincidirem nos actos mencionados no artigo anterior; 
b) praticarem actos immorais dentro do estabelecimento; 
c) dirigirem injúrias verbaes ou esciptas ao diretor, a algum membro do 
corpo docente ou a autoridade constituída; 
d) aggredirem o director, a qualquer membro do corpo docente ou 
administrativo ou a autoridade constituída; 
e) commetterem faltas sujeitas à sanção das leis penaes (Art. 43 – 
REGULAMENTO  DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p.26). 
 
 

O art. 46, do referido Regulamento também proibia a permanência dos alunos na 

portaria do Atheneu Sergipense e nas salas das disciplinas, nas quais não estavam 

matriculados, salvo quando obtivessem a licença do professor. 

As exigências presentes no Regulamento de 1926 sofreram alterações com a 

aprovação do Decreto nº 7, de 14 de março de 1938 - Regulamento do Atheneu Sergipense, 

o qual revogou a obrigatoriedade do requerimento de inscrição no exame de admissão com 

um ano de antecedência em relação à data da matrícula. Assim o candidato poderia se 

matricular na primeira série do curso Fundamental do ensino secundário apresentando o 

citado requerimento no ato da inscrição do exame de admissão, que ocorria no período de 

1º a 14 de fevereiro, e na segunda quinzena do mesmo mês prestaria a prova. A 

comprovação do bom comportamento, também, foi abolida por esse regulamento.  
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A disciplina e o comportamento do aluno também foram amplamente cobrados no 

Regulamento de 1938, que, em seu o art. 92, ditava que o aluno bem comportado deveria: 

 
a) acatar a autoridade em geral, na pessôa de seus depositários , em 
especial o diretor do estabelecimento, os professores e os funcionários 
administrativos; 
b) obedecer por si mesmo, sem esperar lhe seja ordenado, às 
determinações gerais do Regulamento, do diretor, dos professores, dos 
funcionários investidos de autoridade; 
c) ser pontual e assíduo, não só no comparecimento às aulas e exercícios, 
mas também no cumprimento de todos os demais deveres; 
d) apresentar-se sempre corretamente uniformizado, com o máximo 
asseio e alinho não só na própria pessôa e no trajo, mas também nos 
livros e outros objetos escolares; 
e) tratar com urbanidade os colegas e as pessoas estranhas com quem 
estiver em contacto: com urbanidade e respeito aos professores e ás 
autoridades do estabelecimento; 
f) comparecer ao Ateneu, para a primeira aula do dia, pelo menos dez 
minutos antes da hora marcada para o início da mesma aula; 
g) ocupar sempre em aula, o logar que lhe fôr indicado pelo inspetor ou 
pelo professor; 
h) entrar para as aulas e delas sair em ordem e sem barulho; 
i) manter durante as aulas silêncio, sossêgo e atenção, e fora delas a 
necessária quietação, desde que não seja hora de recreio ou intervalo de 
aula; 
j) portar-se no recreio com a moderação conveniente a moços educados, 
evitando manifestações ruidosas, gritos, vaias, aclamações, etc; 
k) ter claramente marcado com seu número de ordem no estabelecimento 
e nome  os livros, casquete e objetos de uso escolar; 
l) erguer-se de seu logar, em atitudes correta e sem afetação quando á 
passagem, entrada ou saída do professor, e quando na aula  êste se 
levante; 
m) erguer-se também, para atender ou responder ao professor; 
n) contribuir, quanto estiver ao ser alcance, para que se mantenha o asseio 
do edifício, não atirando pedaços de papel, restos de merenda, etc, senão 
dentro das caixas a esse fim destinadas. (Art. 92 – REGULAMENTO  
DO ATENEU SERGIPENSE, 1938, p.14-15). 

 
Comparando os dispositivos sobre disciplina e comportamento dos discentes 

presentes nos dois regulamentos, verificou-se que a obrigação de cumprir as normas e 

regras de condutas deveria ser exercida dentro e fora dos espaços da escola. Em análise da 

portaria nº 44 de 20 de outubro de 1937, constataram-se indícios do controle e da 

vigilância a que o aluno do Atheneu Sergipense estava submetido, mesmo fora do espaço 

da instituição: 

 
Portaria nº 44 
O diretor do Ateneu Pedro II no uso de suas atribuições e em vista da 
maneira como se comportaram os alunos Tenysson Lemos, Pedro Dias 
dos Santos e Péricles da Silva Freitas, da 1ª, 2ª e 4ª series 
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respectivamente, por estarem os mesmos se portando de modo ridículo 
pelas ruas com a farda deste estabelecimento, de ordem do Exmo. Sr. Dr. 
Governador do Estado, resolve suspender os alunos pelo espaço de  3 
(três) dias. 
Cumpra-se 
Diretoria do Ateneu Pedro II. Aracaju, 20 de outubro de 1937. (LIVRO 
DE PENAS IMPOSTAS AOS ALUNOS, 1937, p. 63).  
 

 
Conforme o disposto na referida portaria, os alunos Tenysson Lemos, Pedro Dias 

dos Santos e Péricles da Silva Freitas foram suspensos após terem sido vistos com 

comportamento indevido nas ruas da cidade de Aracaju trajando o uniforme escolar.80 

Evidencia-se, nesta portaria, o fato do diretor resolver aplicar a penalidade nos discentes 

após os referidos alunos terem sido denunciados por alguma pessoa que presenciou a má 

conduta. 

Em outubro de 1941, o aluno da 1ª série do curso Fundamental, Albert Reis 

Donald, foi suspenso das aulas por 3 dias, por andar com o uniforme desabotoado pelas 

vias públicas da cidade. De acordo com a portaria de suspensão, o citado aluno foi visto 

pelo próprio diretor da escola, Felte Bezerra, que na ocasião o chamou a atenção e 

argumentou que sua atitude era de desrespeito às ordens da diretoria da instituição.  

Em outra portaria de suspensão, em maio de 1942, o referido diretor suspendeu por 

5 dias “o aluno da 1ª serie, Turma B do curso Fundamental, Flodoardo Nascimento, por 

também ter sido encontrado com a blusa da farda completamente desabotoada” (LIVRO 

DE PENAS IMPOSTAS AO ALUNO, 1942, p. 82).  

Fatos como esses demostram como os alunos do Atheneu Sergipense, submetidos 

ao conjunto de regras de condutas, eram vigiados dentro e fora do estabelecimento e 

deveriam, através de seu comportamento, revelar a proposta educativa trabalhada em sala 

de aula, nos corredores e pátios da instituição educativa. Seriam, assim, os alunos seus 

verdadeiros representantes e por meio de seu comportamento deviam transmitir o tipo de 

educação que recebiam e dignificar o nome da instituição de ensino.  

Na interpretação da administração do Atheneu Sergipense e da própria sociedade 

sergipana, o mau comportamento dos alunos ocorridos em ambientes públicos maculava a 

imagem da instituição e negava a proposta de formação dos bons moços. Na portaria nº 70, 

                                                           
80Segundo o Regulamento de 1938, “Entender-se-á por estar uniformizado ou ‘estar no uniforme’, o fato de 
se achar o aluno revestido do traje mandado adotar pela diretoria do Ateneu e mais: a) trazer a cabeça coberta 
com a casquete, sempre que estiver em formatura e logares públicos; b) conservar a blusa completamente 
abotoada; c) usar calçado limpo, nunca esquecendo o verdadeiro emprego dos colchetes, cadarços, 
atacadores, etc.” (Art. 71 do REGULMENTO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, p. 11-12). 
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observou-se a preocupação do diretor José Augusto da Rocha Lima, em justificar que o 

mau comportamento de três alunos não representava a imagem dos “moços educados”. 

Comunicou a portaria:  

 

Portaria nº 70 
O Diretor do Colégio de Sergipe usando de suas atribuições resolve 
suspender os alunos da 1ª serie, turma B, José Queiroz de Silveira, José 
Daniel Ribeiro e Hélio Sampaio, por estarem tomando banho de mar, 
despidos, em frente a Capitania dos Portos, danificando um bote e 
material pertencente a mesma Capitania, e ainda serem detidos pelo Sr. 
Capitão dos Portos, considerando que os referidos alunos não se portaram 
como moços educados, informe-lhes a pena de 8 dias de suspensão. 
Cumpra-se e comunique-se 
 Diretoria do Colégio de Sergipe, Aracaju, 14 de outubro de 1942.  
José Augusto da Rocha Lima - Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS 
AOS ALUNOS, 1942, p. 84).  

 

Na portaria não ficou explícito como o Capitão dos Portos identificou os banhistas 

despidos como aluno do Atheneu Sergipense.  Não foi informado se os infratores estavam 

trajados com uniforme escolar ou se estavam banhando-se no horário das aulas. Contudo, 

percebe-se que assim que foram identificados como alunos dessa instituição 

tradicionalmente reconhecida como “Casa de Educação modelar”, responsável pelo 

desenvolvimento intelectual e cultural de centenas de jovens sergipanos, os banhistas 

foram denunciados ao seu diretor para que fosse tomada as devidas providências e 

punições, objetivando-se, assim, inibir ocorrências do mesmo teor. Vale destacar que a 

queixa do Capitão dos Portos indica que este, mesmo não fazendo parte da administração 

escolar, tinha conhecimento de como o corpo discente do Atheneu Sergipense estava 

submetido a um sistema de controle e regras de condutas.  

Outro exemplo de indisciplina fora do estabelecimento de ensino foram as infrações 

cometidas durante as paradas cívicas. A portaria nº 49 de 23 de novembro de 1937 

suspendeu por 15 dias dois alunos da 2ª série do curso Fundamental por ter se portado de 

forma indevida na festa da bandeira. Neste caso, os alunos foram punidos pela falta de 

respeito com a festividade cívica e por terem sido indisciplinados, com o uniforme escolar, 

perante as autoridades.   

Nas paradas cívicas de 5 e 7 de setembro do ano de 1941, os alunos Aloisio Garcia 

Rocha e Ione Santos Corrêa foram suspensos das aulas e, segundo a portaria nº 55, por 

motivos diferentes. Expôs a portaria:  
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Portaria nº 55 
O diretor do Atheneu Sergipense no uso de suas atribuições resolve 
suspender os alunos da 3ª serie B, Aloisio Garcia Rocha e Ione Santos 
Corrêa, respectivamente pelo espaço de dois (2) e cinco (5) dias, por ter o 
primeiro deixado de comparecer as paradas dos dias 5 e 7 e a 2ª por está 
desabotoada em plena rua.  
Cumpra-se e comunique-se. 
Diretoria do Atheneu Sergipense, Aracaju, 09 de setembro de 1941.  
Felte Bezerra - Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS 
ALUNOS, 1941, p.80).  
 

 

O não comparecimento às paradas cívicas não era a única ausência a ser punida, 

pois, de acordo com a portaria nº 39, os alunos da 5ª série, Acácio Mário de Jesus, 

Anderson Garcia de Azevedo, Edmundo Gomes da Rocha, João Raulito Ribeiro Nunes e 

José Leonidas Araújo, foram suspensos das aulas por 8 dias por não terem comparecido à 

sua festa de formatura na Capitania dos Portos.  

Fica claro que os dispositivos de ambos os regulamentos buscavam moldar o aluno 

conforme regras e punições. Sobre o conjunto de regras de condutas imposto aos discentes, 

o Regulamento de 1938 revelou-se mais incisivo. Em seu art. 93, determinou-se que era 

vedado aos alunos, em geral, dentro do estabelecimento de ensino: 

 

a) lêr durante as aulas ou ocupar-se em qualquer outro trabalho estranho a 
elas; 
b) ter consigo, além dos livros e cadernos de aula, livros e impressos, 
gravura ou escritos de qualquer gênero que sejam impróprios para sua 
instrução; 
c) lêr jornais ou livros, impressos ou escritos, que possam prejudicar os 
estudos regulares, os bons costumes e o cumprimentos de seus deveres 
em geral; 
d) utilizar-se dos livros e quaisquer objetos dos colegas, sem 
consentimentos destes; 
e) provocar conscientemente, não estando em recreio, por palavras, 
gestos ou atitudes grotescas, a hilaridade dos colegas; 
f) levar para as aulas objetos  que possa ser distraídos, ou com que possa 
distrair a atenção dos condiscípulos; 
g) erguer-se com ruído propositado e excessivo à entrada e saída do 
professor ou de outra autoridade; 
h) sair de seu logar na sala de aula, a não ser chamado do professor ou 
com expressa permissão deste; 
i) retirar-se da aula sem permissão do professor; 
j) ultrapassar, no recreio, os limites da boa educação, assobiando, 
gritando, apupando, jogando pedras, danificando o edifício e o material, 
bem como a roupa e objetos próprios ou de seus colegas; 
k) fumar, jogar no recinto do estabelecimento ou em suas imediações; 
l) mastigar pastilhas, chupar balas durante as aulas , sobretudo evitar 
quaisquer atos de mastigação por ocasião de ter como interlocutores os 
professores e as autoridades do instituto de ensino; 
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m) bocejar, espreguiçar-se consultar relógios ou dar outros sinais de 
enfado ou impaciência, estando na aula; 
n) ocupar-se com tarefa estranha ao trabalho escolar; 
o) organizar rifas, coletas ou subscrições, qualquer que seja o fim; 
p) promover manifestações coletivas ou nelas tomar parte, salvo quando 
convidado pela própria direção do Ateneu; 
q) formar grupos ou produzir algazarra ás portas ou nas imediações do 
estabelecimento; 
r) ter consigo jóias ou usar flores e ornatos impróprios do uniforme; 
(Art. 93 – REGULAMENTO DO ATENEU SERGIPENSE, 1938, p.15). 
 
 

Claramente, o art. 93 do Regulamento de 1938 expressava regras de condutas que 

moldavam não só o comportamento, como também o tipo de leitura e os ornamentos 

corporais, demonstrando o quanto os alunos estavam submetidos a um processo educativo 

permeado de valores morais e sociais, cujas finalidades eram moldar o discente conforme 

um modelo de aluno secundarista proposto por um sistema de ensino que se encontrava 

engajado em servir os parâmetros de educação da juventude da época. 

Contudo, ambos os regulamentos indicam que para fazer parte do corpo discente do 

Atheneu Sergipense o candidato passava por uma série de exigências, umas mais rigorosas 

do que outras. Ou seja, os discentes eram selecionados por meio de um conjunto de normas 

e regras de condutas, estabelecidas e exigidas não só pelo Atheneu Sergipense, como 

também pelas outras instituições de ensino em que os candidatos haviam estudado 

anteriormente.  

Esse conjunto de normas e regras de condutas garantiria a constituição de um 

modelo de aluno exigido por diretores e professores do Atheneu Sergipense, que, por sua 

vez, apresentavam e exigiam seus valores, normas e regras de convivência dentro do 

espaço escolar. Nessa perspectiva, Bourdieu (1982) afirma que:  

 

A ação pedagógica é objetivamente uma violência simbólica, num 
primeiro sentido, enquanto que as relações de força entre os grupos ou as 
classes constitutivas de uma formação social estão na base do poder 
arbitrário. A ação pedagógica é objetivamente uma violência 
simbólica, num segundo sentido, na medida em que a delimitação 
objetivamente implicada no fato de impor e de inculcar certas 
significações, convencionadas, pela seleção e a exclusão que lhe é 
correlativa, como dignas de ser reproduzidas, reproduz a seleção 
arbitrária que um grupo ou uma classe opera objetivamente em e por seu 
arbitrário cultural (BOURDIEU, 1982, p. 19) (Grifos meus).  
 
 

Através dessa compreensão, pode-se dizer que os alunos do Atheneu Sergipense, 

por meio da “imposição e inculcação de certas significações, convencionadas, pela seleção 
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e a exclusão que lhe era correlativa” (BOURDIEU, 1982, p. 20), estavam sujeitos a uma 

violência simbólica concretizada a partir das ações pedagógicas que, nesse caso, 

configuravam-se pelas exigências do bom comportamento.  

As penalidades para as infrações, dispostas no Regulamento de 1938, eram 

aplicadas pelo diretor do estabelecimento ou mediante uma requisição escrita do professor, 

e variavam entre as advertências simples à exclusão dos estudos em todos os 

estabelecimentos de ensino oficiais e equiparados do Brasil. Tais penalidades poderiam ser 

aplicadas individualmente ou coletivamente, caso não fosse possível identificar o culpado 

ou os culpados. No caso da penalidade coletiva, poderiam ser dispensados, a juízo do 

professor ou diretor, os alunos cujo ótimo comportamento habitual fosse notório.  

 A quantidade de dias de suspensão das aulas por mau comportamento variava entre 

um ou mais período letivo. O aluno que infringisse uma das regras, também, poderia ficar 

retido em sala especial, sob a vigilância do inspetor de alunos, até no máximo duas horas 

depois da última aula do dia, desenvolvendo trabalho escrito que versaria sobre a lição 

correspondente à aula em que tivesse ocorrido o mau comportamento. O trabalho escrito 

produzido durante o período de retenção deveria ser apresentado ao professor na aula 

seguinte e se este julgasse o trabalho como incompleto, a punição poderia ser reaplicada 

automaticamente.   

De acordo com o Regulamento de 1938, uma infração podia ter mais de um tipo de 

punição, ou seja, dois alunos que cometeram o mesmo tipo de infração podiam receber 

penalidades distintas, conforme se verifica no Quadro 10.   
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Quadro 10 – Infrações e penalidades - 1938 
INFRAÇÕES PUNIÇÕES 

Desrespeitar o diretor ou qualquer 
funcionário da instituição. 

• advertência simples em uma das aulas; 

• exclusão da aula em que estiver procedendo mal, 
durante o tempo de mesma; 

• advertência simples feita pelo chefe da disciplina; 

• advertência particular pelo diretor; 

• advertência particular pelo diretor em presença de 
um ou mais professor; 

• retenção no estabelecimento, até no máximo duas 
horas depois da última aula do dia, com trabalho 
escrito; 

• suspensão por um ou mais períodos letivos. 

Desobediência ao diretor ou professor. 
Ofensas aos colegas. 
Perturbações nas aulas ou na organização da 
instituição. 
Riscos nas paredes da instituição. 

Danificações do prédio, instrumentos, móveis 
e materiais pedagógicos do Atheneu 
Sergipense. 

Ser reincidente. • suspensão por um ou mais períodos letivos; 

• expulsão do Atheneu Sergipense; 

•exclusão dos estudos em todos os 
estabelecimentos de ensino brasileiro, oficiais e 
equiparados. 

Praticar atos imorais dentro do 
estabelecimento de ensino 

Dirigir injúrias verbais ou escritas ao diretor, 
professor ou qualquer autoridade constituída 

Agressão física ao diretor, professor ou 
qualquer autoridade constituída. 

Cometerem faltas sujeitas à sanção das leis 
penais. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Regulamento do Atheneu Sergipense de 1938.  

 

 

A falta de clareza sobre as punições que deveriam ser aplicadas leva a acreditar que 

alguns casos de infrações cometidas seriam resolvidos conforme o arbítrio do diretor da 

instituição. É importante salientar que possivelmente nem todas as infrações esboçadas 

foram cometidas, mas destaca-se o fato delas se fazerem presentes no código de disciplina 

do Atheneu Sergipense. A presença destas infrações e suas respectivas penalidades 

expressas no texto dos dois Regulamentos do Atheneu Sergipense indicam que as 

penalidades eram estabelecidas também com o objetivo de prevenção.  

No Livro de Penas Impostas aos Alunos do Atheneu Sergipense, no período de 

1934 a 194381, constam 264 infrações cometidas, cujas penalidades foram suspensões das 

aulas, conforme o Quadro 11.  

 

 
                                                           
81 O livro de penas impostas aos alunos do Atheneu Sergipense posterior ao ano de 1943 não foi localizado. 
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Quadro11 – Infrações dos alunos do Atheneu Sergipense – 1934-1943 
  

QUANTIDADE POR ANO 

INFRAÇÕES 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 

Fumando dentro do Atheneu 
Sergipense 

1 - - - - - - - - -  

Agressão física ao colega dentro do 
Atheneu Sergipense 

7 1 1 - - - 1 1 5 3 

Agressão física ao colega fora do 
Atheneu Sergipense 

- 1  17 - 1 1 1 - - 

Indisciplina na sala de aula 17 13 8 7 3 3 3 7 18 12 

Indisciplina dentro do Atheneu 
Sergipense 

1 7 7 3 2 2 3 3 2 1 

Indisciplina fora do Atheneu 
Sergipense 

1 1 - 2 - 1 1 1 5 - 

Desrespeito ao diretor 3 1 - 2 4 7 1 6 5 2 
Desrespeito ao professor 2 1 - - 2 6 5 3 4 8 
Desrespeito a funcionário  2 4 2 - - 3 2 2 2 3 
Danificação do prédio ou 
mobiliário escolar 

3 2 - 1 - - - - 1 - 

TOTAL 37 31 18 32 11 23 17 24 42 29 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Livro de Penas Impostas aos Alunos – 1934-1943. 
 
 

 
O ano de 1942 registrou o maior número de infrações cometidas, totalizando 42. 

Destas, a indisciplina na sala de aula apresentou-se como a infração mais recorrente. Nesse 

mesmo ano, registrou-se, também o maior número de indisciplina fora do Atheneu 

Sergipense, totalizando 5 ocorrências.   

Na portaria nº 57, emitida em 12 de setembro de 1942, o diretor José Augusto da 

Rocha Lima puniu os alunos da 3ª série, Geovane Carvalho Oliveira, turma A, José 

Guimarães Nogueira, turma C, e José Augusto Tuiba, turma B, com suspensão das aulas 

por 15 dias, por terem se comportado de modo inconveniente no dia da realização de 

exames médicos, conforme a queixa apresentada pelo Diretor Geral do Departamento de 

Educação do Estado. 

Nesse mesmo dia, foi emitida uma portaria coletiva, cuja motivação foi outra 

queixa apresentada pelo Diretor Geral do Departamento de Educação do Estado e o 

monitor de Educação Física. Comunicou a Portaria nº 58 que: 

 

 
O diretor do Colégio de Sergipe, no uso de suas atribuições e de acordo 
com a parte que recebeu do monitor de Educação Física e do Diretor 
Geral do Departamento resolve suspender por oito (08) dias, os alunos da 
3ª serie, turma A: Ericê Pina Mendonça, Anisto de Almeida, Djalma 
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Fonseca Oliveira, e os da turma B, Raimundo de Santana oliveira, Airton 
Milet, Walter Rubens de Menezes, Arquibaldo Costa Valente, Walter 
Bitencourt, Walter Leal, Paulo Valois da Chagas, Wilson Ferreira da 
Silva e Wilson Santos Rocha.     
Cumpra-se e comunique-se. 
Diretoria do Colégio de Sergipe, Aracaju, 12 de setembro de 1942 
José Augusto da Rocha Lima – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS 
AOS ALUNOS, 1942, p. 83).  

 

Certamente, os dozes alunos suspensos por essa portaria também apresentaram 

comportamentos indevidos perante a presença do Diretor Geral do Departamento de 

Educação do Estado. Destacou-se nessa portaria a denúncia ter sido apresentada por duas 

pessoas externas ao quadro administrativo e docente do Atheneu Sergipense. Tal fato, 

também, foi constatado na portaria de nº 62, emitida no dia 19 de outubro de 1942.  

De acordo com a citada portaria, a aluna da 4ª serie, turma C do curso Ginasial, 

Maria Luiza Lchauri foi suspensa das aulas por 8 dias por ter cometido duas infrações: 

desrespeito ao Superintendente do Departamento Feminino, o senhor Acrísio Curvelo de 

Mendonça, e por escrever gracejas na hora da explicação da lição da aula do dia, 

ministrada pelo diretor José Augusto da Rocha Lima.  

 O segundo ano de maior ocorrência de infrações foi 1934, registrando um total de 

37 infrações. Ainda nesse mesmo ano, identificou-se o registro de dois alunos fumando 

dentro do Atheneu Sergipense, cuja penalidade foi a suspensão das aulas por 5 dias, 

conforme registro da Portaria nº 5: 

 
Portaria nº 5 
O Diretor do Atheneu Sergipense usando de suas atribuições legais, 
resolve suspender os alunos, Osmar Silva Santos, da 1ª série, e o aluno 
Benjamim Mendonça, da 2º série, por serem encontrados fumando em 
sala deste estabelecimento.  
Diretoria do Atheneu Pedro II. Aracaju, 23 de março de 1934.  José 
Andrade Carvalho – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS 
ALUNOS, 1934, p.46).  
 
 

No ano de 1938, os alunos cometeram o menor número de infrações, sendo um total 

de 11, dentre as quais, a mais recorrente foi o desrespeito ao diretor da instituição de 

ensino. Constatou-se que, no dia 8 de julho daquele ano, o aluno da 1ª série, Manoel 

Glaúcio de Oliveira, recebeu suspensão de 10 dias por ter desacatado a autoridade do 

diretor e do professor quando se negou a sentar na cadeira escolhida para ele. 

A indisciplina na sala de aula e dentro do Atheneu Sergipense foram constantes em 

todos os anos. Em 18 de outubro de 1934, o diretor José Andrade Carvalho emitiu a 
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Portaria nº 37, suspendeu das aulas por 3 dias todos os alunos da 5ª série do curso 

Fundamental, por escarrarem nas carteiras da sala da aula de Física, conforme queixa do 

respectivo professor. No total, foram suspensos 16 alunos, sendo eles:  

 
José de Melo, Álvaro Azevedo Santana, Hunaldo Teixeira Gomes, Celso 
Lima de Carvalho, Valter Barreto Oliveira, Pedro Vieira de Mendonça, 
Antônio Costa Garcez, João Cardoso do Nascimento Júnior, Antônio 
Etelvino de Carvalho, Rinaldo de Oliveira Vasconcelos, João Simões dos 
Reis, Casemiro Tavares Ribeiro, Rosalvo Fernandes Santos, Jaldete dos 
Santos Mesquita, Paulo Xavier de Andrade, Paulo Magalhães dos Reis 
(LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS ALUNOS, 1934, p. 63).  

 

A quantidade de indisciplina na sala de aula estava quase ajustada ao mesmo total 

de desrespeito ao professor, que totalizou 31 ocorrências entre os anos de 1934 a 1943. O 

professor interino de Ciências Físicas e Naturais, João Antônio de Aquino, foi o docente 

que mais apresentou queixas relacionadas a indisciplina e desrespeito dos alunos, 

registrando um total de 7 portarias de suspensão de suas aulas, sendo 4 ocorridas entre os 

meses de maio e agosto de 1934 e demais nos anos posteriores. Os alunos infratores foram 

punidos com suspensão das aulas por 3, 5 e 8 dias. No dia 09 de junho de 1937, o referido 

professor apresentou queixa dos alunos da 1ª e 2ª séries do curso Fundamental, alegando a 

impossibilidade de ministrar suas aulas devido às perturbações dos mesmos. Segundo a 

portaria nº 20, todos os alunos das duas séries foram suspensos das aulas por 3 dias, exceto 

as alunas, pois apresentaram bom comportamento. 

A indisciplina nas aulas concretizava-se nas mais variadas formas, tais como: 

conversas, zombarias, o uso de palavras indecorosas, perturbações com bolinhas de papel, 

conversas paralelas durante a aplicação das provas e outros.  Em julho de 1935, o aluno da 

3ª série, Péricles da Silva Freitas, foi suspenso das aulas por 8 dias por ter cometido falta 

grave durante a aplicação das provas parciais da disciplina de Geografia. A portaria desta 

suspensão não apresentou detalhe sobre qual foi a falta grave cometida, possivelmente o 

aluno tenha sido flagrado copiando ilegalmente as respostas da prova.  

Como já foi constado nos regulamentos, o total de dias de suspensão não seguia 

uma tabela ou regra fixa para cada infração do aluno. O número de dias que aluno ficava 

suspenso dependeria da vontade e compreensão do diretor, o responsável pelo julgamento 

e aplicação das penalidades. Neste sentido, no ano de 1934, o diretor José Andrade 

Carvalho penalizava os alunos, a depender das infrações, com 3 ou 8 dias de suspensão das 

aulas.   
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Na leitura e análise do Livro de Penas Impostas aos Alunos, não foi possível 

identificar o motivo dessa diferenciação de dias, mas apreendeu-se que a suspensão de 8 

dias comumente era atribuída aos alunos acusados de agredirem fisicamente o colega, 

indisciplina nas aulas e danificação do prédio ou mobiliário escolar. A suspensão das aulas 

por 8 dias, devido à agressão física ao colega, teve seu maior registro em 1934, com a 

emissão de 7 portarias.  

O registro de ocorrência física mais grave data de 3 de abril de 1934. Segundo a 

Portaria nº 6, o aluno agressor além de cometer a agressão, ainda portava um canivete.  

 

                             Portaria nº 6 
O diretor do Atheneu Pedro II no uso de suas atribuições resolve 
suspender por um espaço de 8 dias o aluno da primeira série Hélio 
Galvão Leite por haver agredido fisicamente seu colega dentro deste 
estabelecimento, cujo fato se agravara em virtude de ter sido encontrado 
o mesmo armado com um canivete.  
Diretoria do Atheneu Pedro II. Aracaju, 03 de abril de 1934. 
José Andrade Carvalho – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS 
ALUNOS, 1937, p. 46).  
 
 

Outro registro de agressão física ao colega ocorreu em 2 de outubro d 1942, no qual 

o aluno da 1ª série do curso Fundamental, Alberto Silveira Mendonça, recebeu punição de 

5 dias de suspensão das aulas por ter maltratado e esbofeteado o rosto de um colega dentro 

do estabelecimento de ensino. Os acusados de agressões físicas a colegas foram punidos 

com o mesmo total de dias de suspensão relacionada a agressões verbais, conforme a 

portaria nº 69: 

 

Portaria nº 69 
O diretor do Colégio de Sergipe no uso das suas atribuições resolve 
suspender pelo espaço de cinco (5) dias, a aluna da 2ª serie da turma A, 
Elza Almeida Nalodavim, por ter a mesma feito alusões ofensivas à 
dignidade de uma colega. 
Cumpre-se e comunique-se 
Diretoria Colégio Estadual de Sergipe, Aracaju 14 de outubro de 1942.  
José Augusto da Rocha Lima – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS 
AOS ALUNOS, 1942, p. 84).  
 
 

Em 1935, ocorreu uma tentativa de agressão coletiva aos colegas, conforme a 

portaria nº 20, emitida em 26 de novembro. Na ocasião, dois alunos da 2ª série, Mario 

Palmeira da Silva e Carlos Mota Maia, foram suspensos por 8 dias, porque, após terem 

enganado a vigilância da instituição, colocaram uma dose de tártaro emético nas moringas 
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de águas destinadas aos estudantes com o “firme manifesto e propósito de prejudicar seus 

colegas. Fato confessado pelos delinqüentes ao diretor na presença do secretário e do 

professor Magalhães Carneiro” (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS ALUNOS, 1935, 

p. 55). 

 No ano de 1934, foram emitidas três suspensões por dano ao prédio ou mobiliário, 

conforme o registro no Livro de Penas Impostas aos Alunos. 

 
Ato nº 26 
O diretor do Atheneu Pedro II resolve suspender por 08 (oito) dias o 
aluno da 2ª série, Valdeck de Jesus, por ter sido encontrado cortando uma 
cadeira com um canivete [...] Cumpra-se. Diretoria do Atheneu Pedro II. 
Aracaju, 19 de agosto de 1934. Diretor José Andrade Carvalho (LIVRO 
DE PENAS IMPOSTAS AOS ALUNOS, 1934, p. 50).  

 
 
Em setembro de 1937, os alunos Ruy Lobão Filho e Paulo Linhares Nou foram 

punidos com suspensão de 3 dias das aulas por terem sido flagrados tentando depredar o 

mobiliário escolar, e de acordo com a portaria a infração desses discentes foi um ato de 

indisciplina. Neste sentido, entende-se que o registro de infrações de danos ao prédio ou 

mobiliário escolar também era interpretado pelo diretor e professor como um ato de 

indisciplina na aula ou no estabelecimento. Um bom exemplo deste tipo de interpretação 

foi a ocorrência do escarro nas carteiras da sala da aula de Física, já apresentado aqui 

anteriormente.  

Outro exemplo foi a infração cometida por dois alunos durante a aula do professor 

Jugusta Franco, conforme registrou-se na Portaria nº 44: 

 
Portaria nº 44 
O diretor do Colégio Estadual de Sergipe no uso de suas atribuições 
resolve suspender os alunos da 1ª serie do curso ginasial, turma C, Luiz 
Gonzaga de Oliveira e Rui Freire Bessa pelo espaço de três dias por 
terem se portado sem o devido respeito nas aulas do professor Jugusta 
Franco, escrevendo palavras obscenas nas carteiras da sala.  
Cumpre-se e comunique-se. 
Diretoria Colégio Estadual de Sergipe, Aracaju 31 de julho de 1943 
(LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS ALUNOS, 1943, p. 99).  

 

A referida portaria não explica se as palavras obscenas foram direcionadas ao 

professor ou aos colegas, mas indicam que o mau comportamento na aula estava atrelado à 

danificação da carteira e que foi o próprio professor que percebeu a infração e encaminhou 

à diretoria para serem tomadas as devidas providências.  
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O desrespeito ao professor apresentou-se de forma diversificada, como: 

desobediência, retirar-se da aula sem permissão, conversas paralelas, gritaria, uso de 

palavras inconvenientes, falta de atenção e participação e danificação do patrimônio do 

professor. Tais infrações foram punidas com suspensões das aulas com diferentes totais de 

dias.  

 
Portaria nº 13 
O diretor do Colégio Estadual de Sergipe no uso de suas atribuições 
resolve suspender o aluno da 3ª série, turma A, Diney Faria por quinze 
dias por motivo grave [...] cometendo sérias perturbações no interior do 
estabelecimento da ordem em hora de expediente escolar e por ter 
proferido palavras inconvenientes de fora para o interior da sala onde 
funcionava uma aula.  
Cumpra-se e comunique-se 
Diretoria do Colégio Estadual de Sergipe, Aracaju, 06 de abril de 1943 
José Augusto Rocha Lima – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS 
AOS ALUNOS, 1942, p. 94).  
 
                     *** 

Portaria nº 82 
O diretor do Colégio Estadual de Sergipe no uso de suas atribuições 
resolve suspender por espaço de 3 (três) dias, as alunas Zoraide Correia 
Silva da 2ª serie, turma E e Maria Helena Resende da 1ª serie, turma E, 
por terem se portado irregulamento na aula do professor Francisco 
Portugal, conforme parte da dada a diretoria 
Cumpra-se e comunique-se. 
Diretoria do Colégio Estadual de Sergipe, Aracaju, 20 de novembro de 
1942. 
José Augusto Rocha Lima – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS 
AOS ALUNOS, 1942, p. 92).  
 

 O maior total de dias de suspensão registrou-se no dia 30 de setembro de 1939, 

quando o aluno da 5ª série do curso Fundamental, Valfredo Cardoso Freire, foi suspenso 

das aulas por 60 dias por desacato ao diretor e por ter danificado um dos pneus do carro do 

professor Gentil Tavares da Mota.82 Destacou-se, nessa ocorrência, a ousadia e a violência 

                                                           

82 Segundo Guaraná (1925), o professor Gentil Tavares da Mota nasceu cidade de São Paulo no dia 11 de 
outubro de 1892, sendo seus pais o Capitão João Tavares da Mota e a senhora Ana Tavares da Mota. Em 
1911, concluiu o curso de Humanidades no Atheneu Sergipense e, em janeiro de 1917, formou-se em 
Engenharia Civil pela Escola Politécnica da Bahia. Quando estudante do Atheneu Sergipense foi professor de 
línguas do “Esperanta Klobo”, fundou e redigiu o jornal estudantil “O Necydalus”, órgão defensor dos 
interesses dos estudantes do Ateneu Sergipense. Foi professor da cadeira de Geometria do Atheneu 
Sergipense, diretor da Imprensa Oficial do Estado, membro do Conselho superior do Ensino, deputado 
federal e estadual, sócio do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, vice-presidente da Liga Sergipense 
Contra o Analfabetismo. Dirigiu e redigiu os jornais O Estado do Sergipe, Diário Oficial e o Correio de 
Aracaju. Colaborou em diversos jornais e revistas brasileiras e usava os pseudônimos A. Moreira e Sílvio 
Silva. Faleceu no dia 17 de setembro de 1970, em Aracaju.  
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do aluno, as quais resultaram no dano causado ao carro do professor, que, segundo a 

diretoria, foi o próprio Gentil Tavares da Mota autor da denúncia.83 

Entre os anos de 1934 e 1943, registrou-se que a menor quantidade de dias de 

suspensão correspondeu a 2 dias. Nesta ocorrência, foram suspensas 10 alunas por 

descumprirem as ordens do diretor. Os maiores números de dias de suspensão aplicados, 

durante o período em estudo, foram de 20 dias e 60 dias.   

As penalidades de 60 dias de suspensão foram dadas sob a justificativa de desacato 

à autoridade do professor e diretor. No entanto, a portaria de nº 71, de 20 de outubro de 

1942, assinada pelo diretor José Augusto da Rocha Lima, não justificou o motivo da 

suspensão de 60 dias de aulas dos alunos Paulo Francisco Rocha, Francisco José de 

Cardoso Bastos, Carlos Alberto Maciel e Newton Fonseca, mas explicou que a suspensão 

foi dada para apurar as irregularidades cometidas pelos referidos discentes.  

De acordo com a portaria nº 38, o aluno Jackson Lemos foi suspenso das aulas por 

20 dias sob a alegação de indisciplina na aula do professor Leandro Diniz de Faro Dantas e 

desrespeito ao diretor do estabelecimento. Neste caso, a suspensão por 20 dias ocorreu 

porque o aluno cometeu duas infrações. 

 
Portaria nº 38 
O diretor do Atheneu Pedro II no uso de suas atribuições e em vistas do 
modo indelicado que se prestou na aula do professor Leandro de Diniz de 
Faro Dantas e perante esta diretoria resolve suspender o aluno da 2ª série, 
Jackson Lemos. Resolve suspender o referido aluno por um espaço de 20 
(vinte) dias. 
Cumpra-se. 
Diretoria do Atheneu Pedro II. Aracaju, 02 de outubro de 1937. 
Joaquim Vieira Sobral – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS 
ALUNOS,1937, p. 64).  
 

 
 Nada obstante, no dia 23 de outubro de 1942, o diretor Felte Bezerra84 emitiu um 

ofício de suspensão das aulas por 60 dias, cinco alunos que haviam se portado com 

indisciplina. No ofício não foram identificados os nomes dos infratores e nem o tipo de 

indisciplina que cometeram. No entanto, o registro desse ofício revelou que as penalidades 

aplicadas aos discentes no tocante à suspensão das aulas não seguiam uma tabela pré-
                                                           
83 Cf: Livro de Penas Impostas aos Alunos, 1916-1943.  
84 Nasceu em Aracaju no ano de 1908, sendo seus pais Abdias Bezerra e Esmeralda Araújo. Fez os estudos 
secundários no Colégio Tobias Barreto e, em 1933, formou-se em Odontologia na Faculdade da Bahia. Ao 
regressar para Aracaju prestou concurso para professor catedrático de Geografia do Atheneu Sergipense e, na 
década de 1950, tornou-se professor da Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe. Foi membro da 
Academia Sergipana de Letras e presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Publicou diversos 
artigos em jornais e abraçou a docência, dedicando-se às várias disciplinas da FCFS e ao Atheneu 
Sergipense. Sobre Felte Bezerra consultar: Dantas (1998, 2009) e Dantas e Nunes (2009).  
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estabelecida. Outro ponto revelado neste ofício é o fato daquela suspensão não estar 

registrada no Livro de Penas Impostas aos Alunos, indicando, assim, que o número de 

infrações e penalidades aplicadas durante o período em estudo foi maior do que o total 

registrado no referido documento.    

Nessa perspectiva, verificou-se que, no relatório da diretoria do Atheneu Sergipense 

de 30 de janeiro de 1943, o diretor João Augusto Rocha Lima informou a ocorrência, no 

ano de 1942, de 42 suspensões das aulas por indisciplina. Justificou o diretor que teve “a 

necessidade, de reunindo brandura e severidade, castigar elementos indisciplinados. Foram 

lavradas 42 portarias de suspensão (RELATÓRIO DA DIRETORIA DO ATHENEU 

SERGIPENSE, 1943).  

No ano posterior foi encaminhado um ofício para o chefe de polícia, solicitando que 

este tomasse providências para impedir as alunas uniformizadas de frequentarem o cinema 

no horário de aulas. De acordo com o ofício, as alunas que cometeram esta infração foram 

suspensas das aulas e tiveram seus estudos prejudicados.  

Em 1944 o diretor, Joaquim Vieira Sobral, encaminhou outro ofício para o chefe de 

polícia, informando sobre as penalidades aplicadas a dois alunos que se comportaram de 

forma indevida nas matinês do Cinema Vitória85, conforme queixa apresentada pelo 

comissário do estabelecimento. No ofício, o diretor também informou que para evitar 

ocorrências semelhantes resolveu proibir todos os alunos do Atheneu Sergipense de 

frequentarem as matinês de todos os cinemas de Aracaju, trajando o uniforme escolar.   

A constatação de registro de suspensão nos relatórios e nos ofícios ratificam como 

as infrações cometidas pelos alunos eram motivo de preocupação da direção da instituição 

e que esta buscava apoio de outros órgãos públicos para controlar e disciplinar seu corpo 

discente.   

Na documentação aqui arrolada, também, foram localizados registros de 

desrespeito aos funcionários do Atheneu Sergipense, sendo o inspetor de aluno a maior 

vítima. Entre os anos de 1934 a 1943, foram dadas 20 suspensões por desrespeito aos 

                                                           
85 “Localizado à Rua Itabaianinha, no recém inaugurado elegante edifício PIO XI de propriedade do Círculo 
Operário de Aracaju abrigou o Cine Teatro Vitória que foi inaugurado festivamente no dia 15 de outubro de 
1943, período em que Aracaju enfrentava dias difíceis e noites sombrias, devido ao blackout, provocado 
quando o Brasil e o mundo sofriam os horrores da 2º Guerra Mundial. Apesar desse clima hostil, o cônego 
Moreira Lima, realizou o seu projeto e inaugurou o Cinema Vitória, sendo feliz e oportuno ao escolher para 
filme de estréia o grande drama anti-nazista: “E AS LUZES BRILHARÃO OUTRA VEZ” [...] O “Vitória” 
possuía acomodações amplas e confortáveis, dotado de um grande palco e a melhor tela da cidade. Ali, foram 
exibidos os bons filmes de guerra, românticos e musicais. Por possui um amplo auditório com boa acústica, 
tornou-se o espaço propício para apresentação de grupos teatrais, aos sábados e domingos programas 
musicais e de calouros comandados pelos apresentadores do nosso rádio Santos Mendonça, Fernando 
Oliveira e João Ribeiro do Bomfim” (MELINS, 2007, p. 142-143). 
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funcionários, sendo 4 aplicadas por desrespeito ao inspetor de aluno. Tais desrespeitos 

foram descritos como desobediências, palavras de grosserias e zombarias.   

Em 22 de agosto de 1934, o inspetor de aluno, Alberto Pizze Gomes, foi 

desrespeitado com palavras grosseiras ditas pelo aluno da 1ª série, João Moreira da Silva, 

após ter repreendido o mau comportamento do referido aluno em sala de aula. Por ter 

cometido esta infração, o discente foi suspenso das aulas por 8 dias. Entretanto, as 

infrações cometidas contra os inspetores foram punidas com suspensões das aulas e, 

ademais, em 1943, o diretor da instituição expulsou o aluno Alpíndio Martins Nunes, da 2ª 

série do curso Ginasial, após o mesmo ter desacatado e agredido fisicamente o inspetor de 

aluno. 

 No tocante à indisciplina dentro do Atheneu Sergipense, localizaram-se 31 

ocorrências, nas quais os alunos cometeram atos de zombarias na hora do recreio, no 

término das aulas ou durante o horário de aulas. A portaria nº 10, emitida em 26 de abril de 

1937, registrou a suspensão de 10 dias das aulas do aluno Jetran Pinheiro Lobão, por ter se 

comportado de modo indisciplinado dentro do estabelecimento. Dois dias após a aplicação 

da punição, o diretor emitiu outra portaria reduzindo o total de dias de suspensão, alegando 

que o aluno infrator após ser punido estava apresentando melhorias no comportamento.  

 
Portaria nº 11 
O diretor do Atheneu Pedro II usando das suas atribuições e levando em 
consideração o bom procedimento que vem demonstrando o aluno da 2ª 
serie Jetran Pinheiro Lobão suspenso pelo espaço de 10 dias, resolve 
minora-lhe  a suspensão reduzindo para três dias. 
Cumpra-se. 
Diretoria do Atheneu Pedro II. Aracaju, 28 de abril de 1937. 
Joaquim Vieira Sobral – Diretor (LIVRO DE PENAS IMPOSTAS AOS 
ALUNOS, 1937, p. 60).  
 

São notórios, na análise da documentação investigada, traços do comportamento do 

aluno em sala de aula, dentro e fora do estabelecimento de ensino, na sua relação com os 

colegas, professores, diretores e funcionários. Tal análise permitiu compreender que o 

corpo discente do Atheneu Sergipense, assim como em qualquer outra instituição de 

ensino, era composto por alunos que apresentavam comportamentos distintos frente às 

normas e regras de condutas estabelecidas. O conjunto de penalidades imposto atendia à 

finalidade de formar um corpo discente disciplinado e comprometido com a ordem e boa 

imagem da instituição de ensino.86 

                                                           
86Alves (2005a, p. 183), ao investigar prêmios e sanções no Atheneu Sergipense, nos idos do século XIX, 
declarou que a “evocação das regras indica que as coisas não andam bem, pois revela a necessidade de buscar 
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A determinação expressa no art. 26, do Regulamento, de 1926, sobre o horário das 

aulas que deveriam iniciar às 9 horas e ter uma duração de 5 horas e um intervalo de 10 

minutos entre uma e outra aula, comprova a preocupação da administração da escola com a 

distribuição do tempo, demarcando o intervalo como indicativo do momento que os alunos 

teriam para se dispersarem das intensas horas de estudos.  

 A obrigatoriedade da frequência nas aulas e a cobrança para que os alunos 

estivessem presentes  na sala de aula cinco minutos antes do professor, não sendo 

permitida a presença de alunos estranhos na classe, além da determinação de que, na 

ausência do professor, os alunos deveriam permanecer em sala de aula, dedicando-se aos 

estudos, revelaram os mecanismos  de  controle do tempo dos discentes, cujo objetivo era a 

garantia da construção de ambiente educativo permeado de normas disciplinares 

necessárias para a constituição do bom aluno.  

Nesta perspectiva, aprendeu-se que, na estrutura legal delineada nos Regulamentos 

emitidos nos anos de 1926 e 1938, ratificou-se a preocupação com a formação de corpo 

discente que preservasse o respeito e reconhecimento da tradicional “Casa de Educação 

Literária”. Para tanto, os alunos eram vigiados e controlados pelos inspetores, professores, 

julgados e punidos pelos diretores.  

Cabe destacar que, muitas vezes, o diretor da instituição não só julgava e punia os 

alunos infratores, como também os vigiavam, conforme comprovou-se no Relatório da 

Diretoria de 1943, no qual o diretor informou que, devido às constantes indisciplinas dos 

discentes, viu-se obrigado a ausentar-se de sua sala para vigiar pessoalmente o corpo 

discente.   

Sobre punições aplicadas a alunos em consequência do mau comportamento, 

Cabral (2002) explicou que elas revelam “qual o papel da escola na intervenção dos 

comportamentos indesejáveis, na medida em que estabelece regras, através dos vários 

mecanismos de coerção” (CABRAL, 2002, p.107).87 

                                                                                                                                                                                

por um argumento legal, uma regra explícita, provocando consequentemente, a aplicação de sanções para 
aqueles que a infringem”. As regras presentes no Estatuto do Atheneu Sergipense de 1870 contribuíram 
significativamente para a constituição da instituição de ensino como lugar de distinção social, no qual seus 
alunos foram moldados e constituíram um corpo discente de projeção social, cultural e política. 
87 De acordo com Cabral (2002), ao “instituir uma organização especifica a escola republicana faz com que 
seus sujeitos se adaptem a novas formas de tempo e espaço. Contudo, essa observação nos possibilita 
desnaturilizar certos rituais construídos ao longo do tempo pela instituição escolar. Os seus aspectos 
organizativos conformam o modo de agir e pensar de alunos e professores: então, pode-se afirmar que a 
invenção de filas, a definição de como se comportar no espaço escolar, a realização de provas, a comunicação 
realizada entre escola e pais foram estratégias criadas pela escola para a formação de novos homens” 
(CABRAL, 2002, p.95). 
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É importante enfatizar que os alunos, além de estarem submissos ao sistema de 

punições, também estavam sujeitos a um sistema de avaliação composto por provas 

escritas, orais e trabalhos práticos realizados durante os exames de admissão, de 

promoção88 e finais. As provas orais constavam de leitura e tradução de textos de obras 

literárias e clássicas, além de arguição. O professor avaliava tais provas pontuando-as com 

notas de 0 a 10, transformadas em conceitos, ou seja, “10 (dez) – nota optima; 6 (seis), 7 

(sete), 8 (oito), 9 (nove) – notas boas; 4 (quatro) e 5 (cinco) – notas soffriveis; 1 (um), 2 

(dois) e 3 (três) notas más; 0 (zero) – nota péssima” (Art. 27 – REGULAMENTO DO 

ATHENEU PEDRO II, 1926, p.9).  

As provas escritas constavam de traduções de textos sem auxílio de dicionário e 

produções de textos sobre um tema sorteado pela comissão examinadora. A prova escrita 

de Arithmética, Álgebra, Geometria e Trigonometria consistiam “na resolução de três 

questões [...] relativas ao ponto do programa que houver sido sorteado. Estas questões 

nunca serão de grande dificuldade” (Art. 80 –REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO 

II, 1926, p.19). 

No que se refere aos trabalhos práticos, os alunos deveriam apresentar sempre que 

possível, a juízo da Congregação do Atheneu Sergipense, um relatório, uma memória 

descritiva ou documento análogo que seria avaliado pelo professor. A documentação 

investigada não apresentou informações sobre quando esses trabalhos eram exigidos. 

Contudo, o art. 61, do Regulamento de 1926, determinava a exigência das provas práticas 

de “Physca”, “Chimica”, História Natural e Geografia, nos exames finais.  

A aplicação de tais provas práticas levanta indícios de que estes trabalhos práticos 

estavam associados à realização dessas provas. Ou seja, caberia ao aluno, após a realização 

daquelas provas, apresentar um relatório ou memorial descritivo.  

A aplicação de provas escritas, orais e práticas contribuiu para o desenvolvimento 

da oratória, escrita e criatividade dos alunos, capaz de distingui-los dos demais estudantes 

secundaristas de Sergipe. Por estarem sujeitos a um conjunto de regras e normas 

relacionadas aos objetivos da instituição, o corpo discente do Atheneu Sergipense 

configurou-se no cenário educacional do estado como uma juventude promissora, capaz de 

ocupar os mais variados espaços sociais.  

                                                           
88 Os exames de promoção visavam as matérias que deveria ser continuadas no curso, e constarão somente de 
provas escritas e serão feitos por comissões nomeadas pelo inspetor federal composta de preferência por 
professores do Atheneu Sergipense. Um dos examinadores deveria lançar uma nota, de 0 a 10 sem fração 
(Cf: Art. 54 e 55 – REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p.14). 
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As finalidades e os saberes escolares estabelecidos, conjugados ao comportamento 

do discente, contribuíram para a efetivação de uma cultura escolar produzida entre as 

paredes da instituição. Vale destacar que o resultado da complexa relação proveniente de 

regras, penalidades, controle e vigilância intrínsecos a cultura escolar do Atheneu 

Sergipense não se limitou às fronteiras da instituição de ensino, pois os alunos envolvidos 

nesse imbricado processo educativo desenvolveram práticas educativas e culturais, como 

grêmios e jornais estudantis, que foram além das paredes da sala de aula, extrapolaram o 

espaço físico da instituição e construíram uma imagem admirada e enaltecida pela 

sociedade. 

 No Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense89, as impressões sobre os alunos foram 

frequentes, tendo como pano de fundo a organização administrativa e o papel do corpo 

docente frente ao desempenho dos estudantes. Nas palavras dos visitantes que por ali 

passaram e deixaram suas impressões nas páginas daquele livro, a disciplina e o bom 

desempenho do corpo discente eram resultantes da organização do corpo administrativo e 

da formação cultural e intelectual do quadro docente. Segundo Alves (2004),  

 
Os visitantes compunham-se de autoridades políticas, governadores, 
membros do clero, ex-alunos, ex-professores, desembargadores, 
jornalistas, delegados, militares, grupos de estudantes, cônsules, 
inspetores escolares, diretores de órgãos públicos, que não se esquivavam 
por consignar suas impressões, suas avaliações com elogios ou críticas ao 
Atheneu Sergipense (ALVES, 2004, p. 234). 
 

 Diversos elogios demarcaram as impressões registradas e, em meio a eles, 

mencionava-se o desempenho dos discentes.90 Em 1937, o padre Luis Gonzaga Mariz 

registrou suas entusiasmadas impressões sobre o Atheneu Sergipense, dando destaque aos 

alunos que, durante a sua visita, discursaram sobre fé e patriotismo. Escreveu o sacerdote: 

 

                                                           
89 Segundo Alves (2004), “o ‘Livro de Visitas’, aberto pelo Diretor do Atheneu Sergipense, Dr. Aristides da 
Silveira Fontes, objetivando registrar as impressões daqueles que desejavam visitar o Atheneu, ou que eram 
convidados para tal, contém 88 páginas manuscritas e recebeu sua primeira declaração do Diretor Geral da 
Instrução Pública Helvécio de Andrade [...] Com um total de 117 registros, o livro representa, porém, um 
maior número de visitantes, uma vez que alguns subscrevem declarações de outros, como nos casos das 
Embaixadas que por lá passaram: Embaixada Gustavo L’Metra com 32 membros em 1935; Embaixada de 
Alunos do Curso Complementar de Medicina da Bahia, com 19 membros em 1940; Embaixada Dr. Lauro 
Farani, em 1949 com 21 membros; Alunos da 3ª série científica do Colégio Estadual da Bahia, com 20 
membros em 1951; 18 membros da Escola Técnica de Comércio Epitácio Pessoa da Faculdade de Ciências 
Econômicas da Paraíba, em 1951; 25 Congressistas do IV Congresso Estadual dos Estudantes Secundários, 
em 1951; Embaixada Estudantil do Colégio Guido Fontgaland, com 15 membros, em 1951.” (ALVES, 2004, 
p. 223). 
90 O diretor Joaquim Vieira Sobral foi o chefe administrativo da instituição como maior número de elogios 
registrados no Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense. 
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De alma e coração dei pois, os mais sinceros parabéns ao ilustre 
pedagogo e professor Joaquim Vieira Sobral pelo alto grau de cultura a 
que elevou o Atheneu Sergipense que com tanto desvelo e competência 
dirige. A recepção feita por sua Excia. à Embaixada Vieirense superou 
toda a expectativa. Os seus jovens oradores falaram com gaba eloqüência, 
sabendo burilar em frase culta os mais altos conceitos de patriotismo e fé. 
É a prova mais convincente de que possue um magnífico corpo docente à 
altura dos créditos do Ateneu e dos destinos deste nobre Estado (LIVRO 
DE VISITAS AO ATHENEU SERGIPENSE, 1937, p.67). 

  
 
 A acalorada referência ao trabalho do diretor Joaquim Vieira Sobral indicou não só 

o papel do poder administrativo perante a organização da estrutura física, mas em especial 

o seu papel didático e pedagógico, pois, através do seu corpo docente, educou e formou seu 

alunado, o qual só engrandecia o nome daquela “Casa de Educação Literária”. A boa 

eloquência dos alunos ao recitarem poemas que versavam sobre o amor à pátria e a Deus 

comprovou ao ilustre visitante que o Atheneu Sergipense era muito mais do que uma 

simples instituição do ensino secundário, representava um locus de intelectualidade do 

Estado.  

Durante a visita do diretor do Colégio de Santanapólis91, Nunes de Oliveira Filho, 

os alunos deram demonstração de disciplina e inteligência, impressionando o honrado 

visitante, que, após verificar as instalações das salas de aula e dos gabinetes de Física e 

Química, foi recebido pelo corpo docente, administrativo e discente. Em suas impressões, 

ficou a imagem da instituição educativa como “um dos focos da cultura e inteligência 

sergipana” (LIVRO DE VISITAS AO ATHENEU SERGIPENSE, 1944, p.75). 

A disciplina dos alunos foi frequente nos registros das impressões de seus 

visitantes. A cada visita realizada nas dependências da instituição, o corpo discente era 

parabenizado pelo comportamento, pelo desempenho nas aulas e pelo zelo com o prédio e 

o mobiliário escolar.  Em um dos vários registros das admiradas impressões, os visitantes 

associaram a boa conservação dos laboratórios de Física e Química ao bom uso e 

aproveitamento que os discentes faziam deles.  

É evidente que os visitantes, que tanto elogiaram e parabenizaram os discentes, não 

tiveram acesso ao Livro de Penas Impostas aos Alunos do Atheneu Sergipense e tampouco 

ouviram reclamações dos professores e diretores sobre os casos de indisciplinas dos 

mesmos, e, ainda, que tivessem ouvindo e visto os registros de penalidades, tal fato não 

                                                           
91O Colégio Santanópolis foi fundado em 1933, na cidade de Feira de Santana do estado da Bahia. Após 51 
anos de funcionamento, o colégio fechou suas portas em 1984. Cf: OLIVEIRA, Sandra Nívia Soares de. 
Imprensa estudantil e educação em Feira de Santana: periódicos do grêmio do Colégio Santanópolis 1954 -
1957. In: X Jornada do HISTEDBR, 2011. 
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modificaria suas impressões, pois os entusiasmados galanteios eram frutos do que se 

presenciavam durante suas visitas. É certo que durante a presença dos visitantes os alunos 

buscavam seguir à risca as normas de comportamento, empenhando-se em demonstrar 

cortesia e disciplina. 

A visita de Francisco de Barros Mello foi repleta de grandes afabilidades por toda a 

organização e estrutura física do Atheneu Sergipense, dando destaque ao corpo discente 

como exemplo de zelo pela boa instrução. Após visitar todas as dependências do 

estabelecimento, o visitante anotou que essa era uma instituição modelar de educação da 

mocidade de Sergipe, de onde, certamente, sairiam homens de valor, que com inteligência 

e sabedoria demonstrariam nos seus espaços sociais tudo que haviam aprendido com seus 

mestres (LIVRO DE VISITAS AO ATHENEU SERGIPENSE, 1944, p. 71).  Para o 

referido visitante, os alunos daquela instituição educativa dignificavam Sergipe, “tão 

pequenino territorialmente, mas imenso na educação de seus filhos” (LIVRO DE VISITAS 

AO ATHENEU SERGIPENSE, 1944, p.71).  

A amabilidade dos alunos com os visitantes compuseram os agradecimentos dos 

oficiais e marinheiros da USS Chain, os quais, durante a estada em Aracaju no ano de 

1944, foram recebidos pelo corpo discente e diretor do Atheneu Sergipense. O 

comandante, Flave Gearge, expressou sua sincera apreciação às muitas cortesias e carinhos 

que seus oficiais receberam dos alunos. Externou que jamais esqueceria as demonstrações 

de amizades que recebeu do povo aracajuano.92 

 É lógico que o comportamento dos alunos perante aos visitantes estava sob a 

severa vigilância do diretor, professores e inspetores. Apesar disso, ainda ocorreram alguns 

casos de mau comportamento durante as visitas, em especial as visitas das autoridades. 

Conforme a portaria nº 18, de 20 de junho de 1938, o aluno da 1ª série do curso 

Fundamental, Petrônio Palmeira da Silva, foi suspenso das aulas por 3 dias, em virtude de 

ter cometido indisciplina durante a visita do inspetor federal à instituição.   

A indisciplina do aluno Petrônio Palmeira da Silva não foi registrada no Livro de 

Visitas ao Atheneu Sergipense. Para Alves (2004), a ausência deste registro encontra 

justificativa no fato de que não há registros de visitas nesse documento durante ano de 

1938. Contudo, a autora alerta que a lacuna do registro não significa que o Atheneu 

Sergipense não tenha sido visitado naquele ano. Diante do esclarecimento de Alves (2004) 

                                                           
92 Cf: Livro de Visitas ao Atheneu Sergipense, 1944, p.73. 
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e da análise do citado documento, posso defender a assertiva de que só foram registradas as 

boas impressões da instituição, do corpo administrativo, docente e discente.93 

Nessa perspectiva, verificou-se que a imagem do aluno do Atheneu Sergipense foi 

construída a partir não só de seu comportamento e da imposição do conjunto de regras de 

normas de conduta, mas, também, pelas impressões daqueles que o visitava e, sobretudo, 

pela intencional produção e seleção dos registros inspecionado pelo corpo diretivo. Por 

meio das impressões e das penalidades aplicadas aos alunos que transgrediram as normas 

que os moldavam, percebeu-se que a efígie daquela instituição educativa aclamada por 

todos aqueles que adentraram em seus espaços e admiraram-se com o que viram e ouviram 

estava atrelada à boa representação de seu corpo discente.  

Ser aluno do Atheneu Sergipense ia muito além do que o simples, mas 

significativo, status de fazer parte de um número restrito de jovens sergipanos que 

frequentavam o ensino secundário no Estado nos idos das décadas de 1930 a 1950. Nas 

palavras dos seus visitantes, aquela “Casa de Educação Literária” era berço da cultura, do 

saber e da intelectualidade de Sergipe. O trabalho desenvolvido pelo diretor e por seu 

corpo docente, que, de acordo com a inspetoria federal, dominavam os conhecimentos das 

suas disciplinas e falavam com segurança e familiaridade, possibilitava a formação de 

alunos exemplares, os quais atendiam aos ensinamentos da instituição e, certamente, 

seriam “raios de luz de sabedoria e dignidade” na educação sergipana.  

 

 

2.3 OS ALUNOS E A “ARTE DE SE ASSOCIAR” 

 
 

Depois da família e da escola, são as associações que atuam na formação, 
sobretudo dos jovens, em relação ao tempo livre da escola e do trabalho 
(CAMBI, 1999, p. 489). 

 

 

Os estudos sobre as instituições educativas destacam as associações como uma 

instituição fundamental na formação cultural e social da juventude. Nos anos oitocentistas, 

                                                           
93Segundo Alves (2004), nos anos de 1919, 1920, 1921, 1922, 1925, 1926, 1938, 1942, 1943, 1946 e 1947, 
não houve registros de visitas no Atheneu Sergipense. 
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as associações, fossem literárias, esportivas ou ecológicas, reuniam um grupo de jovens de 

interesses comuns que desenvolviam atividades as quais requeriam organização, disciplina, 

cooperação e colaboração, características essas que faziam das associações um lugar de 

aprendizagem para o convívio social. Nelas, afirmavam-se “um ideal de vida e 

desenvolvia-se, assim, uma obra bastante explícita de educação, capaz – muitas vezes – de 

incidir com maior profundidade que a própria educação escolar e familiar” (CAMBI, 1999, 

p. 489). 

As associações de alunos, presentes no universo dos espaços educativos e de 

formação, representam as práticas estudantis desenvolvidas dentro das instituições de 

ensino ou fora delas. O associativismo discente, dotado de peculiaridades e autonomia faz 

parte de uma cultura escolar e chama a atenção por sua significância na identidade do 

aluno e da educação. As razões para a presença marcante deste tipo de associativismo na 

realidade da educação das sociedades democráticas são plurais, mas percebe-se que a 

comunhão com os interesses ditados pela democracia é uma característica peculiar a ele. 

Nas terras sergipanas, o associativismo estudantil também originou-se no século 

XIX, sendo a primeira associação estudantil criada em 1872 pelos alunos do Atheneu 

Sergipense. E assim como ocorreu em São Paulo, os anos finais do século XIX e a primeira 

metade do século XX registrou a presença de diversas associações criadas pelos alunos do 

ensino secundário, e, atrelada a elas, estava a produção de impressos estudantis, 

exclusivamente jornais.    

Durante esta pesquisa, cataloguei 52 jornais produzidos pelos estudantes de várias 

instituições de ensino sergipanas, que circularam com o apoio e o incentivo dos professores 

e da direção das instituições, às quais os alunos estavam vinculados. Neles, os discentes 

compunham o corpo editorial e veiculavam notícias que representavam o cenário social, 

político e educacional do momento. Através das páginas desses impressos é possível ter 

uma representação de um passado estudantil que, talvez, só possa ser apresentado a partir 

do olhar investigativo do pesquisador, sobre cada letra impressa e cada traço das 

ilustrações expostas.94 

                                                           
94 Ao selecionar os jornais estudantis como ferramenta de investigação, deve-se considerar que eles se 
demarcam como um periódico educacional produzido por alunos, ou seja, estes, a partir das suas 
apropriações dos saberes escolares e concepções de mundo, adquiridos em seu ambiente social, produzem 
escritos que os legitimam entre seus pares. São nos jornais estudantis que a cultura escolar de uma instituição 
de ensino é concretizada, através do olhar do agente passivo da educação, ou seja, o aluno. Organizados em 
agremiações ou não, produzem jornais e fazem deles espelhos da cultura escolar, pois refletem as práticas, os 
valores, os ritos, as crenças, as normas e os símbolos presentes na cotidianidade do seu espaço educativo. 
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Dos 52 jornais estudantis que circularam em Sergipe entre o final do século XIX e 

primeira metade do século XX, 20 são órgãos oficiais das associações estudantis, 14 foram 

criados e produzidos pelos alunos do Atheneu Sergipense, destes, 8 foram identificados 

como órgão oficial das associações estudantis desta instituição de ensino, conforme o 

Quadro 12.95 

Quadro 12 - Jornais estudantis de Sergipe – 1872 -1956 

Jornal Associação Estudantil 
Ano de 

Circulação 
Instituição de Ensino 

1 O Porvir96 Associação de Estudante 1872 Atheneu Sergipense 
2 O Porvir97 Sociedade O Porvir98 1874 Atheneu Sergipense 

3 A Luz99 
Criado pelos alunos do Atheneu 

Sergipense 
1877 Atheneu Sergipense 

4 
A Luz do 
Século100 

Criado pelos alunos do preparatório da 
Escola Normal 

1888 Atheneu Sergipense 

5 Echo Juvenil Criado por estudantes de Sergipe 1888 Não identificada 

6 O Atheneu 
Criado pelos alunos do Atheneu 

Sergipense 
1906 Atheneu Sergipense 

7 O Tagarela Criado por estudantes de Sergipe 1909 Não identificada 

8 O Necydalus101 
Criado pelos alunos do Atheneu 

Sergipense 
1909 Atheneu Sergipense 

9 Atheleta Criado por estudantes de Sergipe 1922 Não identificada 

10 O Acadêmico Academia São Thomáz 1928 Não identificada 

11 O Estudante102 Mocidade Estudiosa de Sergipe 1930 Atheneu Sergipense 

12 A Juventude Clube de Turismo Instrutivo 1931 
Escola do Comércio 
Conselheiro Orlando 

                                                           
95 Na elaboração deste estudo foram localizadas pesquisas sobre periódicos produzidos por discentes que 
eram vinculados às agremiações estudantis de escolas secundárias e normais. Serra (2006; 2009) estudou os 
periódicos o Excelcior! e O Estimulo, ambos de 1911, e o periódico o Alvorecer, de 1912; Almeida (2009) 
investigou o jornal O CLARIM, criado em 1945 e pertencente ao grêmio estudantil Farroupilha dos alunos de 
uma escola protestante em Porto Alegre. O conteúdo do impresso estudantil A voz da Serra, da escola normal 
rural La Salle no Rio Grande do Sul, nos anos de 1946 a 1950, foi investigado por Werle (2007). 
96“Pequeno jornal litterário órgão de uma associação, 1872. O seu corpo redactorial compunha-se de 
estudantes do Atheneu Sergipense entre os quais figuravam Baltazar Góis, José Ricardo Cardoso Eutychio 
Lins, Silvério Martins Fontes, Manoel Alves Machado, Melchisedech Cardoso e Juvencio de Siqueira 
Montes” (GUARANÁ, s/d, p. 779).  
97“O orgão de uma associação de estudantes, 1874. O primeiro número saiu no princípio de agosto” 
(GUARANÁ, s/d, p. 779). 
98No texto de Armindo Guaraná (s/d), não há registro do nome dessa associação. Contudo, é possível que esta 
associação tenha sido estudantil, pois o referido jornal foi produzido pelos alunos do Atheneu Sergipense.   
99Pequeno jornal de estudantes que circulou em 1877 (GUARANÁ, s/d, p. 780).  
100Pequena folha hebdomadária de propriedade e redação de alguns estudantes de preparatórios da Escola 
Normal do 2º grão. 1888. Redactorial – Eutelvino Prado, Sérgio Fontes, Eugênio Brandão. Publicações aos 
domingos. TPY Commercial (GUARANÁ, s/d, p. 786).  
101No início do século XX, surgiu no Atheneu Sergipense um periódico estudantil denominado O Necydalus, 
um jornal literário, humorístico e semanal pertencente ao órgão dos estudantes dessa instituição, o qual 
circulava aos domingos, sob a iniciativa dos alunos de preparatório, Gentil Tavares da Motta e Clodomir de 
Souza e Silva, no período de 1909 a 1911 (VIDAL, 2009, p. 19). 
102 Órgão Literário, humorístico e noticioso da mocidade estudiosa de Sergipe criado em 23 de fevereiro de 
1930. O corpo administrativo era composto por:  Diretor - José Pinheiro Lobão; Secretário - José Maio Filho; 
Gerente – José Araújo Monteiro; Redator – Bendicto Guedes.  
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13 
Jornal das 

Moças 
Criado por alunas 1931 Não identificada 

14 O Garoto Criado por estudantes de Sergipe 1931 Não identificada 

15 O Porvir103 Grêmio Literário do Pedro II 1932 
Atheneu 

Sergipense 

16 Sergipe Escolar 
Criado por alunos da Instituição 

Pública de Sergipe 
1933 

Instituição Pública de 
Sergipe 

17 A Crítica Criado por estudantes de Sergipe 1934 Não identificada 

18 A Luta Criado por estudantes de Sergipe 1934 Não identificada 

19 O Adonis 
Criado pelos alunos do Atheneu 

Sergipense 
1934 Atheneu Sergipense 

20 O Colegial Criado por alunos secundarista 1934 Não identificada 

21 O Ideal 
Criado por alunos do Grupo Escolar 

Fausto Cardoso 
1934 Escolar Fausto Cardoso 

22 A Tebaidinha 
Criado pelos do Colégio Salesiano 

Nossa Senhora Auxiliadora 
1934 

Colégio Salesiano 
Nossa Senhora 

Auxiliadora 

23 O Piralho Criado por estudantes de Sergipe 1934 Não identificada 

24 Cannan Criado por estudantes de Sergipe 1934 Não identificada 

25 
A Vóz do 
Ateneu104 

Grêmio Literário Clodomir Silva 1934 Atheneu Sergipense 

26 Boletim Nº 02 Grêmio Lítero-Científico 1935 Colégio Tobias Barreto 

27 O Estudante Grêmio Tobias Barreto 1935 Colégio Tobias Barreto 

28 Era Nova Criado por estudantes de Sergipe 1937 Não identificada 

29 
Correio do 
Colegial105 

Criado pelos alunos do Colégio 
Jackson de Figueiredo 

1937 
Colégio Jackson de 

Figueiredo 

30 
A Voz dos 
Estudantes 

Criados pelos estudantes da cidade de 
Propriá 

1937 
 
 

Não identificada 

31 O Serigi 
Criado pelos alunos do Colégio Serigi 

de Estância 
1937 Colégio Serigi 

32 Mensagem Criado por estudantes de Sergipe 1939 Não identificada 

33 Mocidade Criado por estudantes de Sergipe 1939 Não identificada 

34 Crack Criado por estudantes de Sergipe 1939 Não identificada 

35 Terra 
Criado pelos alunos do Colégio 

Tobias Barreto 
1939 Colégio Tobias Barreto 

36 
O Mensageiro da 

Juventude 
Criado pelos alunos do Grupo Escolar 

General Valadão 
1942 

Grupo Escolar General 
Valadão 

37 
A Voz do 
Estudante 

Grêmio Cultural Clodomir Silva 1942 
Atheneu Sergipense 

 

38 
Tribuna 

Estudantil 
Centro Estudantil Sergipano 1947 

- 
 

39 EIA 
Grêmio Cultural Professor Francisco 

Travassos 
1948 

Escola Industrial de 
Aracaju 

                                                           
103 Órgão semanal do Grêmio Literário Pedro II criado em 7 de fevereiro de 1932. Diretor – Félix Figueiredo; 
Gerente – Emílio Gentil; Redatores – Carlos Garcia e Silvio Silveira. 
104 Órgão quinzenal do Grêmio Literário Clodomir Silva. Diretor – Joel Silveira; Secretário: Jaguanharo 
Passos. 
105 Criado em 1938, pela direção do Educandário “Jackson de Figueiredo”, teria circulado até os anos de 
1973. De acordo com seu anúncio, era um órgão mensal e os principais redatores seriam os alunos. Cf: 
SOUZA. Josefa Eliana. O “Correio do Colegial” (1938-1973) e as representações sobre saúde e higiene. In: 
Anais do VIII Congregação Luso-Brasileiro de História da Educação. São Luís/MA, 2010. 
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40 O Senai 
Criado pelos alunos da Escola de 
Aprendizagem Coelho Campos 

1948 
Escola de 

Aprendizagem Coelho 
Campos 

41 
Unidade 

Estudantil 

Criado e dirigido pelos membros da 
União Sergipana dos Estudantes 

Secundaristas (USES) 
1950 USES 

42 

Informativo do 
Clube 

Estudantil de 
Sergipe 

Criado e dirigido por alunos do Ensino 
Superior que atuavam no Clube 

Estudantil de Sergipe 
 

1951 
 
- 

43 Academvs106 Centro Acadêmico Silvo Romero 1951 
Faculdade de Direito de 

Sergipe 

44 O Atheneu Grêmio Cultural Clodomir Silva 1953 Atheneu Sergipense 

45 O Bemtevi Criado por alunos secundaristas 1953 Não Identificada 

46 A Semente 
Criado pelas alunas do Colégio Nossa 

Senhora das Graças 
1953 

Colégio Nossa Senhora 
das Graças 

47 O Grêmio 
Grêmios: Tobias Barreto e João 

Carneiro de Melo 
1953 

Colégio Tobias Barreto 
Escola Técnica de 
Comércio Tobias 

Barreto 

48 Escola Normal 
Criado e dirigido pelas alunas do 

Instituto de Educação Rui Barbosa 
1956 

Instituto de Educação 
Rui Barbosa 

49 
A Voz da 
Arcádia 

Arcádia Literária do Colégio Estadual 
de Sergipe 

1958 Atheneu Sergipense 

50 O Curió Centro Académico Silvo Romero 1959 
Faculdade de Direito de 

Sergipe 

51 O Eco Grêmio Cultural Clodomir Silva 1959 Atheneu Sergipense 

52 
Roteiro 

Estudantil 
Grêmio Cultural e Esp. S. Pio Décimo 1959 Não Identificada 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no catálogo “Jornais, Revistas e outras Publicações Periódicas 
de 1832-1908” e nos estudos de Carvalho Neto (2004). 

 

Dentre os jornais que pertenciam às associações estudantis de Sergipe estavam O Porvir 

(1872), O Porvir (1874), O Acadêmico, A Juventude, O Porvir (1932), A Vóz do Ateneu, 

Boletim nº 02, O Estudante, A Voz do Estudante, Tribuna Estudantil, EIA, Unidade Estudantil, 

Informativo do Clube Estudantil de Sergipe, O Atheneu, O Grêmio, A Voz da Arcádia, O Curió, 

O Eco e Roteiro Estudantil. Todos estes jornais foram órgãos oficiais de associações estudantis 

                                                           
106

 Cf: CRUZ, Marcia Terezinha Jerônimo Oliveira Cruz. Historiografia educacional e os impressos 
estudantis: o jornal Academvs e as representações discentes sobre a Faculdade de Direito de Sergipe e sua 
cultura acadêmica (1951-1962). In: Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Aracaju/SE: 
Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe, n. 41, 2011. 
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sergipanas criadas pelos alunos no interior das instituições de ensino e, ou fora delas como é o 

caso da União Sergipana dos Estudantes Secundaristas e Clube Estudantil de Sergipe.   

De acordo com os jornais da época e de estudos da História de Educação, entre os anos 

finais do século XIX e a primeira metade do século XX, em Sergipe, foram criadas cerca de 

24 associações estudantis que fizeram parte da cultura escolar das instituições de ensino 

sergipana, conforme mostra o Quadro 13, a seguir.  
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Quadro 13 – Associações estudantis de Sergipe – 1872 - 1956 

 Nome da Associação Ano de Criação Instituição de Ensino 
1 Associação de Estudante 1872 Atheneu Sergipense 
2 Sociedade O Porvir 1874 Atheneu Sergipense 

3 
Sociedade Grêmio Tobias 

Barreto 
1898 Atheneu Sergipense 

4 Academia São Thomáz Década de 1920 Não Identificada 

5 
Grêmio Littero Sportivo do 

Pedro II 
1930 Atheneu Sergipense 

6 
Grêmio Literário do Pedro 

II 
1931 Atheneu Sergipense 

7 
Grêmio Literário Clodomir 

Silva 
1934 Atheneu Sergipense 

8 Clube de Turismo Instrutivo Década de 1930 
Escola do Comércio 
Conselheiro Orlando 

9 Grêmio Lítero-científico Década de 1930 Colégio Tobias Barreto 
10 Grêmio Tobias Barreto 1935 Colégio Tobias Barreto 

11 
Grêmio João Carneiro de 

Melo 
Não identificada Colégio Tobias Barreto 

12 Salão da Matemática 1941 Atheneu Sergipense 
13 Grêmio Pré-Politécnico 1941 Atheneu Sergipense 

14 
Centro Cultural Alcebíades 

Paes 
1941 Atheneu Sergipense 

15 
Grêmio Cultural Graccho 

Cardoso 
Não identificada 

Escola Técnica de 
Comércio de Sergipe 

16 
Grêmio Cultural Monsenhor 

Gonçalves Lima 
Não identificada 

Ginásio Jackson de 
Figueiredo 

17 
Grêmio Cultural Professor 

Francisco Travasso 
Não identificada 

Escola Industrial de 
Aracaju 

18 
União Sergipana dos 

Estudantes Secundarista de 
Sergipe 

1950 
USES 

 

19 Clube Estudantil de Sergipe Década de1950 - 

20 
Grêmio Literário Imaculada 

Conceição 
Não identificada 

Ginásio Imaculada 
Conceição de Capela 

21 
Centro Cívico do Colégio 

Estadual do Estado de 
Sergipe 

1943 Atheneu Sergipense 

22 
Centro Académico Silvo 

Romero 
Década de 1940 

Faculdade de Direito de 
Sergipe 

23 
Arcádia Literária do 
Atheneu Sergipense 

1956 
Atheneu Sergipense 

 

24 
Grêmio Cultural e Esp. S. 

Pio Décimo 
Não identificada Não identificada 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no catálogo “Jornais, Revistas e outras Publicações Periódicas 
de 1832-1908”, nos estudos Carvalho Neto (2004) e no Jornal Unidade Estudantil, 1953. 
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O quadro também evidencia que a maioria destas instituições de ensino estava 

localizada em Aracaju, capital do Estado. O Grêmio Literário Imaculada Conceição, criado 

pelos alunos do Ginásio Imaculada Conceição, situado na cidade de Capela, foi o único 

registro de uma associação criada no interior do estado. Isto não significa que esta foi a única 

inciativa de associativismo estudantil fora de Aracaju. Ao contrário, a localização desse 

grêmio estudantil em Capela certifica que o associativismo estudantil avançou as fronteiras da 

capital e, possivelmente, floresceu em várias instituições de ensino do território sergipano.   

Neste panorama, o Atheneu Sergipense surge como um espaço de referência sediando 

11 agremiações estudantis, identificadas como sociedades, associações, grêmios literários, 

grêmios culturais, salão, e centros culturais, conforme mostrou o Quadro 13.107 

A identificação da criação de uma associação estudantil, no ano de 1872, permitiu 

defender a assertiva de que, no espaço das instituições escolares de Sergipe, especialmente no 

Atheneu Sergipense, a arte de se associar fazia parte da sua cultura escolar desde os primeiros 

passos desta instituição de ensino.  

O conceito tocquevelliano, arte de se associar, cunhado para definir como o costume 

americano de criar associações voluntárias é um importante instrumento de combate ao 

individualismo e isolamento social, que permite a agregação de interesses do indivíduo e 

desenvolvimento de práticas educativas  para o convívio social, contribuiu para a 

compreensão das associações estudantis como importantes mecanismos educativos que 

desenvolvem o espírito de cooperação, solidariedade e o senso de responsabilidade comum 

para com os interesses coletivos. Para Tocqueville (2000), as associações “a todo instante 

dirige os espíritos para a ideia de que o dever, tanto quanto o interesse dos homens, é 

tornarem-se úteis aos seus semelhantes” (TOCQUEVILLE, 2000. p. 129).   

Práticas como produção de jornais, defesas de teses, leituras e recitações de poemas, 

estudos e atividades literárias e organização de eventos cívicos eram comuns nas rotinas das 

associações estudantis de Sergipe. Os alunos do Atheneu Sergipense que delas fizeram parte 

conviveram com normas disciplinares, proibições, suspensões, expulsões, sanções e prêmios. 

“As ordens e os meios disciplinares eram exigências para uma boa educação dos alunos 

moldados pela legislação” (ALVES, 2005a, p. 187). 

 

 

 

                                                           
107 Nas décadas de 1960 e 1970, foram criados o Clube de Geologia Amador de Sergipe (CEGAS), Centro 
Cívico Tobias Barreto e Teatro Estudantil do Colégio Estadual de Sergipe (TECES). 
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2.3.1 O associativismo discente no Atheneu Sergipense 

 

 

A história dos alunos do Atheneu Sergipense iniciou-se no dia 3 de fevereiro de 

1871, data do primeiro ano letivo da instituição, no qual “a mocidade radiosa, forte, alegre, 

comunicativa e corajosa, assistiram as diferentes aulas ministradas no curso de 

Humanidades e Normal” (JORNAL DO ARACAJU, 1871 apud. ALVES, 2005a, p. 4).108 

Naquele momento, professores e diretor da instituição, certamente não imaginaram que um 

ano depois daquele dia festivo seus alunos produziriam o primeiro jornal estudantil do 

ensino secundário de Sergipe, O Porvir, de propriedade de uma associação de estudantes 

do Atheneu Sergipense.  

De acordo com o “Catálogo de jornais, revistas e outras publicações periódicas”, 

organizado por Armindo Guaraná, a primeira versão desse jornal apareceu no ano de 1872, 

sendo identificado como “1º Pequeno jornal litterário órgão de uma associação” 

(GUARANÁ, s/d, p.778). Em 1874, ele reaparece como “órgão de uma associação de 

estudantes” (GUARANÁ, s/d, p. 779).  

O que chama atenção nessas duas diferentes identificações é o uso da palavra 

estudante para denominara quem pertencia a associação. Se no primeiro ano em que o 

jornal circulou a associação não foi identificada como estudantil, os nomes de seus 

redatores indicam que, possivelmente, essa associação era estudantil, uma vez que todos 

eles eram alunos do curso de Humanidades do Atheneu Sergipense. Não foi possível 

averiguar a razão da ausência da palavra “estudante” no nome da associação, pois não 

localizei nenhum número da primeira versão do O Porvir, só foram localizados 11 

números da segunda versão do referido jornal.  

Em 10 números do referido periódico não há registro algum das atas dessa 

associação de estudantes, nem sequer notícia sobre ela e seus sócios. Contudo, o número 

11 do jornal O Porvir, publicado no dia 18 de outubro de 1874, trouxe registro da 

Sociedade O Porvir, a qual tinha como membros os alunos do Atheneu Sergipense. O 

jornal trazia a notícia de que, no dia 10, esta associação de estudantes fora eleita, cujos 

membros foram citados como “os empregados que tem de servir neste semestre” (O 

PORVIR, n. 11, 28, out. 1874, p. 2). 

                                                           
108 “O Atheneu Sergipense teve a freqüência inicial de 117 alunos no curso de Humanidades e 4 alunos no 
curso Normal” (ALVES, 2005a, p. 44).  
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 Cruzando o trecho da notícia sobre a eleição para os empregados da Sociedade O 

Porvir com as informações presentes em todas as primeiras páginas do jornal O Porvir, 

quando no cabeçalho informava que o periódico era de propriedade de uma associação de 

estudantes do Atheneu Sergipense, permite esclarecer alguns pontos sobre a primeira 

associação estudantil de Sergipe criadas pelos alunos do Atheneu Sergipense apresentadas 

anteriormente no Quadro 13.   

 

                          Figura 4 –Cabeçalho do jornal O Porvir -1874 

 
                             Fonte: Acervo da Biblioteca Pública Epifânio Dorea. 
 

Tais fontes demonstram que, desde o ano de 1872, os alunos, “querendo 

acompanhar na díficil tarefa da ilustração do espírito essa pleiade de jovens intelligentes, 

que se enthesouram nas Faculdades do império” (O PORVIR, 09, n. 2, ago. 1874, p.1),  

criaram uma associação com intituito de produzir um jornal literário e recreativo que 

circulava na capital e interiores da Província de Sergipe. Possivelmente, esta associação é a 

Sociedade O Porvir, pois além de ter o mesmo nome do jornal, seus sócios-diretores eram 

alunos do Atheneu Sergipense. A aludida sociedade elegia a mesa diretora, a qual o jornal 

denominou como empregados, trimestralmente. Na eleicão do dia 10 de outubro de 1874, 

os sócios elegeram os alunos: Capitolino Henrique da Costa – para  Diretor; Silverio M. 

Fontes – para Secretário; Balthazar de Araújo Goes – para tesoureiro; José Cupertino de 

Moraes – para Procurador; José de Calazans – para Distribuidor.  

Diante do exposto, possivelmente, a Sociedade O Porvir é a associação estudantil 

mais antiga da qual se tem registro na história da educação de Sergipe e que a sua criação 

deu-se, influenciada pela prática de associativismo e as produções de jornais pelos 

estudantes das faculdades do império brasileiro.  
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A criação de uma associação tendo como fim específico reunir estudantes 

interessados em desenvolver o espírito de colaboração, a autonomia e a produção de um 

jornal que veiculava suas opiniões, concepções políticas e sociais e capacidades científicas 

e literárias, demonstra que os alunos, de forma consciente, acreditavam no papel especial 

que um jornal exerce mediante a um projeto de agregação de interesses comuns. Neste 

sentido, ficou intrínseco no embrincado de interesses coletivos que o jornal do GLCS 

atendeu com eficácia à necessidade que os sócios sentiram de se comunicar e agir para 

alcançar seus objetivos comuns. Considerando as vias interpretativas de Tocqueville 

(2004) sobre a significância dos jornais para uma associação, percebeu-se que o jornal do 

GLCS não só representou esta associação estudantil, como promoveu a união e 

fortalecimento de interesses coletivos e combateu o individualismo. 

Continuando a investigação sobre a prática de associativismo estudantil em Sergipe 

no século XIX, localizei, a partir de investigação na literatura sergipana, a  existência da 

Sociedade Grêmio Tobias Barreto, fundada, em 1898, pelos alunos do Atheneu Sergipense 

que tinha como principal finalidade ministrar aulas noturnas gratuitas para quem quisesse, 

especialmente para os adultos atrasados desejando recuperar o tempo perdido,  e realizar 

reuniões literárias, as quais foram denominadas como reuniões de cúpulas.109A finalidade 

de ministrar aulas para adultos coloca esta associação estudantil dentro do conjunto das 

“forças educativas” instituídas no Brasil oitocentos.110 

De acordo com Campos (1965), os membros e fundadores da Sociedade Grêmio 

Tobias Barreto eram alunos da “turma adiantada do Ateneu [...] sequiosa de aprender, ou 

melhor, aprender ensinando” (CAMPOS, 1965, p. 157. Grifos meus). Compuseram a 

mesa diretora dessa agremiação os alunos Artur Fortes111, Abdias Bezerra112, José Peixoto, 

                                                           
109 Cf: CAMPOS, 1965, p. 157. 
110 De acordo com os estudos de Gondra e Shueler (2008), a criação de associações com finalidades 
educativas se deu em um momento em que a educação foi pensada no plural, como também as forças 
educativas foram plurais para atender o projeto de construção da nação que acabava de nascer. A família, 
igreja e governo compartilharam o mesmo projeto de educação e conviveram com diversas iniciativas 
oriundas de diferentes indivíduos e grupos sociais que, também, contribuíram de forma crucial. Estas 
iniciativas revelaram a participação efetiva da sociedade civil que em prol de difundir a civilização entre as 
camadas mais amplas da população, implementou múltiplos espaços e redes de sociabilidade. No interior 
desses espaços de sociabilidade, diferentes atores sociais com formação intelectual e atuação profissional 
diversas interagiam. “Grupos de intelectuais e homens de letras, religiosos, políticos, médicos, juristas, 
professores, militares e outros grupos profissionais e corporativos se reuniram com fim de atingir 
determinados objetivos, finalidades e interesses compartilhados, apesar das diferenças internas, das 
divergências e tensões observadas nestes espaços” (GONDRA; SHUELER, 2008, p. 66). 
111 Filho de Antônio Augusto Gentil Fortes e Antônia Junqueira Fortes, nasceu no dia 28 de julho de 1881, 
em Aracaju. Iniciou seus estudos secundários no colégio do professor Alfredo Montes, concluindo no Ateneu 
Sergipense. Trabalhou nos Correios de Aracaju como amanuense, oficial, chefe de seção e administrador 
interino. Como professor trabalhou no colégio Tobias Barreto, no Instituto América e, em 1916, foi nomeado 
professor vitalício da cadeira de História Geral e do Brasil do Atheneu Sergipense. Foi Membro efetivo do 
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Artur Bezerra, Edilberto Campos113, Floro Edmundo Freire, este desenvolvia a atividade de 

tesoureiro e mostrava-se mais desenvolto para pedir patrocínio.  A ausência da participação 

das mulheres nessa agremiação justificou-se por não ser admitida a participação feminina 

nem como simples membros, pois “podiam dar assunto às más línguas e naquele tempo 

ainda não estavam como hoje emancipadas, dando opiniões sobre qualquer assunto 

entrando em concursos e ganhando com sua inteligência e sua graça” (CAMPOS, 1965, 

p.157).   

Uma casa alugada por 15$800 réis, localizada na rua Maruim, no centro de Aracaju, 

mobiliada com cadeiras e bancos que os próprios alunos conseguiram através de visitas 

feitas em casas de pessoas conhecidas, que possuíam móveis em desuso, serviu de sede da 

agremiação. As atividades das aulas noturnas aconteciam em sala de tijolos, tendo um 

quadro negro fixado na parede e iluminada por um lampião de querosene. Todos os 

membros da mesa diretora ministravam aulas.114 

Afirmou Campos (1965) que as aulas ministradas por Artur Fortes eram repletas de 

discursos cheios de entusiasmo. Enquanto as aulas de Matemática, ministradas por Abdias 

Bezerra, foram marcadas por muita rigidez durante a transmissão das noções Matemáticas, 

não só para os alunos como também para os colegas que aproveitavam para revisar os 

conteúdos das aulas que assistiram na posição de aluno. O autor recordou, ainda que 

Abdias Bezerra “não conversava, fechava a cara e ensinava a Matemática também aos 

professores improvisados” (CAMPOS, 1965, p. 157-158). As aulas de Português e 

                                                                                                                                                                                

Conselho Superior do Ensino, deputado estadual e Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe. Como poeta e 
jornalista colaborou no Almanaque Sergipano e nos jornais: Jornal de Sergipe, O Estado de Sergipe, Jornal 
do Povo e Correio de Aracaju. Pertenceu às extintas sociedades Tobias Barreto, Clube Esperanto e do Centro 
Socialista Sergipano Morreu em 27 de novembro de 1944 na cidade de Aracaju. (GUARANÁ, 1925).  
112 Nasceu no dia 7 de setembro de 1880, na vila de Siriri, sendo seus pais João Amando Bezerra e Hermínia 
Rosa Bezerra. Depois de ter freqüentado as escolas de Siriri, Itabaiana e Japaratuba, começou seus estudos 
secundários no Atheneu Sergipense. Aspirando abraçar a carreira das armas, matriculou-se, em março de 
1900, na Escola Militar do Realengo, onde fez o primeiro ano do curso superior.  De volta a Sergipe dedicou-
se ao magistério particular, lecionando simultaneamente diversas matérias e, em 1909, foi aprovado no 
concurso para a cadeira de Francês do Atheneu Sergipense. Em novembro de 1922 foi nomeado Diretor do 
Atheneu Sergipense e, em abril de 1923, diretor interino do curso comercial Conselheiro Orlando. Em 24 de 
maio de 1923, ocupou o cargo de diretor da Instrução Pública do Estado de Sergipe e foi comissionado pelo 
Presidente do Estado para ir a S. Paulo observar os processos modernos de ensino ali seguidos, a fim de 
introduzi-los em Sergipe. Morreu no dia 14 de junho de1944, na capital sergipana. (GUARANÁ, 1925). 
113Filho do desembargador Guilherme de Souza Campos e da senhora Anna de Souza Campos, nasceu a 4 de 
setembro de 1883, na cidade de Lagarto. Fez os exames de humanidades no Aracaju e os três primeiros anos 
da Faculdade de Medicina na Bahia, concluindo-o em 1905, no Rio de Janeiro. Em dezembro de 1907, foi 
nomeado secretário do Governo do Estado, cargo que ocupou até outubro de 1908. Colaborou no Formulário 
de Terapêutica Infantil, do Dr. A. A. Santos Moreira, publicado em 1917, no Rio de Janeiro; no Brasil 
Médico, Tribuna Médica, Arquivos Brasileiros de Medicina, A Clínica, Analles d’Oculistica, Revista de 
Medicina, Educação e Pediatria, O Estado de Sergipe e outros). Morreu em 1971 (GUARANÁ, 1925). 
114 Cf: CAMPOS, 1965, p.157.   
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Aritmética Elementar aconteciam diariamente, sendo esta última ministrada pelo aluno 

João Peixoto, que fazia uso dos compêndios de João Ribeiro e Trajano.  

Durante as reuniões literárias, os agremiados homenageavam o patrono do grêmio, 

o intelectual sergipano Tobias Barreto, recitando seus poemas, discutindo sobre seu 

temperamento e sua rivalidade com Castro Alves. Poemas de outros poetas também eram 

recitados, como os de Casemiro de Abreu, Castro Alves, com também os poemas 

produzidos pelos agremiados, a exemplo das diversas criações de autoria do sócio Artur 

Fortes.  

Com menos de um ano de vida, a Sociedade Grêmio Tobias Barreto fechou suas 

portas em novembro de 1898 e seu acervo de livros foi distribuído entre os seus membros. 

Preservada nas memórias de um dos seus sócios, Edilberto Campos, que imortalizou a sua 

existência no seu livro Crônicas da Passagem do Século115, essa agremiação retratou cenas 

do cotidiano dos jovens alunos do Atheneu Sergipense, que em meio às suas necessidades 

sociais e culturais associaram-se visando desenvolver seus conhecimentos, assim como a 

oratória, compartilhar leituras e desenvolver o espírito de solidariedade, cooperação e 

responsabilidade.  

 O “aprender ensinando”, declarado por Edilberto Campos, ao se referir às aulas 

noturnas, expressa em suas entrelinhas uma particularidade das associações voluntárias que 

é o interesse pelo bem comum. Segundo Setton (2004), é “no exercício e na administração 

dos pequenos negócios da comunidade que os sujeitos se sentem interessados pelo bem 

público e compreendem o quanto dependem um do outro” (SETTON, 2004, p. 31).  

Praticando as atividades da agremiação, os sócios aprenderam e criaram hábitos de 

colaboração e cooperação. Nesse sentido, revelam-se as práticas de associativismo 

estudantil existentes na cotidianidade dos jovens discentes do Atheneu Sergipense no 

século XIX. Provavelmente a Sociedade Tobias Barreto é a última associação estudantil de 

Sergipe criada neste século.  

Durante a presente investigação, não identifiquei a razão da inexistência de 

associações estudantis sergipanas nas duas primeiras décadas do século XX. Sabe-se 

apenas que, entre os anos de 1909 a 1911, sob a iniciativa dos alunos dos preparatórios do 

Atheneu Sergipense, Gentil Tavares da Motta e Clodomir de Souza e Silva surgiu “O 

Necydalus, um jornal literário, humorístico e semanal pertencente ao órgão dos estudantes 

dessa instituição, o qual circulava aos domingos,” (VIDAL, 2009, p.19). De acordo com os 

                                                           
115 Cf: CAMPOS, Edilberto. Crônicas da passagem do século. 1968. 
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estudos de Vidal (2009), não há registro, na documentação investigada, se tal periódico 

estudantil pertenceu a alguma associação estudantil.116 

 Chama atenção essa ausência de associações estudantis no território sergipano 

durante as primeiras décadas do século XX porque, de acordo com a historiografia 

educacional, o advento da República trouxe uma efervescência na vida cultural da 

sociedade brasileira a partir de novas práticas culturais e da criação de novos espaços de 

sociabilidade.  

Clubes, teatros, cinemas, conferências, orquestras, cafés, salões de leitura, 

exposições, literatura, academias, associações, recitais, saraus, revistas e jornais 

compuseram o conjunto de “pulsões culturais”117 da sociedade brasileira no início do 

século XX.118 “A vida de clube transformou-se no centro da recreação em família da elite. 

As associações comerciais, os clubes de esporte e as sociedades literárias proliferam” 

(WIRTH, 1982, p. 134).  

Contudo, considerando que a prática de associativismo estudantil se fez presente no 

cotidiano dos alunos do Atheneu Sergipense desde o ano de 1872, busquei identificar quais 

as associações estudantis foram criadas na primeira metade do século XX e se existia 

alguma relação da direção escolar e professores com as prováveis associações.   

Tomando está direção de investigação identifiquei no Regulamento do Atheneu 

Sergipense de 1926 o capítulo XVII legitimando a fundação de associações de estudantes 

pelos alunos. O art. 250, do mencionado Regulamento, determinava que “os estudantes do 

Atheneu Pedro II poderão constituir, para fins scientificos, literários ou de assistência 

escolar, associações coletivas” (Art. 250 - REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 

1926, p.57). Ditava ainda que “Taes associações obterão reconhecimento official, desde 

que, por proposta do diretor do estabelecimento e ouvida da congregação, assim as 

considere o Ministro da Justiça, dês que tenham personalidade jurídica” (Art. 251–

REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p.57). 

                                                           
116 VIDAL, Valdevania Freitas dos Santos. O Necydalus: um jornal estudantil do Atheneu Sergipense (1909-
1911). São Cristóvão/SE: Universidade Federal de Sergipe, 2009. Dissertação (Mestrado em Educação). 
117 “A expressão denota tanto a presença de vida cultural como a falta de continuidade e a dificuldade de 
consolidação dessas iniciativas” (GONÇALVES NETO, 2007, p. 126). 
118Segundo Gonçalves Neto (2007) as “pulsões culturais” não ficaram restritas aos grandes centros urbanos 
como Rio de Janeiro e São Paulo, as pequenas cidades do interior também se espelhavam nos modelos de 
vida cultura desenvolvidos nos grandes centros. O autor destaca que no interior de Minas Gerais, como a 
cidade de Uberabinha buscou enquadrar-se nos figurinos culturais das grandes cidades. Nesta cidade, a partir 
dos anos de 1908 a imprensa dará demonstração de preocupação com o lustro cultural. Cf: GONÇALVES 
NETO, Wenceslau. Pulsões Culturais da Sociedade Brasileira no Início do Século XX. In: SCHELBAUER, 
Analete Regina; ARAÚJO, José Carlos Souza. História da Educação pela Imprensa. Campinas/SP: Alínea, 
2007. 
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Continuando o diálogo com as fontes, recorri à investigação das atas da 

Congregação do Atheneu Sergipense, no intuito de localizar o registro de alguma 

agremiação estudantil, uma vez que o citado Regulamento expressava que, para essas 

associações ganharem autenticidade oficial, era necessário serem propostas pelo diretor da 

instituição e aprovadas por sua congregação. Foram lidas, cerca de 100 atas registradas 

entre o período de 1871 a 1948 e em nenhuma delas foi identificada a existência ou 

registro de associação estudantil, dentro do Atheneu Sergipense.  

A ausência do registro de existência de agremiações estudantis, nas atas da 

Congregação, não significa que as mesmas não existiram, pois o jornal O Porvir e a 

literatura sergipana comprovaram a existência de associações estudantis no Atheneu 

Sergipense desde o século XIX. Resguardada das sábias orientações do historiador Marc 

Bloch sobre as possíveis ausências das fontes históricas, o qual advertiu que a presença ou 

ausência dos documentos “dependem de causas humanas que não escapam de forma 

alguma à análise, e aos outros problemas postos pela sua transmissão (BLOCH apud LE 

GOFF, 1991, p. 540).  

Se as causas humanas provocam o desaparecimento de documentos, seria injusto 

não reconhecer que é delas, também, a responsabilidade da sua produção, seleção e 

preservação. Desse modo, pesquisando no Livro de Correspondências Emitidas e 

Expedidas do Atheneu Sergipense, localizei correspondências enviadas pela diretoria da 

instituição para os membros de algumas de suas agremiações estudantis comprovando a 

existência das mesmas, bem como a relação que elas mantinham com a diretoria do 

colégio.   

Entre elas, localizei uma correspondência assinada por Felte Bezerra, diretor do 

Atheneu Sergipense, cujo destinatário era o secretário do Grêmio Pré-Politécnico.  O 

documento apresentava o seguinte teor:  

 

Ilmo Sr, Raimundo Shaun M. D. – Secretário do Grêmio Pré-Politécnico 
deste Colégio Atheneu Sergipense. 
Tenho o prazer de acusar o ofício nº 1, comunicando a esta Diretoria a 
eleição da Diretoria que regerá os destinos desse grêmio neste ano.  
Agradecendo a fineza da comunicação, desta Diretoria, faz votos pela 
prosperidade desta útil associação.  
Felte Bezerra – Diretor (LIVRO DE CORRESPONDÊNCIAS DA   
DIRETORIA, 1941). 
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A leitura e análise desse ofício não só revelou a existência de associações estudantis 

no Atheneu Sergipense no século XX, como também demonstrou que o diretor da 

instituição tinha clareza da utilidade da agremiação na vida dos estudantes e que estava 

sempre informado sobre as atividades das agremiações e participava delas assistindo às 

eleições para escolha da mesa diretora e demais sessões quando assim tinha interesse.  

Contudo, percebeu-se que o papel do diretor não se restringia apenas à apresentação 

de uma proposta de fundação de um grêmio perante a Congregação da instituição, mas que 

ele convivia com os agremiados fazendo-se presente, em momentos importantes. 

Outra informação importante sobre a relação que os grêmios estudantis mantinham 

com a direção do Atheneu Sergipense registrou-se no art. 252, do Regulamento de 1926, o 

qual determinava que, para auxiliar “à associações, desde sua officialização, poderá ser-lhe 

consignada quantia que não exceda a 5% da renda produzida pela taxa de uma matrícula” 

(Art. 252–REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p.57).  

A consignação de 5% da taxa de matrícula anual para a manutenção das 

agremiações demonstra que caberia à diretoria da instituição a responsabilidade de liberar 

recursos financeiros para a manutenção das mesmas. Além desses recursos financeiros 

oriundos da taxa de matrícula anual do Atheneu Sergipense, suas agremiações estudantis 

mantinham-se com a quantia oriunda das vendas de seus jornais e das mensalidades dos 

sócios. Tais recursos financeiros serviram para custear os gastos com a produção dos 

jornais e outras necessidades dos grêmios.   

Voltando a relação da diretoria do Atheneu Sergipense com suas agremiações 

estudantis, o art. 253, do Regulamento de 1926, corrobora ainda mais com a existência de 

uma estreita relação. Expressava o referido artigo o seguinte: “reuniões da associação serão 

effetctuadas no edifício do Atheneu, podendo ser presididas por qualquer professor” (Art. 

253 – REGULAMENTO DO ATHENEU PEDRO II, 1926, p.57).  

Diante do exposto, percebe-se que a exigência de que as reuniões das agremiações 

deveriam ocorrer unicamente no espaço físico do Atheneu Sergipense, bem como a 

garantia do professor poder presidir as reuniões dos grêmios, serviu de instrumento de 

controle da diretoria da instituição. Ou seja, a participação de um professor presidindo as 

reuniões do grêmio permitia que a direção ficasse atenta a tudo que acontecia e era 

discutido pelos associados. O uso do espaço físico da instituição como sede das reuniões 

dos grêmios, também, confirmava a vigilância do diretor sobre eles e suas ações. 

Sobre a participação do diretor e professores da escola nas agremiações estudantis, 

o capítulo das Disposições Gerais e Transitórias do Regulamento do Atheneu Sergipense 
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de 1938 foi mais incisivo quando, no seu art. 197, determinou a criação de “um grêmio 

para fim exclusivo de incentivar nos alunos o estudo da literatura e exercitá-los na 

oratória” (REGULAMENTO DO ATHENEU SERGIPENSE, 1938, p. 31). No imperativo 

presente na redação do citado artigo ficou tácita a obrigatoriedade do diretor e professores 

de criarem um grêmio com fins exclusivamente literários, compreendendo, assim, que por 

este dispositivo legal a criação de grêmios estudantis seria de responsabilidade da direção 

ou corpo docente escolar.  

O parágrafo único desse artigo não só sustenta o papel decisivo do diretor frente a 

criação de grêmios no Atheneu Sergipense, como também atribuiu a ele o poder de 

fiscalizar e cassar o funcionamento da agremiação sempre que o julgar desviado do seu 

objetivo. Apreendeu-se na letra do referido artigo o poder centralizador da direção escolar 

quando acumulou competências de criação, fiscalização e cassação, revelando assim 

caráter da educação brasileira que servia ao Estado e moldou-se seguindo as linhas 

ideológicas orientadas pelas matrizes instituintes do Estado Novo: centralizador, 

autoritarismo, nacionalismo e modernização (HILSDORF, 2006, p. 99). Segundo Hilsdorf, 

 
Dentro da escola, as “Leis Orgânicas procuraram regulamentar o 
cotidiano de professores e alunos: são visíveis no período do Estado 
Novo as prescrições de padronização da programação curricular e da 
arquitetura escolar, do controle do recreio e da disciplina, da adoção das 
classes homogêneas e do método único de leitura (analítico-global), do 
uso do uniforme, da verificação do asseio corporal, do incentivo à 
formação de bibliotecas e de clubes de leitura, de clubes agrícolas, 
exposições, excursões e jornais escolares, do escotismo, do cinema e 
rádio educativos, de grêmios e caixas escolares (HILSDORF, 2006, p. 
102. Grifo da autora).  

 

As prescrições do Estado Novo aludidas por Hilsdorf (2006), bem como suas 

matrizes ideológicas, enquadraram a escola como instrumento de conformação e controle 

da sociedade atendendo a um modelo educacional autoritário e centralizador. Neste, os 

grêmios estudantis foram instituídos sob o controle e olhar disciplinador da direção 

escolar.  

O papel de controlador das associações estudantis atribuído ao diretor também foi 

regulamentado no Regimento do Atheneu Sergipense, aprovado pelo Decreto nº 363, de 19 

de novembro de 1954. O capítulo VII de tal documento, que versa sobre os deveres e 

atividades dos alunos, traz no seu art. 62 as orientações sobre a criação de um “Conselho 

Central de Estudantes destinados a centralizar os trabalhos parciais dos Grêmios e Clubes e 
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socialização das turmas e classes e a colaborar na disciplina do Colégio” (Art. 62 – 

REGIMENTO DO COLÉGIO ESTADUAL DE SERGIPE, 1954).    

O Conselho Central de Estudantes seria constituído pelo diretor da instituição, 

presidente nato, dois professores, sendo um designado pelo diretor e o outro pela 

congregação do Atheneu Sergipense, e pelos alunos representantes de classe, estes eleitos 

pelos colegas de turma deveriam orientar as atividades sociais dos discentes e colaborar 

com a disciplina. As despesas desse Conselho e dos grêmios, clubes sociais e esportivos e 

centros culturais existentes seriam cobertas pela contribuição anual do aluno paga no ato 

da matrícula. As atribuições dessas associações seriam regulamentadas por meio de 

portaria do Diretor e aprovada pela congregação. Além de regulamentá-la, o diretor 

poderia destituir o representante discente em caso de indisciplina ou mau desempenho das 

funções.  

Mesmo não tendo sido encontrado registro da criação do Conselho Central de 

Estudantes, a leitura e análise do artigo 62, que versa sobre ele, comprovam que, nos anos 

de 1950, a prática de associativismo estudantil no Atheneu Sergipense materializada 

através dos grêmios literários, culturais e esportivos e centros, e que possivelmente 

conviveram concomitantemente, do contrário não necessitaria de um conselho, cuja 

incumbência maior seria reunir os trabalhos de todas as associações estudantis objetivando 

assegurar a disciplina do colégio.  

A existência de capítulos específicos compondo o corpo do Regulamento e 

Regimento do Atheneu Sergipense sentencia as relações que as agremiações estudantis 

nutriam com a direção e professor e como elas faziam parte da arquitetura educativa e 

cultural da instituição. As informações presentes nesses capítulos, a documentação 

produzida pelos e sobre os grêmios, conjugadas com a documentação produzida pela 

diretoria da instituição, não permitiu identificar qual das associações estudantis criadas ao 

longo do período em estudo nutriu-se mais da relação com a direção e professores do 

Atheneu Sergipense. 

Entretanto, a partir do cruzamento dessas fontes pode-se afirmar não só a existência 

de uma boa relação da direção da instituição com os grêmios estudantis, como também 

demonstram que o diretor e os professores tinham clareza da importância delas e as 

compreendiam como verdadeiros e relevantes espaços de convivência democrática, de 

colaboração, cooperação e de desenvolvimento de práticas culturais.   

O primeiro registro da presença de agremiação estudantil do Atheneu Sergipense, 

após o Decreto nº 940, de 1926 que instituiu o Regulamento de 1926, foi localizado no 
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jornal O Estudante, um periódico estudantil criado pela “mocidade estudiosa’ de Sergipe, 

em especial, os alunos do Atheneu Sergipense. O número 10 deste jornal, publicado em 4 

de maio de 1930, noticiava na sua segunda página a nova diretoria do Grêmio Littero 

Sportivo do Pedro II que iria “dirigir seus destinos durante o trimestre de abril e junho” (O 

ESTUDANTE, n. 10, 4, mai. 1930, p. 2). 

De acordo com o citado jornal, a cada três meses era realizada uma eleição para a 

escolha da mesa diretora. Desta forma, uma nova diretoria foi eleita na sessão ordinária 

realizada no dia 28 de abril, sendo composta pelos alunos da 1ª e 2ª série do curso 

Fundamental do Atheneu Sergipense, ficando assim composta:  Paulo Costa – Presidente; 

Emílio Gentil – Vice-presidente; Tasso Freire – 1ª Secretário; José Pinheiro Lobão – 2ª 

Secretário; Felix Figueiredo – Tesoureiro; Benedito Guedes – Orador oficial; José de 

Almeida – Diretor de esporte.  Por motivos não explicados, o presidente eleito, Paulo 

Costa, renunciou ao cargo assim que foi anunciada a sua vitória. Nova eleição foi realizada 

para a escolha do presidente, na qual o aluno Marcolino Ezequiel foi eleito e empossado 

junto com toda a nova diretoria no dia 5 de maio de 1930.    

A diretoria do Grêmio Littero Sportivo do Pedro II tinha como principais atividades 

a responsabilidade da organização administrativa, financeira e primar pela finalidade da 

agremiação, que estava estritamente ligada ao desenvolvimento de prática esportiva e 

oratória. É importante salientar que, de todos os grêmios estudantis criados pelos alunos do 

Atheneu Sergipense, esse foi o único com fins de práticas esportivas. Analisando a sua 

identificação como um grêmio “littero sportivo”, conclui-se que os seus agremiados 

reuniam-se para discutir literatura, além de organizar atividades esportivas como forma de 

integração entre os alunos do Atheneu Sergipense.  

Os vestígios dessa agremiação não permitiram identificar o ano da sua fundação, 

nem tampouco o seu tempo de vida útil.  Não se sabe se o Grêmio Littero Sportivo do 

Pedro II conviveu concomitantemente com outras agremiações, a exemplo do Grêmio 

Literário Pedro II, fundado pelos alunos do Atheneu Sergipense, em 11 de agosto de 1931. 

A ata da sessão preparatória que ocorreu no dia 21 de fevereiro de 1932 revelou que 

o Grêmio Literário Pedro II possuía 11associados que eram alunos dessa instituição: Félix 

Figueiredo, Humberto de Araújo Leite, Carlos Garcia, Lauro Barreto Fontes, Paulo Monte, 

Geonízio de Carvalho Barroso, Emílio Gentil, Carlos Alberto Sampaio, Vicente Archiere, 

Valda Freire e Luciano Lacerda. Todos eles eram membros acadêmicos, exceto o último, 

que era sócio correspondente.  
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O sócio Félix Figueiredo ocupava o cargo de presidente, sendo seu vice, Canuto 

Garcia Moreno, que, durante a eleição para ocupar os cargos da diretoria, foi eleito 

também para assumir o cargo de tesoureiro, mas que foi ocupado por Valda Freire, eleita 

em segundo lugar. Humberto de Araújo Leite e Carlos Alberto Sampaio ocupavam, 

respectivamente, o cargo de primeiro e segundo secretário. O cargo de bibliotecário foi 

ocupado por Geonísio Carvalho Barroso.119 

A diretoria do Atheneu Sergipense atribuiu a essa agremiação a responsabilidade 

pela criação do modelo do fardamento militar do aluno. Coube aos sócios a 

responsabilidade de escolher a cor, o tecido, o modelo e acessórios que deveriam compor o 

fardamento, que seria apreciado e julgado pelo diretor. Em fevereiro de 1932, os 

associados apresentaram o modelo do fardamento que foi escolhido através de eleição.   

Essa informação comprova mais uma vez a relação existente entre as agremiações 

estudantis e o corpo administrativo da escola. A diretoria do Atheneu Sergipense não só 

incentivava a criação de associações de estudantes por seus alunos, como também 

participava das reuniões e delegava aos associados alguns poderes de decisão sobre 

assuntos importantes para a instituição e para os alunos. 

Em setembro de 1932, a comemoração da memória do professor Clodomir Silva, 

falecido em agosto do mesmo ano, revelou as boas relações do corpo administrativo e do 

corpo docente com o grêmio. Durante essa comemoração, foi inaugurado o retrato de 

Clodomir Silva no salão nobre da Congregação do Atheneu Sergipense, os alunos 

associados Humberto de Araújo e Carlos Garcia discursaram sobre a importância desse 

intelectual para a sociedade sergipana.  

Marcaram presença nessa festividade o diretor, professores e representantes da 

sociedade, como o almirante Amynthas Jorge, Olympio Mendonça, Álvaro Silva, Leandro 

Diniz, Gonçalo Rollemberg Leite, Abdias Bezerra, Artur Fortes, Armando Leite, Carvalho 

Andrade Santos Melo, e outros. A presença destes na festividade demonstrou boa relação 

do grêmio não só com a administração do Atheneu Sergipense, mas também com 

significativos representantes da sociedade.  

Outras agremiações estudantis que também mantiveram uma boa relação com a 

diretoria do Atheneu Sergipense foram o Centro Cultural Alcebíades Paes e Grêmio Pré-

Politécnico do Atheneu Sergipense, ambos criados em 1941. Na sessão de fundação dessas 

                                                           
119 Os cargos de vice-presidente, tesoureiro e bibliotecário foram escolhidos na eleição do dia 12 de agosto de 
1931. 
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duas agremiações, o diretor Felte Bezerra não poupou palavras de incentivo e apoio pela 

brilhante ideia dos alunos.  

 O Diário Oficial do Estado de Sergipe registrou que, no dia 26 de agosto de 1941, 

ocorreu a fundação do Centro Cultural Alcebíades Paes, uma agremiação criada pelos 

alunos do curso Complementar da Seção Pré-Médica. De acordo com o noticiado pelo 

impresso oficial, essa agremiação era um centro de estudos que tinha como objetivo 

desenvolver “conhecimentos sobre as matérias do curso através de palestra a serem feitas 

pelos membros do Centro” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 29, ago. 

1941).  

Os sócios fundadores do Centro Cultural Alcebíades Paes foram: Altivo Murat de 

Abreu, Nelson D’Avila Melo, Israel Bonomô, Maria Lúcia Figueiredo Ávila, Demóstenes 

Cavalcante, Luis Figueiredo Cabral, Airton Rocha Matos, José Guimarães Costa, Lélio 

Passos de Guimarães Fortes, Paulo Plácido de Almeida e Felte Bezerra.  

Durante a sessão inaugural, foi eleita pelos sócios a primeira mesa diretora dessa 

agremiação composta por: Felte Bezerra – Presidente de honra; Altivo Murat de Abreu – 

Orientador responsável; Nelson D’Avila Melo – Presidente efetivo; Israel Bonomô – 

Secretário; Maria Lúcia Figueiredo Ávila – Tesoureira. No dia 10 de outubro de 1941 a 

imprensa oficial do Estado noticiou a realização de duas palestras: “O Método de 

Psicologia” e “Curiosidade do Hidrogênio”, respectivamente proferidas pelos sócios Maria 

Lúcia Figueiredo Ávila e Altivo Murat de Abreu (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SERGIPE, 10, out. 1941). 

Entre os nomes que compuseram a mesa diretora dessa agremiação destaca-se o 

nome do diretor Felte Bezerra, nomeado como presidente de honra, o que demonstra mais 

uma vez a acentuada relação desse diretor com as agremiações que foram criadas ao longo 

da sua gestão. Além disso, coube a ele indicar o nome de Alcebíades Paes120 para 

denominar a agremiação, na ocasião o diretor fez um forte apelo aos presentes para que 

fosse realizada a justa homenagem ao ex-professor e diretor do Atheneu Sergipense. E por 

unanimidade, o centro de estudos dos alunos do curso Complementar da Seção Pré-médica 

foi denominado Centro Cultural Alcebíades Paes. 

                                                           
120 Alcebíades Correa Paes, filho do Estado de Alagoas, formou-se Medicina no Rio de Janeiro e tornou-se 
professor de Inglês do Atheneu Sergipense, em 1907. A medicina foi sempre sua segunda opção de profissão, 
dedicando-se ao magistério e por 20 anos lecionou no Atheneu Sergipense a disciplina de Inglês. Ficou 
reconhecido no meio educacional como um dos grandes estudiosos da literatura brasileira, sendo Machado de 
Assis o seu literato preferido. Tornou-se um estudioso e propagandista da língua Esperanto. 
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Outra associação que o diretor Felte Bezerra incentivou e apoiou foi o Grêmio Pré-

Politécnico do Atheneu Sergipense, fundado em 1941, pelos alunos das 1ª e 2ª séries do 

curso Complementar da Seção Pré-Politécnico, que tinha como finalidade desenvolver 

atividade de excursão cultural e científica. Os jornais sergipanos noticiaram a fundação 

desse grêmio e exaltaram a presença e participação do diretor da instituição durante a 

sessão de fundação. Noticiava o jornal: 

 

A exemplo do que há pouco fizeram seus colegas do curso pré-médico, os 
alunos do curso Complementar da sessão pré-politécnico do Ateneu 
Sergipense, acabam de fundar um centro para o estudo das cadeiras que 
constituem seu curso, como obra de extensão cultural e científica. Com a 
presença do diretor, o prof. Felte Bezerra, foi o Centro declarado por 
este, como fundado, com palavras de incentivo aos jovens estudiosos, 
prontificando-se o Diretor, a prestar ao grêmio todo apoio e pondo à 
disposição, como local das reuniões, as salas do estabelecimento 
(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 4, out. 1941. Grifos 
meus). 

 

As palavras do diretor expressaram também o seu entusiasmo diante da criação 

dessa agremiação que, para ele, configurar-se-ia como centro de incentivo aos jovens 

alunos estudiosos. O apoio e incentivo do diretor Felte Bezerra a esse grêmio podem ser 

comprovados através dos ofícios finalizados com votos de prosperidade e que expressavam 

a importância e utilidade dessa agremiação estudantil para a juventude sergipana.  

Outra informação importante, presente na redação da notícia do Diário Oficial, foi a 

exposição do objetivo da criação do centro de estudos. Assim como ocorreu no Centro 

Cultural Alcebíades Paes, os alunos da seção Pré-politécnica tinham como objetivo criar 

um espaço de extensão cultural e científica para desenvolver estudos das disciplinas que 

constituíam o seu curso.121 Tal constatação amplia a função dos grêmios estudantis nos 

espaços escolares, que passavam a ser um forte aliado das disciplinas escolares, pois 

                                                           
121A exemplo dessa forma de se aprender as disciplinas nos espaços de associações estudantis, “foi o 
desenvolvimento na Escola Normal Modelo de Belo Horizonte de uma variedade de grêmios (estudantis, 
musicais, literários, de ciências), clubes, jornais e centro cívico. O professor Mario Casasanta falava com a 
autoridade de quem havia dirigido a sessão inaugural do “Grêmio Lítero-pedagógico do Curso de Aplicação” 
da Escola Normal Modelo de Belo Horizonte, em 10 de novembro de 1929 [...] O reconhecimento oficial que 
Casasanta dizia ser necessário pode ser verificado pela presença de algum membro da diretoria da Escola ou 
de professores na maioria das reuniões, que normalmente aconteciam para dar posse às novas diretorias, 
renovadas anualmente ou trimestralmente. O formalismo da organização era um elemento de destaque em 
todas as atas, onde constava, por exemplo, referências ao posto do orador, seja professor, diretor, ou 
presidente do grêmio” (COSTA, 2008, p. 159). 
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possibilitavam discussões sobre determinados conteúdos e garantiam-se como lugares de 

formação e práticas educativas. 

A primeira mesa da diretora do Grêmio Pré-Politécnico foi composta pelo aluno da 

2ª série, Roque José de Oliveira, que ocupou a cadeira de presidente, sendo seu vice o 

aluno da 1ª série, Ronaldo Guimarães Fernandes. A cadeira de secretário foi ocupada pelo 

aluno da 2ª série, Fábio da Silva, sendo a cadeira da tesouraria ocupada por Raimundo 

Peixoto Costa, também aluno da 2ª série. E como presidente de honra, os alunos nomearam 

o professor Abdias Bezerra. 

 Logo após a fundação dessa agremiação, o professor Abdias Bezerra foi 

homenageado por seus mais de trinta anos de exercício do magistério em Sergipe, com a 

fundação da agremiação estudantil Salão de Matemática. O seu filho Felte Bezerra, então 

“diretor do Atheneu Sergipense, resolveu homenagear o referido mestre, colocando seu 

nome em uma determinada sala” (SOUZA, 2011, p.127-128).  

A prática de homenagear professores não se restringia apenas à nomeação de 

grêmios com seus nomes. A documentação analisada traz indícios de que os professores 

desse estabelecimento de ensino, por vezes, receberam homenagens diversas pelos 

agremiados. O ofício datado de 14 de abril de 1943, emitido pela direção do Atheneu 

Sergipense, comprova que não só o professor Abdias Bezerra foi homenageado com a 

criação de uma agremiação estudantil, mas todos os professores. Revela o ofício que na 

ocasião da comemoração do dia dos mestres, como forma de homenageá-los, foi 

inaugurado o Centro Cívico do Colégio Estadual de Sergipe, filiado à Organização 

Nacional da Juventude Brasileira.122 

Pelas fontes localizadas, infere-se que as agremiações estudantis do Atheneu 

Sergipense dos anos de 1930 e 1940 mantiveram uma forte ligação com a diretoria do 

colégio e que as finalidades estavam atreladas às disciplinas que compunham o currículo 

do Ensino Secundário, em especial do curso Complementar. Assim, a discussão 

                                                           
122 Instituição de âmbito nacional e caráter paramilitar criada em 1938, logo após a instalação do Estado 
Novo, tinha como finalidade assistir, educar a mocidade, organizar para ela períodos de trabalho anual nos 
campos e oficinas, promover-lhe a disciplina moral e o adestramento físico, de maneira a prepará-la ao 
cumprimento dos seus deveres para com a economia e a defesa da Nação. De acordo com o projeto de 
criação dessa organização, todas as instituições de educação cívica, moral e física existentes no Brasil 
deveriam se incorporar e subordinar à ela.  Cf: HORTA, José Silveira Baía. O hino, o sermão e a ordem do 
dia: regime autoritário e a educação no Brasil (1930-1945). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. 
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apresentada demonstra que a prática de associativismo estudantil atendeu não só o 

interesse dos alunos, como também da direção e professores do Atheneu Sergipense.  

A escolha do diretor como presidente de honra dos grêmios, a presença dele e dos 

professores nas sessões, a criação de grêmios para homenagear professores e para discutir 

conteúdos das disciplinas demonstram que quando “os negócios comuns são tratados em 

comum, cada homem percebe que não é tão independente de seus semelhantes quanto 

imaginava anteriormente e que, para obter o apoio deles, muitas vezes é necessário lhes 

prestarem seu concurso” (TOCQUEVILLE, 2005, p. 126).  

Por fim, a identificação e análise das associações estudantis, criadas no Atheneu 

Sergipense na primeira metade do século XX, permitiu compreendê-las como fruto da arte 

de se associar, existente na cultura escolar desde os primeiros anos de atividades da 

instituição escolar. Os poucos vestígios das associações apresentadas não deram indícios 

suficientes para poder afirmar que a prática de associativismo estudantil deu-se 

exclusivamente a partir de leis ou ação exclusiva de diretores e professores, mas revelaram 

que, nelas, professores e diretores contribuíram e conviveram cordialmente com os sócios e 

as atividades desenvolvidas. O aluno que delas fizeram parte desenvolveram capacidades 

intelectuais, compartilharam interesses e experiências, exercitaram a autonomia e 

souberam combater o sentimento individualista perante os interesses comuns.   
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III 
ATA DE FUNDAÇÃO 

 
 

Fundou-se o Grêmio Literário Clodomir Silva (ele ainda existe, lá no 
Atheneu que não se chama mais Pedro II, mas Atheneu Sergipense) [...]. 
(SILVEIRA, 1998, p. 29). 

 
 

“Ata de Fundação”, título desta seção faz uma analogia a um dos documentos mais 

importantes na história de qualquer associação, pois nela se registra e legaliza o seu 

nascimento perante a presença dos fundadores, convidados, amigos e familiares que 

presenciaram a solenidade. Por meio dela, sabe-se o dia, o mês, o ano, a hora e o local 

onde ocorreu o momento solene e simbólico regado de rituais e discursos que expressavam 

satisfação, alegria e esperança.  

A ata de fundação do Grêmio Literário Clodomir Silva não foi localizada, mas a 

sua ausência não impossibilitou a escrita sobre o momento da criação dessa agremiação. 

Recorri a outras fontes que, com requintes de detalhes, permitiram uma representação do 

passado de um grupo de alunos que desejaram e fundaram uma associação literária.  

Em um dos seus livros de memórias, Joel Silveira, um dos fundadores do GLCS, 

descreveu de forma detalhada todo o engajamento na empreitada de fundar uma associação 

com fins literários, na qual a juventude aracajuana tivesse espaço e oportunidade de 

realizar discussões sobre cultura e literatura.  

Desse modo, a escrita que se segue teve como principais fontes, a memória de Joel 

Silveira registrada no livro Na Fogueira: memórias123 e em notícias veiculadas na imprensa 

sergipana do período em estudo. Por meio destas fontes, analisei a criação do grêmio e 

destaquei as estratégias de fundação, as finalidades e a estrutura administrativa. Finalizo 

apresentando Joel Silveira, primeiro presidente e um dos idealizadores Grêmio Literário 

Clodomir Silva, a partir de sua vida estudantil em Aracaju e de sua atuação como jornalista 

no Rio de Janeiro. 

 

 

 

 

 

                                                           

123 SILVEIRA, Joel.  Na Fogueira: memórias. Rio de Janeiro: Mauad, 1998.  
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3.1 A FUNDAÇÃO DO GRÊMIO LITERÁRIO CLODOMIR SILVA 
 
 

Tive a ideia do grêmio literário quando já cursava o terceiro ginasial, no 
Atheneu. Levei ao diretor. 
– Um grêmio literário? 
– Perfeitamente, professor. A ideia não é só minha, mas também de 
outros colegas.  
E enfatizei: 
– Todos bons alunos, de boas notas. Está aqui a lista.  

(SILVEIRA, 1998, p.26). 
 
 

A fala do ex-aluno do Atheneu Sergipense, Joel Silveira, registrada e imortalizada 

em seu livro de memórias, possibilitou compreender como o Grêmio Literário Clodomir 

Silva foi criado no espaço educativo dessa instituição de ensino. O ex-estudante deixou 

claro que a ideia de criação do grêmio partiu exclusivamente dos alunos, sendo ele o 

precursor dessa criação.    

Investigando as atas da Congregação do Atheneu Sergipense e os jornais da época, 

verificou-se que não há nenhum indício, conforme já fora dito, de que a ideia de criação 

dessa associação estudantil partiu da direção da escola ou do seu corpo docente. Nos 

noticiários sobre a criação do grêmio ficou evidente que os discentes, por vontade própria e 

necessidade de se ter um espaço para estudarem e discutirem literatura, resolveram criar 

uma agremiação literária. Esta iniciativa coloca o Grêmio Literário Clodomir Silva no bojo 

da discussão sobre a criação de grêmios estudantis por motivação ou imposição da direção 

e professor da escola. No caso, este grêmio vai diferir da ideia cristalizada que compreende 

o associativismo estudantil como uma prática educativa de autoria exclusiva de projeto 

educacional ou motivação da direção escolar ou dos professores.  

Não se deve ignorar que a prática de associativismo discente dentro do Atheneu 

Sergipense ocorreu desde os seus primeiros anos de atividades e que, nas décadas de 1930 

e 1950, foram criados 8 associações estudantis com finalidades distintas. Possivelmente, 

durante os primeiros anos de atividade do Grêmio Literário Clodomir Silva, esta era a 

única associação estudantil que existia na instituição.  

A análise das fontes confirmou que quando o GLCS foi criado, o Grêmio Literário 

Pedro II, fundado no ano de 1931, já não estava mais em atividade. Não é possível declarar 

que aquele grêmio substituiu esse, mas é salutar afirmar que no Atheneu Sergipense a 

criação de associações estudantis fazia parte da sua cultura escolar e seu corpo discente 

buscou sempre exercer esta prática. Vale, também, esclarecer que, no ano de 1941, foram 
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criadas três associações estudantis, Salão da Matemática, Grêmio Pré-Politécnico, Centro 

Cultural Alcebíades Paes, e que, possivelmente, desenvolveram atividades 

concomitantemente com o Grêmio Literário Clodomir Silva.  

Em 10 de janeiro de 1934, fundou-se o Grêmio Literário Clodomir Silva, cujo 

nome foi escolhido em homenagem ao professor Clodomir Silva, que havia falecido em 

1932 e fora um dos professores mais queridos e respeitados do Atheneu, onde, como se 

dizia, “ensinava de tudo, porque sabia de tudo” (SILVEIRA, 1998, p. 26). As páginas do 

jornal Diário da Tarde registraram o convite da fundação do grêmio que os alunos 

enviaram para a diretoria desse órgão de comunicação de Sergipe. Dizia o convite: 

 

Aracaju, 4 de janeiro de 1934.  
– Ilmo. Sr. – Em nome da Diretoria Provisória do Grêmio Literário 
“Clodomir Silva”, venho convidar V.S. a assistir a sua sessão inaugural 
na sede do Atheneu Pedro II, às 10 horas do dia 10. Sem mais, sou de V. 
S. – Amo. e Cro. – Joel Silveira, Secretário (DIÁRIO DA TARDE, 09, 
jan. 1934). 
 
 

A diretoria provisória do grêmio, composta pelos alunos Joel Silveira, Paulo Reis e 

João Simões, preocupou-se em distribuir convites em todas as redações dos jornais que 

circulavam em Aracaju, na década de 1930. Tal fato comprova que os alunos fundadores 

do grêmio tinham consciência da importância da sociedade da capital sergipana tomar 

conhecimento de que a “mocidade estudiosa” do Atheneu Sergipense estava criando um 

espaço cultural e literário para a juventude, e os jornais seriam os locais em que o grêmio 

teria maior visibilidade.  

O noticiário do Sergipe Jornal, de 9 de janeiro de 1934, expressou o entusiasmo 

por ter recebido convite para participar da sessão solene de inauguração do grêmio, que nas 

palavras do autor da notícia era uma instituição de letras.  

 
Realizar-se-á amanhã, às 10 horas, no Pedro II a sessão inaugural do 
Grêmio Literário Clodomir Silva, instituição de letras recém-fundada pela 
mocidade estudiosa dessa mais alta casa de ensino superior.  
Para assistirmos essa solenidade, recebemos atencioso convite do 
secretário dessa agremiação, o jovem Joel Silveira (SERGIPE – 
JORNAL, 9, jan. 1934). 
 

 

A cordialidade atribuída ao secretário provisório, Joel Silveira, aluno da 3ª da série 

do curso Fundamental do ensino secundário, não deixa dúvida de que ele era um dos 
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alunos mais empenhados na dura empreitada da criação de um grêmio literário. Assumiu o 

jovem Joel a responsabilidade de comunicar ao diretor do Atheneu Sergipense esse desejo 

que não era só dele, mas de 15 colegas de turma.  

De acordo com seus os escritos, no momento da fundação do grêmio, o professor 

Joaquim Vieira Sobral estava à frente da direção do Atheneu Sergipense. No entanto, não 

foi localizado nenhum registro que comprovasse que o referido professor no ano de 1934 

respondia pela direção da instituição.124 É possível que, no momento da criação do Grêmio 

Literário Clodomir Silva, o professor Joaquim Vieira Sobral tivesse assumido o cargo de 

diretor interino, uma vez que de acordo as fontes consultadas, o diretor efetivo, João 

Andrade Carvalho, afastou-se por diversas vezes do cargo para tratamento de saúde 

deixando  direção do colégio sob a responsabilidade de um professor.125 

Na ausência de outras fontes que pudessem esclarecer a razão do professor Joaquim 

Vieira Sobral estar à frente da direção do Atheneu Sergipense durante o processo de 

fundação do grêmio, prevalece o uso das memórias de Joel Silveira para explicar como ele 

e seus colegas criaram uma associação estudantil com fins literários. 

O diretor da instituição, ao ser comunicado sobre a vontade dos alunos fundarem 

um grêmio literário, apresentou uma reação de temor, pois, naquele momento, o Brasil 

vivia uma ebulição política movida pelo poder do governo provisório de Getúlio Vargas, 

no período de 1930 a 1934, e a direção da escola temia que o desejado grêmio tivesse uma 

conotação política partidária.126 Sabia ele que, naquele momento, o seu corpo docente 

juntava-se à inquietação estudantil, dividido entre os adeptos da Aliança Nacional 

Libertadora – ANL, ligada ao Partido Comunista e da Ação Integralista Brasileira – AIB.   

“Entre os professores e alunos, a maioria tendia para a esquerda, mas era aguerrida 

e desafiadora a minoria dos integralistas, chamados pejorativamente de “galinhas verdes” 

(SILVEIRA, 1998, p. 27). A cautela e temor do diretor da instituição em permitir a criação 

                                                           
124 De acordo com a documentação pertencente ao CEMAS, no período de 1932 a 1935, o Atheneu 
Sergipense teve como diretor o professor José Andrade Carvalho. 
125 Joaquim Vieira Sobral foi nomeado pelo Governo do Estado para o cargo de diretor do Atheneu 
Sergipense em 1935. 
126 Segundo Dantas (2004), em dezembro de 1930 o tenente Augusto Maynard Gomes, após o governo 
provisoriamente por um mês, tornou-se interventor do Estado, sem a aprovação dos grupos econômico-
financeiros locais. Ao assumir o poder, montou seu governo a predominância do estrato médio da sociedade, 
nos quais estavam seus aliados oriundos do movimento tenentista, intelectuais e /ou burocratas civis. Para 
agradar a classe de comerciantes, fazendeiros e industriais, o interventor aceitou e indicou alguns 
representantes desta classe para ocupar cargo no Conselho Consultivo. No cenário educacional, promoveu 
transformações significativas embaladas pelos ideários da Escola Nova. Assumindo um discurso de aversão à 
política partidária e aos políticos tradicionais, Maynard buscou se fortalecer criando órgãos e agremiações 
formados por grupos simpatizantes da Revolução de 1930, dentre as quais estavam a Legião de Outubro, que, 
posteriormente, tornou-se o Club de 3 de outubro.  
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de uma associação estudantil confirmam, mais uma vez, que o Grêmio Literário Clodomir 

Silva é fruto da vontade do corpo discente.  

Joaquim Vieira Sobral na memória da sociedade sergipana e dos alunos do Atheneu 

Sergipense sempre apresentou-se como um homem calmo, paciente e equilibrado nas suas 

posturas como professor e diretor escolar. Como bem descreveu seu ex-aluno Manuel 

Cabral Machado: 

 
O professor Joaquim era amável e acolhedor. Tratava os alunos com 
cordialidade, valorando a classe estudantil. Logo no início de sua 
administração, dirigiu-se aos estudantes da quinta série pedindo a nossa 
colaboração. No Ateneu fez administração revolucionária com inovações 
pedagógicas ampliando os laboratórios de Ciências Físicas Naturais, 
criando biblioteca, apoiando o grêmio estudantil Clodomir Silva e o seu 
jornal A Voz do Ateneu. E realizando o mecenato estudantil com amparo 
aos estudantes pobres e assim formar muitos dos jovens talentosos de 
Sergipe nas Faculdades da Bahia ou do Rio (MACHADO, 2008, p.1).  

 

Contudo, Joaquim Vieira Sobral, também, era um diretor temeroso que vivia 

inquieto com a tentativa de querer atender às determinações do governo, bem como às 

reclamações dos professores associando a dura tarefa de preservar a boa impressão de que 

o Atheneu Sergipense ocupava dentro da sociedade sergipana, que segundo Alves (2005a):  

 

O Atheneu Sergipense formou aos poucos a sua alma, adquiriu relevância 
na vida sergipana, foi um catalisador das produções culturais e de novas 
práticas e padrões pedagógicas no Estado de Sergipe, um centro 
aglutinador e disseminador do ethos cultural. Foi não só ponto de força 
centrípeta, mas também centrífuga do patrimônio cultural e configurou-se 
como uma casa de educação literária, que ostentava conhecimento e 
disciplina que despertava o orgulho de Sergipe (ALVES, 2005a, p. 199).  

 

E, em meio aos mais variados e eloquentes adjetivos atribuídos a essa instituição 

educativa, talvez, uma das maiores responsabilidades de seus diretores estivesse na 

preservação do brio do Atheneu Sergipense no cenário educacional de Sergipe. Daí a 

cautela do diretor em permitir ou não a criação do Grêmio Literário Clodomir Silva, pois, 

para ele, o grêmio poderia se tornar um espaço de política partidária, que não era bom para 

a imagem da escola que já convivia com várias querelas políticas dos alunos. Segundo 

Silveira (1998), 

 
De vez em quando acontecia de aliancistas e integralistas se esbarrarem, e 
era briga séria, que tinha início no pátio central do Atheneu, ganhava o 
jardim da frente e acabava se espraiando pela avenida que bordejava o rio 
Sergipe, este de uma inalterável neutralidade que sinhá do início dos 
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tempos. Quando o confronto acontecia, era visível o sofrimento do 
professor Joaquim Sobral. Sua úlcera explodia, acentuava-se a sua 
palidez e suor doente lhe encharcava a fronte e lhe umedecia as mãos. Era 
um bom homem, mas fraco, incapaz de dominar cada vez mais a rebelde 
e politizada turba que teoricamente tinha sob seu comando (SILVEIRA, 
1998, p. 27).  
 

Diante da existência de querelas políticas partidárias no cotidiano dos alunos do 

Atheneu Sergipense, o engajado Joel Silveira utilizou algumas estratégias para convencer o 

diretor de como seria importante a fundação de uma agremiação literária e estudantil 

dentro da mais renomada instituição pública de ensino secundário de Sergipe.  

Para analisar e apresentar as estratégias do audacioso aluno, pautei-me nas 

explicações de Certeau (2008) sobre táticas e estratégias. Na compreensão deste 

historiador, as estratégicas se configuram como uma série de procedimentos do forte e, 

portanto são “ações que, graças ao postulado de um lugar de poder (a propriedade de um 

próprio), elaboram lugares teóricos (sistemas e discursos totalizantes), capazes de articular 

um conjunto de lugares físicos onde as forças se distribuem” (CERTEAU, 2008, p. 102).127 

Por essa compreensão, a primeira estratégia de Joel Silveira foi apresentar uma lista 

com nomes de quinze alunos que eram considerados os melhores da escola, pois todos 

tinham boas notas e eram disciplinados, conforme mostra o Quadro 14, mais adiante. Para 

Joel Silveira, a criação do grêmio como desejo dos alunos mais estudiosos do Atheneu 

Sergipense convenceria o diretor que a agremiação seria realmente um espaço de estudo 

literário.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
127 O uso do conceito de estratégia exige uma compreensão do conceito de tática. “Chamo de tática a ação 
calculada que é determinada pela ausência de um próprio. Então nenhuma delimitação de fora lhe fornece a 
condição de autonomia. A tática não tem por lugar senão o do outro. E por isso deve jogar com o terreno que 
lhe é imposto tal como o organiza a lei de uma força estranha. Não tem meios para se manter em si mesma, à 
distância, numa posição recuada de previsão e de convocação própria [...]. Ela não tem portanto a 
possibilidade de dar a si mesma um projeto global nem de totalizar o adversário num espaço distinto, visível 
e objetivável. Ela opera golpe por golpe, lance por lance. Aproveita as “ocasiões” e delas depende, sem base 
para estocar benefícios, aumentar a propriedade e prever saídas. O que ela ganha não se conserva. Este não-
lugar lhe permite sem dúvida mobilidade, mas numa docilidade aos azares do tempo, para captar no vôo as 
possibilidades oferecidas por um instante. Tem que utilizar, vigilante, as falhas que as conjunturas 
particulares vão abrindo na vigilância do poder proprietário [...]. Em suma a tática é arte do fraco” 
(CERTEAU, 2008, p. 100-101). 
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Quadro 14 – Média anual dos alunos fundadores do Grêmio Literário Clodomir Silva  

NOMES DOS ALUNOS MÉDIA ANUAL DOS ALUNOS  
Célio Costa 8,3 
Hernani Sávio Vieira Sobral 8,2 
Fernando Abud 8,5 
Jaguanharo Passos 7,0 
João Batista da Silva Lima 7,5 
João Simões 8,0 
Joel Magno Ribeiro da Silveira 7,5 
José Monte 8,2 
José Bittencourt 7,5 
Lyses Campos 8,4 
Manuel Dantas 8,5 

Paulo Reis 8,3 
Paulo Ribeiro da Silveira 7,2 
Walter Barboza da Silva 7,5 
Wilson Lima 8,5 
Fonte: Quadro elaborado pela a autora com base nas cadernetas de notas dos alunos do Atheneu Sergipense - 
1934.  
 
 

A segunda estratégia de Joel foi batizar o grêmio com o nome de um dos maiores e 

mais respeitados representantes do corpo docente do Atheneu Sergipense, Clodomir de 

Souza Silva128, que havia falecido em 1932. A precoce morte do professor, vítima de febre 

                                                           
128 Nasceu no dia 20 de fevereiro de 1892, na cidade de Aracaju, capital de Sergipe, sendo seus pais Eugênio 
José Silva e de Argemira de São Pedro e Silva. Nesta capital, iniciou sua vida estudantil e fez o curso 
Preparatório no Atheneu Sergipense. Como aluno do Atheneu Sergipense, iniciou sua caminhada pela vida 
jornalística, quando, junto com seu colega Gentil Tavares da Mota, criou o jornal estudantil O Necydalus. No 
período de 1911 a 1918, atuou como diretor e redator do Correio de Aracaju. Em 1916, foi nomeado redator 
secretário do jornal O Estado de Sergipe, órgão oficial do Estado. Na sequência, redigiu em Aracaju diversos 
periódicos literários e humorísticos, entre os quais, O Tagarela, A Rua, A Trombeta, O Espião, Vida 
Sergipana, Helianto e A Semana. Na imprensa, assinava seus escritos com os pseudônimos Essiele e João 
das Cuba. Em 1911, seguido os passos de outros jovens sergipanos, ingressou no curso de Ciências Jurídicas 
e Sociais da Universidade de Recife, onde bacharelou-se. Assim como muitos outros jovens estudantes, ao 
concluir seus estudos Clodomir passou a residir em Aracaju e atuou como professor, jornalista, escritor, 
folclorista, orador, advogado e deputado estadual. Em março de 1918, foi nomeado professor adjunto da 
cadeira de Português do Atheneu Sergipense, sendo depois designado para lecionar na Escola de Comércio 
Conselheiro Orlando. Em 1920, foi nomeado membro substituto do Conselho Superior do Ensino, mas foi 
impedido de tomar posse devido ao mandato de deputado estadual que exerceu, entre os anos de 1920 a 1922. 
No exercício da legislatura, entre os anos de 1923 e 1925, apresentou o projeto de lei de 21 de outubro de 
1925, que restaurou a informação histórica e fixou o nome do rio Sergipe, então confundido com o rio 
Cotinguiba. No ano de 1924, participou efetivamente do movimento de efervescência e de inquietação 
intelectual escrevendo vários artigos nos diversos jornais que circularam na época. Nesse período, também 
publicou duas grandes obras de grande referência para os estudos da história de Sergipe, Álbum de Sergipe 
(1820-1920) e Minha Gente.  Foi integrante da primeira geração de sócios efetivos do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe (IHGSE), participou como orador da Liga Sergipense Contra o Analfabetismo e, no 
ano de 1917, passou a receber as condições maçônicas da Loja Maçônica Capitular Cotinguiba, sendo 
avaliado e indicado positivamente pelos membros da maçonaria. Em 1929, junto com José de Magalhães 
Carneiro, Cleomenes Campos, José Augusto da Rocha Lima, Rubens Figueiredo, Monsenhor Carlos Costa e 
outros intelectuais, fundou a Academia Sergipana de Letras, onde ocupou a cadeira de nº 13, cujo patrono era 
o frei José de Santa Cecília. Em 10 de Agosto de 1932, aos 40 anos de vida, Clodomir Silva faleceu vítima da 
febre tifoide, deixando órfãos de pai oito filhos, frutos de seu casamento com a professora Ana Araújo de 
Souza e Silva. A morte precoce do professor/intelectual e estudioso ativo da cultura sergipana deixou um 
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tifoide, estava muito recente na memória não só dos estudantes, como também da 

sociedade sergipana, que sentiu a perda do intelectual que muito contribuiu para o 

desenvolvimento da memória cultural de Sergipe. Criar um grêmio literário dirigido por 

alunos do Atheneu Sergipense e denominado Clodomir Silva significaria o reconhecimento 

dessa instituição de ensino de todo o trabalho que o referido professor havia desempenhado 

na educação da juventude de Sergipe.  

A terceira estratégia foi classificar e denominar o grêmio como literário e não 

apenas estudantil. Aliás, no nome completo do grêmio sequer faz menção ao termo 

estudantil. É possível que o jovem Joel Silveira e os demais colegas tenham decidido não 

denominar o grêmio como literário e estudantil, na tentativa de não associar a finalidade do 

grêmio a meramente um espaço de estudantes que se reuniam para discutir questões 

políticas partidárias e realizarem manifestações de reivindicações. Era preciso demonstrar 

que o grêmio, antes de tudo, era literário e seria um espaço aglutinador de jovens 

intelectuais.129 

A quarta estratégia utilizada se deu a partir da apresentação dos Estatutos do grêmio 

no ato do pedido de permissão ao diretor para criação da agremiação. Naquele momento, o 

estudante Joel Silveira, ao sugerir a criação do grêmio, entregou devidamente 

datilografados os Estatutos do Grêmio Literário Clodomir Silva, fruto de calorosas 

discussões e reuniões ocorridas durante as férias do ano letivo de 1933.130 A prévia entrega 

dos estatutos demonstra como o grupo de alunos dirigido por Joel Silveira estava 

envolvido com o projeto do grêmio.  

As várias reuniões realizadas no período de férias revelam não só o tamanho do 

interesse desses jovens, mas principalmente o desejo que os discentes sentiam de ter um 

espaço organizado e dirigido por eles. Além disto, era uma forma de sensibilizar o diretor 

diante do empenho dos alunos. Mas, o ponto mais significativo dessa estratégia estava no 

fato de que nos Estatutos já estava determinado que o grêmio tinha exclusivamente fins 

literários e culturais. As notícias dos jornais da época e as declarações de um dos 

fundadores do grêmio revelam que os Estatutos deixavam claro que a principal finalidade 

                                                                                                                                                                                

legado para as gerações futuras de escritores históricos e culturais sobre o folclore de Sergipe que nos faz 
perceber seu amor e dedicação por sua terra natal. Sobre o assunto confira: Guaraná (1925) e Vidal (2009). 
129 A nomenclatura “estudantil” só passou a compor o nome oficial do grêmio a partir dos anos 2000. 
130 Ao longo da pesquisa, infelizmente, não foi localizado o primeiro estatuto do Grêmio Literário Clodomir 
Silva. 
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da associação seria estudos e debates literários. Dessa maneira, o grêmio foi referenciado 

pela imprensa aracajuana como sendo uma instituição das letras.  

A quinta estratégia diz respeito à escolha do Salão Nobre do Atheneu Sergipense 

como espaço de reuniões do grêmio. Além de apresentar a escolha, Joel Silveira, como 

justificativa e maior poder de convencimento, preocupou-se em demonstrar a ociosidade 

do referido salão, que nunca fora aberto para visitas externas e estava restrito ao uso quase 

exclusivo da Congregação da instituição. Com o grêmio, o Salão Nobre seria o espaço 

ideal para as reuniões, solenidades, conferências, encontros literários e visitas de 

autoridades e intelectuais. Para atingir seu propósito, Joel Silveira pediu para que o diretor 

imaginasse “o salão, num domingo à tarde todo enfeitado, suas janelas abertas, o coral 

feminino cantando hinos e canções do folclore sergipano e os alunos ouvindo os belos 

discursos dos professores Artur Fortes e Florentino Menezes” (SILVEIRA, 1998, p. 28). 

De fato, apresentar a inatividade do Salão Nobre do Atheneu Sergipense garantiu a 

possibilidade do diretor refletir sobre como os espaços do colégio poderiam ser utilizados 

como uma forma de apresentar à sociedade sergipana o trabalho, o zelo e a disciplina da 

instituição que ele dirigia. Ao mostrar como o salão seria utilizado, o estratégico aluno 

evidenciou quais seriam as verdadeiras atividades do grêmio provando, mais uma vez, que 

discussões políticas partidárias não faziam parte da programação. Além disso, Joel 

Silveira, também anunciou que as reuniões do grêmio seriam abertas ao público e que 

contariam com a presença do diretor, professores e autoridades sergipanas. A presença 

deste público permitia ao diretor um controle das atividades dos alunos agremiados.  

A sexta estratégia usada pelo obstinado aluno foi deixar claro que o grêmio não 

seria uma associação autônoma, mas estritamente dependente da direção do Atheneu 

Sergipense. Argumentou Silveira (1998) que o grêmio seria presidido pelo diretor e que 

toda a programação das atividades, cuidadosamente elaboradas pelos agremiados, só seria 

executada com a permissão do administrador da instituição de ensino.  

A sétima estratégia foi a inclusão do nome do filho do diretor, o aluno Hernani 

Sávio Vieira Sobral, que não participou efetivamente da criação do grêmio, mas possuía 

características do grupo de alunos fundadores, ou seja, era um excelente aluno que possuía 

boas notas. A inclusão do nome do aluno Hernani Sávio Vieira Sobral, mesmo sem ter se 

engajado na criação da agremiação, e, ao que tudo indica, no primeiro momento, ele nem 

tomou conhecimento do projeto de criação, significava que, assim, o diretor teria mais 

confiança na proposta do grêmio, pois o seu filho estaria a par de tudo que ocorreria. 
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Compreendiam Joel Silveira e os demais colegas que o diretor usaria seu filho, de certa 

forma,, como um olho de vigilância durante as reuniões e atividades da agremiação.   

Diante de todas essas estratégia, Joaquim Vieira Sobral foi convencido de que a 

ideia de criação de um grêmio literário criado e organizado pelo corpo discente era 

proveitosa, pois segundo o mesmo, este tipo de associação era muito presente nos espaços 

das faculdades e colégios da Bahia. 

 De acordo com os escritos de Joel Silveira, somente quinze dias depois do pedido 

de permissão e após ter conversado com alguns professores sobre o desejo dos alunos em 

fundar um grêmio literário, é que o diretor do Atheneu Sergipense permitiu que os 

discentes fundassem o Grêmio Literário Clodomir Silva. 

Assim que receberam a comunicação da permissão do diretor, a diretoria provisória 

do grêmio trataram logo de planejar a solenidade de fundação. A sessão inaugural ocorreu 

no dia 10 de janeiro de 1934, às 10 horas, no Salão Nobre do Atheneu Sergipense e contou 

com a presença da direção do colégio, do corpo docente, de representantes de outras 

instituições ensino de Aracaju, como o Colégio Tobias Barreto, representante do 

Interventor Federal, bem como o corpo discente do Atheneu Sergipense.  

Diversos discursos foram proferidos, dentre os quais se destacou o discurso do 

aluno Joel Silveira, que iniciou explanando sobre a grandiosa iniciativa que ele e seus 

colegas juntamente com o diretor Joaquim Vieira Sobral tiveram frente à necessidade da 

juventude aracajuana em ter um local que promoveria atividades culturais e literárias.   

O jovem Joel, assim como todos os demais oradores que se apresentaram naquela 

manhã virtuosa para juventude, discursou sobre o patrono do grêmio, o professor Clodomir 

Silva. Os discursos versaram em torno da personalidade do saudoso mestre, que muito 

ilustrava o desejo e sonhos dos jovens presentes, como bem demonstrou a imprensa da 

época.  

 
Durante a reunião de hoje falaram vários oradores entre os quaes o jovem 
Joel Silveira que fez um discurso apreciável, tendo também todos os 
oradores estudado a personalidade do illustre mestre que foi Clodomir 
Silva, de saudosa memória (DIÁRIO DA TARDE, 10, jan. 1934). 
 

 
A imprensa de Aracaju tornou-se uma forte aliada do Grêmio Literário Clodomir 

Silva. Através das páginas de cada jornal, os alunos associados se esforçaram ao máximo 

para deixar a sociedade sergipana conhecedora de todas as atividades realizadas pela 

diretoria da agremiação. Os sócios tinham clareza de que, por meio das notícias veiculadas 
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na imprensa, eles ganhariam legitimidade e representatividade. E, por isso, foram 

frequentes as diversas visitas às redações dos jornais com o propósito de solicitar que fosse 

exposta uma nota sobre o grêmio.  

Ser visto pela sociedade aracajuana era vital para os agremiados, pois assim teriam 

maiores oportunidades de angariar mais visitantes, sobretudo de autoridades e intelectuais.  

Nas palavras de um antigo funcionário do jornal Diário da Tarde, era emocionante vero 

esforço, determinação e alegria da diretoria do grêmio. Semanalmente, um dos membros 

da diretoria do grêmio visitava as redações dos jornais sergipanos para prestar informações 

sobre as suas atividades da sua agremiação e faziam questão de convidar os funcionários 

dos jornal para assistirem suas sessões.   

De fato, a imprensa era – e ainda hoje é – um forte instrumento catalisador de 

representações sociais, capaz de legitimar valores, práticas e costumes que 

circularam/circulam em espaços e convivências sociais e culturais. De acordo com os 

estudos de Catani e Bastos (2002), a imprensa é  

 

[...] vista como um mecanismo que [...] capta, transforma e divulga 
acontecimentos, opiniões e idéias da atualidade – ou seja, lê o presente – 
ao mesmo tempo em que organiza um futuro – as possíveis 
conseqüências desses fatos do presente – e, assim, legitima, enquanto 
passado – memória – a leitura desses mesmos fatos no presente futuro 
(CATANI; BASTOS, 2002, p.49-50). 
 

 
Captar, transformar e divulgar acontecimentos, opiniões e ideias da atualidade são 

funções vitais dos jornais e, certamente, a diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva 

tinha consciência dessa função do impresso, tanto que sempre buscou apoio nesses 

veículos de comunicação.  

Com a mesma intensidade e desprendimento que os agremiados recorreram às 

redações dos jornais para noticiar a sessão inaugural do seu grêmio, mais uma vez, em 

maio de 1934, eles saíram de porta em porta das redações de jornais, como o Diário da 

Tarde, o Sergipe Jornal e o Diário Oficial do Estado de Sergipe, para noticiar a eleição da 

primeira diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva, sendo o jovem Joel Silveira 

escolhido como presidente. 

A solenidade de posse da primeira diretoria ocorreu no Salão Nobre do Atheneu 

Sergipense e contou com a presença do corpo docente e de boa parte do corpo discente e 

do interventor federal no Estado, Augusto Maynard Gomes.  
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O salão foi ornamentado com flores, mesas e cadeiras devidamente lustradas e, 

durante toda a solenidade, foram recitadas poesias, vários oradores discursaram 

brilhantemente sobre aquele momento importante, o coral das alunas apresentou belas 

músicas e as bandas dos colégios de Aracaju tocaram diversas músicas e os hinos nacional 

e sergipano. Ao final da solenidade, foram servidos doces, salgados, caldo de cana e sucos 

de frutas como tangerina, goiaba, caju e manga (SILVEIRA, 1998, p. 29).  

 Os escritos memorialistas de Joel Silveira, também, revelaram que foi uma 

grandiosa festa que deixou o diretor do Atheneu Sergipense muito satisfeito, ao ponto de, 

no dia seguinte, chamá-lo ao seu gabinete para expressar toda a sua alegria diante do 

momento ocorrido na instituição de ensino que dirigia. Segundo relatos do ex-aluno: 

 

No dia seguinte o professor Joaquim Vieira Sobral me chamou ao seu 
gabinete. Estava exultante, as faces inusitadamente coradas: 
– Foi tudo muito bonito, não foi? 
– Uma maravilha, professor. Agora é não deixar a coisa ficar só na 
primeira festa. Temos que elaborar uma programação para o ano inteiro 
queremos suas sugestões (SILVEIRA, 1998, p.29). 
 
 

 É visível a necessidade que o presidente do grêmio sentia em deixar claro que a 

programação de todas as atividades da agremiação não só seriam elaboradas pelos alunos, 

mas também a partir das sugestões do diretor. Esse imperativo que se fazia presente nas 

conversas entre o presidente do grêmio e o diretor do colégio revela não só o grau de 

dependência administrativa a que a diretoria do grêmio estava submetida, como também 

demonstra uma estratégia que se tornou uma característica peculiar de Joel Silveira, o qual 

sempre buscava envaidecer o diretor e conquistar sua confiança, através de demonstrações 

de seu poder de decisão em relação aos assuntos do grêmio. Enfim, o objetivo de Joel 

Silveira era ter seus pedidos consentidos. 

 No caso específico da conversa, após a festa da solenidade da posse da primeira 

diretoria do grêmio, Joel Silveira mal concluiu a exteriorização de suas alegrias e foi logo 

apresentando a necessidade que o grêmio tinha de possuir uma sala própria para as sessões 

ordinárias e extraordinárias. Prosseguindo a conversa com diretor, argumentou ele:  

 
– Só está faltando uma coisa professor. 
– O quê? 
– Uma sala para as nossas sessões. Não podemos nos reunir nas salas de 
aulas, sempre ocupadas. E muito menos no pátio, lugar do recreio. O 
grêmio precisa de uma sala exclusiva, onde possa realizar suas sessões, 
que serão todas as terças e sextas. Também precisamos de uma mesa 
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grande, cadeiras, estantes, lápis, papel, um livro de atas essas coisas 
(SILVEIRA, 1998, p. 29).   
 
 

O estratégico Joel não só fazia o pedido, como também explicava o porquê do 

mesmo. Tal posição faz considerar que, sabiamente, ele arquitetava tudo considerando 

sempre como poderia tirar proveito e conquistar mais uma contemplação de seus pedidos, 

que objetivavam o êxito do grêmio. Como bem declarou: “Eu já tinha o rol pronto que 

entreguei ao professor Joaquim, o qual, cacoete seu quando tinha de decidir alguma coisa 

ou dar uma resposta imediata, entortou o nariz com o indicador da mão direita” 

(SILVEIRA, 1998, p. 29-30). 

A afirmação “Eu já tinha o rol pronto que entreguei ao professor Joaquim” 

(SILVEIRA, 1998, p.29) comprova, mais uma vez, que o presidente do grêmio, sempre 

que realizava um pedido ao diretor, previamente se preparava não só com argumentos, mas 

principalmente com documentos.  

Outro exemplo da perspicácia de Joel foi a entrega dos Estatutos do grêmio no 

momento do pedido de autorização para a fundação do mesmo e o pedido de uma sala para 

as reuniões do grêmio. Ao perceber que a sala poderia ser negada, rapidamente 

argumentou: “– Tem uma sala aqui ao lado, vazia e sempre fechada, perto do gabinete do 

senhor. Fui lá ver e só precisava de uma limpeza geral” (SILVEIRA, 1998, p. 30). 

É notório que a diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva, mesmo sem uma 

estrutura física, financeira e administrativa, organizava-se previamente para alcançar as 

conquistas frente à direção do Atheneu Sergipense. E ainda que o presidente Joel, junto 

com demais sócios, não tivesse arquitetado antes como aproveitar as oportunidades diante 

do sucesso das atividades, é visível como ele sabia agir para o êxito de suas conquistas. 

Ainda explorando o pedido de uma sala para o grêmio, observa-se que no mesmo 

pedido também foram apresentadas outras necessidades para desenvolver de forma mais 

eficaz as atividades da agremiação. Explicou o presidente que o grêmio carecia também 

“de uma mesa grande, cadeiras, estantes, lápis, papel, um livro de atas” (SILVEIRA, 1998, 

p. 29).  

Diante do exposto, constatou-se que a diretoria do grêmio previamente organizou 

uma lista de todos os materiais necessários para as instalações da associação literária. 

Primeiro, conquistaram a autorização da fundação e, na sequência, a sala, os mobiliários e 

os materiais. Fica claro que o diretor Joaquim Vieira Sobral, ainda que agisse sempre com 

cautela, tinha consciência de que os pedidos apresentados pelos alunos associados 
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contribuiriam significativamente para a consolidação do grêmio como espaço de encontros 

culturais e literários da juventude, além de colocar o nome do Atheneu Sergipense, mais 

uma vez, no rol de inovação e competência no cenário da educação de Sergipe. 

No final do mês de maio do ano de 1934, o Grêmio Literário Clodomir Silva já 

possuía uma ampla sala de reuniões com pintura nova, janela grande e envidraçada com 

vista para o rio Sergipe, mobiliários como armários, estantes, cadeiras, mesa e materiais 

como papel, livro de ata, canetas e lápis. Com o consentimento do diretor, a diretoria do 

grêmio aproveitou mobiliários escolares usados que estavam guardados no depósito do 

Atheneu Sergipense (SILVEIRA, 1998).  

A sala de reuniões recebeu o nome da Sala Professor Joaquim Vieira Sobral. A 

escolha pelo nome do diretor para sala do grêmio não foi uma unanimidade entre os sócios. 

A indicação do nome do diretor foi feita pelo presidente do grêmio, alegando que era um 

ato de justiça. Afinal, foi ele quem os apoiou e garantiu espaço e legitimidade. Não 

obstante, outros agremiados contrários a escolha do nome do diretor também apresentaram 

suas sugestões.  

O nome de Tobias Barreto foi sugerido e defendido pelo sócio João Batista da Silva 

Lima, comprovando a importância do intelectual para cultura de Sergipe. Outros 

agremiados sugeriram e defenderam nomes de grandes ilustres da intelectualidade 

sergipana, como João Ribeiro e Sílvio Romero.  E, diante de uma acirrada discussão em 

defesa dos diversos nomes, todos com suas significâncias para batizar a sala do grêmio, a 

escolha pelo nome foi feita por votação aberta e consignada em ata, na qual o nome do 

diretor recebeu 10 votos contra cinco dados a Tobias Barreto. De acordo com o presidente 

do grêmio, naquela mesma noite os alunos formaram uma comissão e foram 

 

[...] à casa do diretor dar a notícias do que fora decidido pouco antes. 
Tímido e esfregando as mãos, o professor Joaquim comoveu-se mais que 
o esperado, parecia tremer, os olhos se umedeceram. E foi com esforço 
que procurou uma cadeira para sentar-se. Temi que o diretor fosse 
desmaiar, mas logo, após um cafezinho, recuperou-se. Assou o nariz e 
enxugou a testa úmida com lenço de cambraia, despediu-se alegre:  
– Vocês foram muito gentis. Tanta gente mais importante do que eu... 
(SILVEIRA, 1998, p. 30). 
 
 

De acordo com Joel Silveira (1998), no dia seguinte, a comissão dos alunos sócios 

contribuiu com uma pequena quantia em dinheiro para realizar a compra da placa que foi 

fixada na porta da sala do grêmio. Era uma placa larga com fundo preto e letras douradas 
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em alto relevo, onde se lia: Grêmio Literário Clodomir Silva, Sala Professor Joaquim 

Vieira Sobral. No dia do descerramento da placa, o diretor trêmulo e choroso ouviu os 

discursos dos alunos Joel Silveira e Manuel Dantas. Nessa solenidade os alunos também 

cantaram o hino de Sergipe e aproveitaram para demonstrar a importância e o respeito que 

o diretor tinha frente à diretoria do grêmio, recitando poesias e discursando.  

A emoção do diretor ao tomar conhecimento da homenagem que os alunos 

agremiados haviam lhe prestado batizando a sala com seu nome, revela que Joaquim Vieira 

Sobral reconhecia valor desse ato. Afinal, o pleito estava sendo feito pelos melhores alunos 

da instituição que ele dirigia e que desejaram a criação de um grêmio com fins literários e 

culturais que muito contribuiria na formação intelectual daqueles alunos.  

Grandes expectativas e entusiasmo foram os sentimentos mais presentes na 

primeira fase do Grêmio Literário Clodomir Silva. Seus sócios não imaginavam que a 

abertura da sua associação fosse seguida por outros alunos ao longo dos anos. Ao longo do 

período em estudo, localizei notícias e atas de reaberturas do grêmio, nos anos de 1941, 

1943, 1944 e 1951. Em todas estas reaberturas não foram apresentadas explicações 

plausíveis sobre o motivo de fechamento dessa associação estudantil.  

Contudo, é possível declarar que, dentro do período de 1934 a 1956, o GLCS 

interrompeu suas atividades por 4 vezes devido à mudança na equipe diretiva, isto porque 

após concluírem seus estudos no Atheneu Sergipense cada equipe se desligava não só da 

diretoria, como também do quadro de sócios. A mudança da diretoria, certamente, algumas 

vezes foi marcada por diminuição do ritmo de atividades do GLCS, ocasionando seu 

fechamento.   

 Entretanto, seus sócios, em meio a fechamentos e reabertura, não esconderam o 

orgulho e a alegria de fazerem parte de uma associação literária constituída por relações 

sociais e bens culturais, que de forma independente os distinguiam dos demais jovens da 

cidade de Aracaju.  

 Comungando com as interpretações de Bourdieu (1998), compreendi o grêmio 

como espaço de redes sociais produtoras de capital social que garante ao indivíduo, através 

das relações estabelecidas por meio da convivência com seus pares e da troca de capitais 

cultural, econômico e simbólico, a instauração de um sentimento de pertencimento de um 

determinado grupo social.   

 Segundo o citado sociólogo, a convivência nesses espaços sociais possibilita o 

acesso ao conjunto de benefícios materiais e simbólicos que promove uma distinção, 
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aproximação e separação social.131 O compartilhamento de estilos de vida, 

responsabilidades, prazeres e prestígios demarcam os espaços de redes sociais e constitui 

uma atmosfera de convivência e interesse coletivo que destrói a prática de interesses 

individuais, desnecessários na prática de associativismo. 

 A fundação do Grêmio Literário Clodomir Silva pelos alunos do Atheneu 

Sergipense patenteia na história dos discentes e da juventude brasileira uma significativa 

representação do papel do jovem dentro das práticas educativas que ocorreram fora das 

quatro paredes da sala de aula. Nos espaços das associações estudantis, literários ou não, os 

alunos desenvolveram regras de convívio social e práticas culturais que, certamente, muito 

contribuíram para sua formação intelectual e profissional e promoveu a constituição e 

compartilhamento de estilos de vida de uma juventude ímpar da Aracaju dos anos de 1930, 

1940 e 1950. 

 

 

3.2 – FINALIDADES E DIRETORIA  

 

 

[...] era maio de 1934, foi eleita a primeira diretoria, fui escolhido pelos 
outros para a presidência, e fomos de redação em redação dos jornais de 
Aracaju dar ciência do acontecimento. (SILVEIRA, 1998, p. 29). 

 
 

Nas memórias de Joel Silveira e nas páginas dos jornais sergipanos, o Grêmio 

Literário Clodomir Silva nasceu cheio de ideias e de expectativas por parte não só dos 

alunos, como também do diretor e professores do Atheneu Sergipense. O corpo diretivo e o 

corpo docente entusiasmaram com a ideia dos alunos de criarem uma instituição literária e 

não tiveram parcimônia nos agradecimentos e elogios ao grêmio estudantil que 

representava com brilhantismo os alunos da instituição de ensino.  

 Desde o pedido de permissão para a criação do grêmio, seus fundadores trataram 

logo de esclarecer que a desejada associação tinha como principal finalidade o 

desenvolvimento de atividades literárias. Alegaram e registraram em seus primeiros 

Estatutos que o GLCS seria um espaço estudantil das letras e sem interesses políticos 

partidários. Nele, os alunos teriam a oportunidade de lerem obras literárias, recitarem 

poemas, discursarem, debaterem e escreverem poemas, novelas e contos.  

                                                           
131 Cf: BOURDIEU, PIERRE. O Capital Social – Notas Provisórias. In: NOGUEIRA, Maria Alice e 
CATANI, Afrânio (org.). Escritos de educação. Petrópolis: Vozes, 1998. 
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Contudo, ao longo do desenvolvimento de suas atividades, ocorreu uma 

aproximação de seus sócios com a efervescência política do Brasil dos anos de 1930 e, 

consequentemente, as discussões sobre política começaram a fazer parte das pautas das 

reuniões. A amizade que a diretoria do grêmio tinha conquistado com os jornalistas locais 

e com alguns operários rendeu convites para participar de reuniões no Centro Operário 

Sergipano, nas quais se discutiam as questões políticas e sociais de âmbito nacional e 

internacional.  

Revelou Joel Silveira que, por várias vezes, ele e outros sócios ajudaram os 

operários na feitura do seu jornal, A Voz do Operário.  Não só a amizade conquistada fora 

do ambiente do Atheneu Sergipense, mas, também, a efetiva participação de alguns 

professores nas reuniões do grêmio gerou alterações nas leituras e discussões ocorridas 

durante as sessões. 

Professores como Artur Fortes, Oscar Nascimento, Manoel Franco Freire, José 

Calazans Brandão, Santos Melo e Florentino Menezes participaram ativamente das 

reuniões do grêmio e contribuíram com palestras, discursos, ideias e sugestões de leituras. 

Os temas dos discursos foram diversos e muitos deles tinham uma conotação política e 

partidária, nos quais se apresentavam defensores e opositores de Getúlio Vargas. 

Se nos primeiros anos de atividade do grêmio, os seus Estatutos declaravam o 

caráter literário, anos mais tarde os contornos políticos do Brasil e do mundo, a 

participação em reuniões políticas e as influências dos professores, possivelmente, 

acabaram modificando as posturas dos sócios e, consequentemente, as finalidades da sua 

associação. A ausência de alguns livros de atas e dos primeiros Estatutos impossibilita 

afirmar que as finalidades do GLCS só sofreram alterações no ano de 1946, quando foram 

publicados os novos Estatutos. No entanto, certamente os novos códigos orgânicos 

constituíram a nova identidade e finalidade da associação estudantil.  

Os novos Estatutos, publicados no jornal do grêmio A Voz do Estudante no ano de 

1946, começaram a ser elaborados em 1944 por uma comissão formada pelos sócios 

Aloísio Sampaio, José Bonifácio Fortes, Valter Felizola e Florival Ramos. De acordo com 

a ata da sessão ordinária do grêmio, realizada no dia 10 de junho de 1944, inicialmente o 

nome do aluno José Oliveira Lima foi citado como possível membro da comissão, mas 

após a fala do sócio Aloísio Sampaio favorável a uma comissão composta com um menor 

número de membros para se evitar grandes embates, o presidente do grêmio, Pedro 

Ribeiro, decidiu por uma comissão formada por apenas quatro membros.  
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Designada a comissão, os novos Estatutos foram amplamente discutidos até serem 

aprovados em assembleia geral, no dia 22 de julho de 1944. Após aprovação, os Estatutos 

foram publicados e divulgados entre os seus sócios nas sessões do grêmio. A diretoria fazia 

questão de que os sócios lessem seus Estatutos e que se atentassem às finalidades para 

compreender qual o papel do GLCS frente a união da classe estudantil. 

Nesses Estatutos é perceptível a ampliação das finalidades e do quadro de sócios, 

que, no ano 1934, era composto apenas por alunos do sexo masculino que tinham as 

melhores notas.132 Os primeiros sócios, cujas idades variavam entre 13 e 19 anos, eram 

alunos da 1ª, 2ª e 3ª séries do curso Fundamental dos estudos secundários, conforme 

mostra o Quadro 15.   

 

 
Quadro 15 – Associados do Grêmio Literário Clodomir Silva – 1934 - 1935 

Nome do Sócio Série  Idade 
Abelardo Horta 2ª 19 
Alberto Melo  1ª 16 
Célio Costa 2ª 16 
Fernando Abud 2ª 16 
Hernani Sávio Vieira Sobral 2ª 14 
Jaguanharo Passos 3ª 19 
João Batista da Silva Lima 3º 13 
João Rodrigues Nou 1ª 16 
Joel Silveira 3ª 16 
José Bittencourt 2ª 16 
José Monte 3ª 18 
Luiz Barreto 2ª 14 
Lyses Campos 3ª 16 
Lauro Barreto Fontes 3ª 20 
Manuel Dantas 2ª 14 
Paulo Silveira 2ª 17 
Walter Barboza 3ª 16 
Wilson Lima 3ª 16 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Livro de Matrículas do Atheneu Sergipense - 1934 - 1935. 

 

 

No tocante aos associados do grêmio, devido a ausência do livro de registros de 

sócios, só foi possível identificar a quantidade exata de associados que participavam 

efetivamente nas reuniões do grêmio nos anos de 1934, 1944 e 1945, conforme mostra o 

Quadro 16, adiante. 

                                                           

132Sempre que for necessário fazer referência aos novos Estatutos do Grêmio Literário Clodomir Silva, 
utilizarei como identificação Estatutos de 1946, conforme o ano da sua publicação no jornal A Voz do 
Estudante. 
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Quadro 16 – Associados participantes das sessões do Grêmio Literário Clodomir Silva 

Ano 
Número de Associados 

Homens Mulheres Total 
1934 

 
15 - 15 

1944 
 

48 16 64 

1945 
 

7 - 7 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no livro de atas e jornais do grêmio.  
 

Ao analisar o número de associados participantes das sessões do grêmio, nota-se 

que ocorreu um acréscimo de mais 100% de diferença no período correspondente a uma 

década, ou seja, entre os anos de 1934 à 1944, o número de associados aumentou 

consideravelmente.  

De acordo com os Estatutos de 1946, a explicação para tal crescimento está no fato 

de que, a partir da década de 1940, o direito de se associar ao grêmio foi estendido a todos 

os alunos do Atheneu Sergipense, diferindo, assim, dos anos iniciais quando só os alunos 

do sexo masculino poderiam se associar. De acordo com o art. 18 dos Estatutos de 1946, 

todos os alunos do Atheneu Sergipense eram considerados sócios desde que contribuíssem 

mensalmente com o valor de Cr$ 1 (um cruzeiro) e cumprisse os ditames dos Estatutos. A 

contribuição mensal era determinante para ser considerado sócio e em caso de 

inadimplência por um trimestre, o inadimplente não poderia mais fazer parte do quadro de 

associados. 133 

Em agosto de 1944, durante uma sessão ordinária, o sócio José Oliveira Lima, 

então membro do conselho fiscal, pediu exoneração deste cargo por não poder custear o 

valor da mensalidade do grêmio. A diretoria aceitou o pedido e de imediato nomeou o 

sócio José Reis Cunha para substituí-lo. 

Ainda em relação aos dados do Quadro 16, chama atenção a presença maciça dos 

homens em detrimento ao número de mulheres. No ano de 1934 e 1945, não há registro da 

presença feminina. Isto não significa, exatamente, que às mulheres sempre foi negado o 

direito de se associar ao grêmio.  

Nas memórias de Joel Silveira, há registros de que no primeiro ano de 

funcionamento do grêmio, de fato, era proibida a participação de mulheres. Tal proibição 

ocorreu por parte da direção do Atheneu Sergipense, que, a fim de preservar a boa 

                                                           
133 Segundo Lima (1925), a cobrança de taxas, mensalidades e cotas aos sócios de uma de associação 
estudantil prejudica a identificação deles com as finalidades e o sentimento de associativismo necessário para 
o desenvolvimento da autonomia dos educandos.  
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reputação das alunas, determinou que fosse proibida a participação delas no grêmio, pois 

não era conveniente deixar moças e rapazes misturados numa sala para a realização das 

sessões ordinárias que ocorriam após às 16h, quando as aulas terminavam 

(SILVEIRA,1998).   

Silveira (1998) revelou que as alunas da 3ª série do curso ginasial, Joana Vital de 

Souza, Maria Cristina Vieira de Carvalho, Julieta Dias dos Santos, Marina Ribeiro Vieira e 

Maria Cândida Amazones protestaram e acusaram o grêmio de ser uma maçonaria, por não 

ser permitida a participação de mulheres. Questionaram: “Por que somente homens? É 

entre nós, mulheres, que se encontram os melhores alunos do Ateneu, vocês sabem disso. 

A Maria Cristina só tira 10 em tudo, a Maria Cândida a mesma coisa [...]” (SILVEIRA 

1998, p. 31). O questionamento e acusações indicam que as alunas do Atheneu Sergipense 

também sentiram o desejo de participar de uma agremiação, na qual elas pudessem 

exercitar a leitura, a escrita e a oratória.  

Outro ponto significante presente nesse questionamento é a justificativa das alunas 

sobre a razão pela qual as mulheres deveriam participar do grêmio. Durante o protesto, a 

aluna Juliete Dias Santos afirmou, de forma contundente, que se as melhores notas dos 

alunos do Atheneu Sergipense estavam registradas nos boletins femininos, logo elas teriam 

o direito de participação do grêmio. Esta justificativa demonstrou que a estratégia que Joel 

Silveira usou para conseguir do diretor a permissão para a fundação acabou sendo utilizada 

como uma das exigências para ser sócio do grêmio. Ou seja, o associado teria que ser 

possuidor de boas notas. 

Apesar da proibição inicial da participação feminina como associada, a presença 

das alunas foi ocorrendo aos poucos e de forma tímida. A publicação de algumas atas nos 

jornais do grêmio e nos jornais sergipanos revelaram que as mulheres também começaram 

a participar das atividades da associação estudantil desempenhando a função de oradora.  O 

que se pode perceber é que a presença de mulheres e a participação de todos alunos, 

independente do desempenho nas aulas, na composição do corpo de membros não se deu 

somente a partir de 1946. 

É o caso, por exemplo, das alunas Neusa Nascimento e Maria Thetis Nunes134, 

ambas participaram como sócia e oradora do grêmio, conforme publicações nos jornais do 

                                                           
134 Nasceu na cidade de Itabaiana, interior de Sergipe, onde cursou a escola primária. Em Aracaju, fez o curso 
secundário no Atheneu Sergipense. Formou-se em Geografia e História na primeira turma da Faculdade de 
Filosofia da Universidade Federal da Bahia, e em Museologia no Museu Histórico Nacional, em ambas 
obtendo sempre a primeira colocação. Ainda como estudante universitária, em 1945 prestou concurso para 
professora catedrática do Atheneu Sergipense defendendo a tese Os Árabes: sua influência na civilização 
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período. A primeira associou-se e tornou-se oradora no ano 1937, e a segunda aluna 

possivelmente tornou-se sócia em 1940 e oradora oficial do grêmio no ano de 1941. A 

atuação da aluna da 2ª série Pré-jurídica, Maria Thetis Nunes, como oradora oficial marcou 

as colunas dos jornais sergipanos, sobretudo os noticiários do jornal Diário Oficial do 

Estado de Sergipe.  

De acordo com a notícia publicada, no dia 13 de novembro de 1941, ocorreu na 

capital sergipana o Congresso de Brasilidade, realizado e organizado pela direção do 

Atheneu Sergipense, no qual os participantes do congresso puderam assistir à apresentação 

da aluna Maria Thetis Nunes, que “fez um trabalho muito interessante e largamente 

estudado sobre a orientação da cultura brasileira” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE 

SERGIPE, 13, nov. 1941).  

A ocupação do cargo de oradora do grêmio pelas duas alunas indica que, desde os 

finais dos anos de 1930, as mulheres não só compuseram o quadro de sócios, como 

também ocuparam cargos diretivos e participaram efetivamente das atividades do grêmio. 

A participação das mulheres era estimulada e ressaltada pelos dirigentes da associação nos 

jornais.  

Na segunda edição do jornal A Voz do Estudante, os redatores deste impresso 

ressaltaram a importância da participação feminina no grêmio e fizeram questão de 

anunciar que o GLCS não era um monopólio masculino.  

 

[...] Aquela senhoria escreveu um artigo bem interessante. Sim, o 
elemento, feminino também se movimentou. Provou que o sexo frágil 
também pode coopera conosco e vencer. As nossas colegas que nos 
apoiaram e que tão distintamente compareceram às nossas sessões 
mostraram às outras que se acham irrazoávelmente afastadas da gente, 
que o Grêmio não é monopólio de ninguém, que não é propriedade do 
sexo masculino e que lá existem ordem e progresso (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p.1). 
 
 

                                                                                                                                                                                

ocidental. Tornou-se a primeira mulher a fazer parte de sua Congregação do Atheneu Sergipense integrada 
pelos mais expressivos nomes da intelectualidade sergipana. Também seria sua primeira diretora (1951/1954) 
dessa instituição, destacando-se pelas reformas pedagógicas implantadas. Como professora fundadora da 
Faculdade Católica de Filosofia, tornou-se a primeira mulher sergipana a ingressar no magistério superior.  
Em 1968, tornou-se professora titular de História do Brasil, História Contemporânea e Cultura Brasileira da 
Universidade Federal de Sergipe em 1968. Na qualidade de decana da UFS, por duas vezes ocupou a Vice-
Reitoria. Aposentada com 47 anos de magistério recebeu o título de Professora Emérita. Foi membro do 
Conselho Estadual de Educação e do Conselho Estadual de Cultura e presidente do Instituto Histórico e 
Geográfico de Sergipe por 30 anos. Ocupou a cadeira nº 39 da Academia Sergipana de Letras. Morreu em 25 
de outubro de 2009 na cidade de Aracaju. (DICIONÁRIO BIOGRÁFICO DO IHGSE. Disponível em: www: 
ihgse.com.br/Acessado em 15 de nov. de 2012). 
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 A constatação da participação feminina ocupando cargos diretivos ganhou mais 

evidência quando os Estatutos de 1946 estabeleceram que as sócias não só compuseram a 

diretoria do grêmio, como também ganharam uma secretaria para os assuntos das 

estudantes do sexo feminino. No ano de 1946, coube à aluna Waldice Mendonça assumir o 

cargo de secretária feminina, tendo como competências: organizar e dirigir esta secretaria, 

promover a incorporação da mulher estudante nas atividades da classe estudantil, realizar 

estudos sobre os problemas das estudantes do sexo feminino e primar por suas resoluções.  

Os mesmos Estatutos também decretaram que uma das finalidades do grêmio era 

lutar pela integração e participação ativa da mulher no movimento da classe, o que 

permitiu declarar a assertiva de que, inicialmente, a direção do grêmio foi obrigada a não 

aceitar a associação de mulheres. Todavia, anos mais tarde, as alunas conquistaram não só 

o direito de se associar ao grêmio, como também lutaram pela integração no movimento de 

classe como umas das finalidades da agremiação. Contudo, essa finalidade não garantiu o 

crescimento significativo do número de mulheres associadas ao grêmio, como pode ser 

constatado no Quadro 16. 

O crescimento do número de sócios é uma questão importante que esteve presente 

nos anos de 1940, pois é justamente durante esta década que ocorreu um significativo 

crescimento do número de associados. Mesmo sem o livro de associados para apresentar 

um quadro mais preciso sobre as nuances dos números de sócios, é possível afirmar que, 

especificamente no ano de 1944, quando ocorreu a terceira reabertura do grêmio, houve o 

registro de maior número de associados, contabilizando um registro de 64 sócios. 

 Qualquer sócio do grêmio poderia tornar-se um sócio acadêmico desde que 

apresentasse e defendesse uma tese que versasse sobre o patrono da cadeira a que se 

candidatasse. Segundo os anúncios sobre a vacância de sócios acadêmicos, o GLCS 

possuía 25 cadeiras, cujos patronos eram professores, intelectuais, políticos, poetas, 

pintores e cientistas brasileiros, dentre os quais estavam: Clodomir Silva, Silvo Romero, 

Tobias Barreto, João Ribeiro, Manoel Bonfim, Hermes Fontes, Fausto Cardoso, 

Gumersindo Bessa, Horário Hora, Castro Alves, Euclides da Cunha, Rio Branco, Oswaldo 

Cruz, Carlos Gomes, Farias  Brito, Mario de Andrade, Machado de Assis, Graça Aranha, 

José de Alencar, Rui  Barbosa, Aluísio Azevedo, Olavo Bilac, Raul Pompéia, Coelho Neto 

e Lima Barreto. Entretanto, os Estatutos de 1946 estabeleceram que o grêmio possuía 

apenas 20 cadeiras, retirando os nomes de Rui Barbosa, Aloísio de Azevedo, Olavo Bilac, 

Raul Pompéia, Coelho Neto do quadro de patronos. 
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Os nomes das cadeiras de sócios acadêmicos do grêmio indicam que a diretoria da 

agremiação buscou homenagear a intelectualidade sergipana, quando inseriu em seu 

quadro de patronos 9 nomes de intelectuais sergipanos, são eles:  Clodomir Silva, Silvo 

Romero, Tobias Barreto, João Ribeiro, Manoel Bonfim, Hermes Fontes, Fausto Cardoso, 

Gumersindo Bessa, Horário Hora. Outro detalhe das cadeiras acadêmicas, que chama 

atenção, é a ausência de intelectuais femininas compondo o quadro de patrono do grêmio. 

Tal detalhe dá indicativos de que no GLCS as mulheres não podiam ser sócias acadêmicas, 

ainda que as mesmas participassem ativamente das atividades do grêmio, a elas eram 

negadas a ocupação de uma cadeira de patrono.  

 O candidato a sócio acadêmico defendia uma tese durante as sessões e perante a 

toda equipe diretiva, sócios e convidados. Algumas dessas teses foram publicadas nos 

jornais do grêmio, a exemplo da tese sobre Hermes Fontes, defendida pelo sócio Valter 

Felizola, a qual foi publicada no dia 31 de outubro de 1944, na quinta edição do jornal A 

Voz do Estudante. Ocupando quatro páginas do jornal, a tese versou sobre a vida e obra do 

poeta sergipano e o destacou como poeta, filósofo social e patriota. Logo nas suas 

primeiras linhas, o autor explicou o motivo da escolha pela cadeira do patrono Hermes 

Fontes. E em meio a palavras formais e solenes, explicou: 

 
Distinto auditório: 
Acadêmicos do Grêmio Cultural “Clodomir Silva”: 
Meus companheiros:  
A palestra que ides ouvir, foge aos preceitos de uma tese. Classificá-la-
emos melhor, chamando-a como realmente ela o é, um panegírico-
análise. 
E uma pergunta vos vem logo à mente: 
Por que eu escolhi para patrono um poeta, não sendo eu? 
Com duas objeções retorquirei: 
1ª) – Sempre tive um grande respeito pela Poesia, apesar de não ser 
sacerdote das camenas divinas. Sempre admirei o autor da Apoteose – 
pois ele se enquadra plenamente nos meus moldes de raciocinar, de 
sentir.  
2ª) O segundo revide é, posso dizer bairrismo. Como todos vos sabeis 
Hermes Fontes nasceu em Boquim. Lá também eu nasci. Lá onde existe a 
Fonte da Mata – a segunda da musa da poesia hermiana [...] (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 5, 31, out. 1944, p. 1-2). 
 

 
O sócio Antônio Clodomir de Sousa e Silva também teve sua tese publicada no 

jornal, a qual versou sobre a vida e obra do seu pai, o patrono do grêmio. Ambas as teses 

compuseram o conjunto de textos identificados como discursos-tese selecionados para 

publicação na seção “Estelário Brasileiro”, criada em agosto de 1944. A diretoria do 
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grêmio e do jornal acreditavam que a publicação destes discursos-tese contribuiria para a 

divulgação das atividades do grêmio e estimularia os sócios a se inscreverem para a função 

de sócio acadêmico.  Sempre que uma cadeira de patrono vagava, a diretoria do grêmio 

anunciava nos jornais.  

 
Avisamos aos senhores sócios quites que se acham abertas as inscrições 
para preenchimento das seguintes cadeiras vagas da Academia do 
Grêmio: Fausto Cardoso, Gumercindo Bessa, Rui Barbosa, Euclides da 
Cunha, Aluizio Azevedo, Olavo Bilac, Raul Pompéia, Rio Branco e 
Coelho Neto (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 945, p.7). 
 
 

Ainda sobre os sócios acadêmicos, apenas estes poderiam assumir o cargo de 

secretário de artes, letras e ciências e secretário de imprensa e publicidade. O sócio 

acadêmico eleito para dirigir a Secretaria de Artes, Letras e Ciências organizava o corpo de 

sócios acadêmicos e colocava em prática os planos de assistência artística, literária e 

científica para o corpo discente do Atheneu Sergipense.  

Já o secretário de imprensa e publicidade tinha como atribuições organizar e dirigir 

a secretaria, coordenar e dirigir, através da grande imprensa, da imprensa estudantil e do 

rádio a publicidade das atividades do grêmio, dirigir o boletim oficial da associação e 

fomentar a criação e a difusão de órgãos publicitários estudantis.  

Todos os sócios tinham direito de votar e ser votado e apresentar sugestões e 

reivindicações de classe. Sendo seus deveres cumprir os Estatutos do grêmio, pagar as 

contribuições mensais determinadas, cooperar ativamente nas realizações dos trabalhos e 

movimentos do grêmio, lutar pela organização e unificação da classe estudantil e combater 

as ideologias fascistas.   

De acordo com o art. 22 dos Estatutos de 1946, todos os sócios estavam sujeitos a 

sofrerem penalidades, como censuras em atas, perda dos direitos e expulsão. As penas 

seriam atribuídas àqueles que: atrasassem a contribuição mensal por 3 meses sem 

apresentar nenhuma justificativa; desviassem materiais do grêmio; fizessem obras de cisão 

de classe; criassem condições para o descrédito público no grêmio; fizessem política 

partidária; e dessem provas de degradação moral.  

No tocante às novas finalidades, os Estatutos de 1946 determinavam o seguinte 

sobre o Grêmio Literário Clodomir Silva: 

 

[...] órgão que congrega em seu seio todos os estudantes do Colégio 
Estadual de Sergipe, sem distinção de partidos políticos, de religião ou de 
raça, luta pelo alevantamento cultural (artes, ciências, letras e esportes), 
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pela unificação e organização dos estudantes do referido colégio e 
estudantes em geral 
[...] luta, também, pela integração e participação ativa da mulher no 
movimento da classe, pela criação de um organismo da classe 
(Associação dos Estudantes Secundaristas de Sergipe); luta pela 
assistência social ao estudante pobre e pela alfabetização do povo; 
[...] luta contra o fascismo e o integralismo, que atentam contra a 
sabedoria da Pátria e a liberdade do povo. Luta pela segurança da 
Democracia em nossa Pátria e pelas quatro liberdades de Roosevelt; 
(ESTATUTOS DO GRÊMIO CULTURAL CLODOMIR SILVA, 1946).  

 

 Já no primeiro parágrafo das finalidades, o grêmio deixa de ser apenas literário e 

passa ser cultural, ampliando, assim, suas atividades e atuando não só no campo das letras, 

mas também das artes, ciências e esportes. A organização e participação das mulheres em 

movimentos de classes também foram destaque das finalidades, assim como a organização 

estudantil e a criação da Associação dos Estudantes Secundaristas de Sergipe.  

A luta contra o fascismo e integralismo, que marcaram os posicionamentos dos 

sócios nos primeiros três anos de atividade do grêmio, também, demarcaram as finalidades 

publicadas nos Estatutos de 1946. Estes determinavam o total combate ao fascismo e ao 

integralismo e em caso de comprovação de manifestação fascistas por parte do sócio, o 

sujeito seria expulso do grêmio.  

A luta pela segurança da democracia brasileira e pelas quatro liberdades 

proclamadas pelo presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt –

liberdade de expressão; a liberdade de toda pessoa adorar Deus à sua própria maneira; a 

liberdade de viver sem passar necessidade; a liberdade de viver sem medo135– encerrou as 

finalidades determinadas nos Estatutos e demonstram como o Grêmio Literário Clodomir 

Silva estava ligado as questões políticas discutidas no Brasil e no mundo.  

 As finalidades descritas nos Estatutos de 1946 demonstram com clareza a 

construção de um novo Grêmio Literário Clodomir Silva, inicialmente reconhecido apenas 

como uma associação estudantil das letras. A ampliação das suas finalidades reconstruiu 

sua identidade alicerçada em três esferas: cultural, social e político. O grêmio deixava de 

ser apenas um espaço estudantil de discussão e produção literária, passando a ser um lócus 

de debates e posicionamentos políticos frente à defesa da democracia e da classe estudantil.  

                                                           
135 Em 6 de janeiro de 1941, o presidente dos Estados Unidos da América, Franklin Roosevelt, em discurso 
no congresso, justificou a entrada do seu país no conflito na Segunda Guerra Mundial como uma defesa da 
liberdade de expressão, de culto, de privações e temores. O discurso do presidente ficou conhecido como “as 
quatro liberdade de Rossovelt. Cf: http://goo.gl/Fru7zl. 
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Para a diretoria do grêmio, as novas normas orgânicas da sua associação conduziam 

os estudantes a assumirem atitudes políticas e democráticas perante as lutas da classe 

estudantil. Segundo o corpo diretivo do GLCS, 

 
É evidente que a política do estudante deve ser a luta pela unificação e 
organização da classe. É evidente que a política do estudante é a luta 
decidida pelas suas reivindicações mais sentidas. Mas é evidente também 
que os estudantes não podem, presentemente, traírem o seu passado de 
luta, não podem ser a negação do que foram nossos colegas de anos 
passados. É evidente que a todos os estudantes cabem o dever de lutar 
intransigentemente pela democracia e pela paz. E isto só pode ser 
realizado através de um combate decidido aos inimigos da Democracia, 
aos piores inimigos do povo: os restos do fascismo, os bandos 
integralistas, e o govêrno fascista de Franco.  
Os nossos Estatutos mostram tudo isso. Mostram, também que na luta 
pela Democracia, é indispensável a luta pela organização e unificação de 
nossa classe. E por estê motivo é que pedimos a todos nossos colegas que 
leiam nossos Estatutos, porque elê mostra como já se viu, qual a atitude 
do estudante que deseja a vitória das reivindicações da classe estudantil 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, 1946, p. 3).  

 

Ao longo dos anos, percebe-se que realmente ocorreram mudanças nas finalidades e 

tais mudanças ficaram explicitas no programa de atividades do grêmio durante o ano de 

1946. 

 
NOSSO PROGRAMA 
I – Reivindicar os 50% do abatimento nos ingressos para cinemas, outras 
diversões e transportes. 
II – Lutar, através de medidas práticas, pelo barateamento dos livros; 
criar biblioteca para empréstimo de livros aos estudantes. 
III – Organizar os esportes estudantis. 
IV – Fazer de A VOZ DO ESTUDANTE o porta voz das reivindicações 
mais sentidas de nossa classe. 
V – Criar cursos especializados, gratuitos, para os exames de vestibular. 
VI – A maior divulgação possível das artes, letras e ciências, através de 
concursos, conferências, palestras, etc. 
VII – Integrar ativamente a mulher no movimento estudantil. 
VIII – Lutar pela unificação e organização da classe estudantil, afim de 
defender os nossos maiores interesses. 
IX – Lutar, através dos meios competentes, para a aquisição de bolsas de 
estudo para estudantes reconhecidamente pobres que desejam ingressar 
em quaisquer Academias (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, jul. 1946, p. 
1).  

 
 

Ainda que o sexto ponto do programa ratifique os fins literários do grêmio, a maior 

parte do programa demonstra uma concepção de lutas pelos direitos da classe estudantil. É 

notório o caráter de defensor dos estudantes que o grêmio passa assumir ao longo da sua 
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história. Durante os anos 1940 e 1950, ocorreu uma forte campanha de transformação do 

GLCS em um espaço de união, defesa dos direitos dos estudantes. Os jornais do grêmio 

traziam frases e mensagens elucidativas da função de sua associação no meio estudantil.  

 
Colega do Colégio Estadual 
Cooperara com o nosso grêmio é o seu dever, porque somente assim, ele 
poderá fazer alguma coisa. 
O GCCS é o seu advogado! 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, jul. 1946, p. 1).  

 
No texto “Unidade e Organização”, publicado em julho de 1946, no jornal A Voz do 

Estudante, o autor Aloísio Mendonça Sampaio, na época a frente da presidência, 

apresentou o grêmio como uma associação estudantil que, desde a sua origem, promoveu a 

união dos estudantes e a organização da classe estudantil e convocou os estudantes a terem 

o slogan “Unidade e Organização”, “sempre em mente, bem gravado em nossa memória, 

bem compreendido e bem sentido, porque sentir e compreender o seu significado é 

fundamental para nossa classe” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, jul.1946, p. 1).   

Prosseguido, o autor demonstrou que a capacidade de organização e unidade do 

grêmio estava atrelada aos problemas que a classe estudantil enfrentava, como: altos 

preços dos livros, deficiência do ensino enciclopédico, exclusão da disciplina Sociologia 

do currículo do ensino secundário e a péssima infraestrutura do estádio de esporte do 

Atheneu Sergipense. Por fim, alertou os estudantes de que:  

 
O momento não mais é para vacilações. Que todos saibam compreender 
qual o seu dever para com a classe. Aqui, em nosso colégio, já temos o 
nosso Grêmio. Que todos, nele, ingressem, participem ativamente da sua 
vida, mandem sugestões à sua Diretoria, critiquem os seus erros a suas 
debilidades. Isto não é simplesmente um direito de todos, é também um 
dever [...] (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, jul. 1946, p. 7).   

 

Ao chamar a atenção dos estudantes para o slogan “Unidade e Organização” e 

alertá-los para o momento de lutas pelos direitos estudantis, Aloísio Mendonça Sampaio 

confirmou a ampliação das finalidades e prioridades do GLCS, no qual a defesa dos 

direitos dos estudantes sobressaía frente à promoção de atividades literárias. 

É importante destacar que nem sempre as finalidades do grêmio e as solicitações da 

diretoria eram bem compreendidas pelos sócios. Algumas vezes, as colunas dos jornais do 

grêmio foram ilustradas com textos de defesas da diretoria frente a críticas apresentadas 

pelos sócios. Acusados de interesseiros, exibicionistas, os diretores do grêmio defendiam-

se rebatendo as críticas, alegando que elas partiam de um pequeno grupo de sócios 
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aproveitadores, que só participavam do grêmio “por causa das sessões de sábado à tarde. 

Sim porque havendo sessão você poderá matar duas aulas” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 

4, 26, jul.1944, p. 6).   

A troca de acusações entre membros da diretoria e sócios revelou a presença de 

rivalidades no grêmio e que suas finalidades e atividades muitas vezes não eram tão bem 

aceitas por todos os sócios. Tais rivalidades externam indícios de uma disputa e 

competição inerente ao um campo, seja ele cultural, social ou religioso, no qual seus 

membros disputam poderes e posições vislumbrando ampliação de seu capital social. 

Tomando alguns elementos interpretativos de Bourdieu (1980) no que concerne um campo, 

situo, aqui, o Grêmio Literário Clodomir Silva como um espaço social movido por uma 

série de interesses e conflitos que se uniam e se convergiam e direcionavam seus agentes a 

disputa de poder e capital. 

Nesse sentido, é certo afirmar que o GLCS, assim como qualquer outro campo, era 

dotado de normas e regras próprias, finalidades, princípios e hierarquias. Seus conflitos, 

disputas e tensões foram constituídos a partir das redes de relações instituídas por seus 

sócios. E como em qualquer instituição associativa presente na sociedade moderna e 

democrática, seus sócios são indivíduos dotados de interesses individuais, os quais tendem 

a entrarem conflitos e disputas de poder, daí o papel significativo do associativismo, que, 

segundo Tocqueville (2000), combate o individualismo e promove a união de interesses e 

legitima a socialização entres seus membros. 

 

 

3.2.1 A estrutura administrativa  

 

 

A respeito da estrutura administrativa do Grêmio Literário Clodomir Silva, esta era 

composta pela assembleia geral, conselho fiscal e diretoria. A assembleia geral era formada 

por todos os sócios em pleno gozo dos seus direitos e tinha como função atender os sócios 

penalizados por alguma falta cometida e que se julgasse injustiçado.  

O conselho fiscal era composto por três membros: um presidente e dois membros 

eleitos por assembleia geral. Os primeiros membros do conselho fiscal foram os alunos 

João Batista da Silva Lima, José Monte e Paulo Ribeiro da Silveira. Segundo os Estatutos 

de 1946, o conselho fiscal tinha como competência: 
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a) responder e decidir as consultas que foram formuladas pela diretoria do 
grêmio; 
b) apreciar mensalmente, o balancete da secretaria de finanças, depois de 
aprovada pela Diretoria; 
c) julgar as teses apresentadas pelos sócios acadêmicos; 
d) selecionar a matéria para o jornal do Grêmio; 
e) estudar e julgar os apelos dirigidos pelos sócios ou membros da 
Diretoria, que tenham sofrido alguma penalidade pela Diretoria; 
f) acompanhar o desenvolvimento dos trabalhos da diretoria punindo os 
que apresentaram inativos, dentro do espírito dos presentes Estatutos.  
(ESTATUTOS DO GRÊMIO CULTURAL CLODOMIR SILVA, 1946).  
 

No que concerne à diretoria, esta só poderia ser exercida pelos alunos regularmente 

matriculados no Atheneu Sergipense. Se o ocupante de qualquer cargo deixasse de fazer 

parte do corpo discente, seria automaticamente exonerado da função. Na primeira fase do 

grêmio, que corresponde ao período de 1934 a 1937, a diretoria era composta apenas por 

presidente, vice-presidente, presidente de honra, secretário geral, conselho fiscal, orador e 

orador oficial. 

Com o passar dos anos alguns cargos foram acrescentados à diretoria e outros 

foram excluídos, a exemplo o cargo de orador oficial, de vice-presidente, de coordenador e 

de bibliotecário. Este último compôs a diretoria dos anos de 1944 e 1945, tendo à frente, 

respectivamente, os sócios José Lima de Azevedo e Joaquim Correia Lima, que tinham 

como função organizar e dirigir a biblioteca do grêmio. De acordo com as informações 

colhidas nas atas e nos jornais, essa foi constituída por livros doados pelos sócios, 

professores e pelo Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.136 

A partir de 1946, a diretoria passou a ser composta pelo presidente de honra, 

presidente, secretário geral, subsecretário, secretário de finanças, secretário de assistência ao 

Estudante, secretário de imprensa e publicidade, secretário de artes, letras e ciências, 

secretário social, secretário de cultura física e secretária feminina.   

Na primeira fase o grêmio estava sob direção da primeira diretoria composta por 

nove alunos do curso Fundamental do Atheneu Sergipense, conforme mostra o Quadro 17, 

a seguir.  

 

 

 

 

                                                           
136 Durante a pesquisa, não foram localizados livros de registros das doações e livros do acervo bibliotecário 
do GLCS.  
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Quadro 17 – Primeira diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva – 1934-1936 
SÓCIOS  CARGO  

Joel Magno Ribeiro da Silveira Presidente e diretor do jornal do grêmio 
Jaguanharo Passos Secretário do jornal do grêmio 
Paulo Reis Vice-presidente 
Lyses Campos Secretário geral 
Lauro Barreto Fontes  Orador 
João Batista da Silva Lima Conselho fiscal 
José Monte Conselho fiscal 
Manuel Dantas Orador oficial 
Paulo Ribeiro da Silveira Conselho fiscal 
Joaquim Vieira Sobral Presidente de honra/Diretor do Atheneu 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos jornais sergipanos (1934-1936) e nas memórias de Joel 
Silveira (1998).  

 

Os jornais da época noticiavam o bom desempenho dos membros da diretoria que, 

com vivacidade, se faziam presentes em todas as atividades do grêmio. Ao falar em seus 

livros sobre a primeira mesa diretora do grêmio, o presidente Joel Silveira não cita o nome 

do aluno Jaguanharo Passos, mas sua identificação como membro da mesa diretora se deu 

a partir da presença do seu nome no corpo editorial do jornal A Vóz do Atheneu, primeiro 

jornal do Grêmio Literário Clodomir Silva.   

A escolha da primeira mesa diretora foi um momento de extrema importância para a 

vida estudantil dos jovens do Atheneu Sergipense e se deu através de votação aberta, na 

qual Joel Silveira foi eleito por unanimidade para ocupar o cargo de presidente. Não 

obstante, as eleições da presidência do grêmio, também, foram marcadas por disputas 

acirradas e tensões entre candidatos e sócios. É o caso da eleição ocorrida em 1953, 

reconhecida como uma das mais agitadas, pois foi marcada por muitos discursos 

inflamados, ânimos aflorados, acusações e recursos contra a vitória da chapa Conservadora 

representada pelo candidato à reeleição, o aluno Antônio Souza Ramos.  

 A chapa derrotada não aceitou o resultado da eleição e interpôs recursos contra a 

eleição do candidato vencedor. Tais recursos foram declarados como inconstitucionais pelo 

presidente do pleito eleitoral e presidente em exercício do grêmio, o aluno José Jorge 

Santos Mesquita137. Nas palavras dos redatores do jornal, O Atheneu, Antônio Sousa 

Ramos, na presidência do grêmio, representava o pensamento livre e democrático, não só 

do estudante sergipano, como também do estudante brasileiro (O ATHENEU, n.1, 07, set. 

1953, p. 3).  

                                                           
137 O aluno José Jorge Santos Mesquita ocupou a presidência do grêmio durante o período de afastamento do 
presidente Antônio Souza Ramos, candidato a reeleição.  
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Declarada a vitória da chapa Conservadora138, o presidente reeleito, Antônio Souza 

Ramos, recorreu às páginas do jornal O Atheneu, para externar suas palavras de 

agradecimentos a todos aqueles que mais uma vez confiaram na sua responsabilidade e 

seriedade frente às causas estudantis da maior casa de educação secundarista do Estado de 

Sergipe.  Agradeceu o presidente reeleito: 

 

[...] Esta vitória, colega amigo, confesso-lhe, tocou-me mais de perto 
abalando com mais força o meu coração. Ela significou algo de grande, 
de insuperável importância, na minha vida de político de condutor do 
Estudante da maior casa secundarista do Estado. Em uma luta imprevista, 
em que o adversário faz uso de armas, cuja utilização nos meios 
desenvolvidos não é aconselhável, surge tendo como bandeira um pássaro 
ensinado, cantando aquilo que nunca houve e que nunca viu, caluniando, 
mentindo procurando com cantos dissonantes jogar no abismo a 
consciência de ATHENEUENSE, apresentando como nossos os seus 
vícios e costumes. Você reagiu meu colega do Atheneu, você reagiu 
contra aquela política toda diferente dos nossos costumes de civilizados, 
de mocidade que quer ver Sergipe, num futuro que não tardará, com 
outros métodos e costumes políticos, derrotando mais uma vez o pai do 
pássaro que não soube cantar e foi infeliz na sua aparição, conferindo-me 
novamente os loiros da vitória, os poderes para governar por mais de um 
ano, o nosso Grêmio Cultural Clodomir Silva. Desta vitória, meu bom 
colega, estudante do Atheneu, eu jamais me esquecerei [...] (O 
ATHENEU, n.1, 07, set. 1953, p. 6).  
 
 

Em seus agradecimentos, o presidente reeleito aproveitou para responder o seu 

opositor que, segundo ele, não agiu com a civilidade requerida e vital dentro de um pleito 

eleitoral. Fazendo uso da metáfora, comparou o opositor com o pássaro bem-te-vi, que 

canta “aquilo que nunca houve e que nunca viu”, e se defendeu demonstrando o quanto a 

chapa derrotada não sabia reconhecer a derrota e não respeitava a escolha democrática dos 

alunos.  

Marcadas por grandes expectativas, disputas, vitórias e derrotas, as eleições para o 

maior cargo da diretoria do GLCS sempre foram momentos de aprendizados para todos os 

envolvidos. Não se sabe se em todos os pleitos eleitorais ocorreram disputas entre duas ou 

mais chapas ou se teve alguma com chapa única. Contudo, seja qual fosse o número de 

chapas em disputa, os sócios se engajavam nas campanhas, opinando, criticando, cobrando 

melhorias para a associação.  

                                                           
138 Na eleição anterior a chapa vencedora foi a Libertadora, a qual tinha como candidato a presidente o aluno 
Antônio Souza Ramos, candidato a presidente pela chapa Conservadora. 
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Entre os anos de 1934 a 1956 o grêmio teve, cerca de 11 presidentes eleitos pela 

assembleia geral.139 Conforme mostra o Quadro 18, ainda que as eleições para a diretoria do 

grêmio fossem anuais, os presidentes não tiverem um mesmo tempo de gestão, a explicação 

para essa diferença encontra-se no fato de que o período de gestão da diretoria do grêmio 

também estava atrelado ao período de estudo dos presidentes no Atheneu Sergipense. Ou 

seja, quanto mais tempo o presidente passasse para concluir seus estudos secundários, maior 

seria o período da sua gestão, pois podia concorrer a reeleição.  

 

Quadro 18 – Presidentes do Grêmio Literário Clodomir Silva – 1934 - 1956140 
Nome Período de Gestão 

 
Joel Silveira  1934 -1937 
Carlos Alberto Sampaio  1934 
Adolfo Rodrigues de Almeida 1941 
Pedro Ribeiro de Oliveira 1944 
Antônio Clodomir Sousa e Silva 1945 
Aloísio Mendonça Sampaio 1946 
Aécio Prado Dantas 1951 
Antônio Souza Ramos 1952 
José Jorge Santos Mesquita 1953 
Antônio Souza Ramos 1954 
José Joaquim d’Ávila Melo  1955 -1956 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas atas do Grêmio Literário Clodomir Silva e dos jornais 
sergipanos de 1934 a 1956. 
 
 

A gestão de Joel Silveira, frente à presidência do grêmio, foi a mais longa de todas, 

mesmo a dividindo com o colega Carlos Alberto Sampaio, que, por motivos não 

esclarecidos, o substituiu por alguns dias, o primeiro presidente dirigiu o grêmio por 3 anos 

consecutivos. A respeito da sua permanência à frente da direção do grêmio, o seu colega 

Márcio Rolemberg, em um pequeno texto publicado no jornal A Voz do Estudante, 

recordou:   

 
O Joel pregou-se na presidência do Grêmio. Queria ser um presidente 
perpétuo, Machado de Assis. Levantou-se contra ele uma oposição. Até o 
irmão Paulo Silveira falava nas retretas em dar um “tombo” no jovem 
caudilho das letras. Na hora ninguém o derrubava e Joel prosseguia 
dando vida ao Grêmio com o apoio traquinas da oposição. Entre os 
oposicionistas, estava Célio Araújo com sua cabeleira romântica e a sua 

                                                           
139 Durante a pesquisa, não foram localizados atas de registro das eleições do GLCS, que poderiam dar mais 
exatidão no número e nomes dos presidentes. O levantamento dos nomes dos presidentes e seus respectivos 
períodos de gestão se deu com base nas atas do grêmio e notícias veiculadas nos jornais: A Voz do Ateneu, A 
Voz do Estudante, O Atheneu Diário da Tarde, Unidade Estudantil e Sergipe Jornal.  
140 Não foram localizados os nomes dos presidentes do grêmio correspondentes aos anos de 1938, 1939, 
1940, 1942, 1943, 1947,1948,1949 e 1950.  
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pena simples de ensaísta prematuro (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 6, 
1944, p.8). 
 
 

Joel Silveira, contrariando a oposição, só deixou a presidência quando concluiu 

seus estudos no Atheneu Sergipense, no ano de 1937. A presidência de menor tempo de 

gestão foi a do aluno Pedro Ribeiro de Oliveira, que, em 22 de julho de 1944, sem explicar 

os reais motivos, renunciou dois meses após ter sido empossado, entrando para a história 

do grêmio como o presidente eleito com menos tempo de gestão. No mesmo dia da 

renúncia, os demais membros da diretoria elegeram em assembleia geral uma nova 

diretoria, como mostra o Quadro 19.  

 

Quadro 19 – Diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva - 1944 
Nome do Sócio Cargo da Diretoria 

Walter Felizola Soares Presidente 
Florival Ramos de Souza Vice- presidente 
Joaquim Vieira Sobral Presidente de Honra 
José Bonifácio Fortes Neto  Primeiro Secretário 
Giordano Felizola Tojal Segundo Secretário 
José Lima de Azevedo Coordenador e Bibliotecário 
Antônio Clodomir de Sousa e Silva Presidente do Conselho Fiscal 
Aloísio Mendonça Sampaio  Conselho Fiscal 

José Oliveira Lima  Conselho Fiscal 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base na ata do Grêmio Cultural Clodomir Silva, 1944.   

  

Essa diretoria presidida por Walter Felizola Soares ficou à frente da direção do 

grêmio até o dia 2 de maio de 1945, quando foi eleita uma nova diretoria, sendo que nesta 

o cargo de tesoureiro e o de diretor de publicidade também compuseram a chapa, conforme 

demonstra o Quadro 20.   

 

Quadro 20 – Diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva - 1945 
Nome do Sócio Cargo da Diretoria 

Antônio Clodomir de Sousa e Silva Presidente 
José Barros  Vice-presidente 
Joaquim Vieira Sobral Presidente de Honra 
Giordano Felizola Tojal Primeiro Secretário 
João Machado Rollemberg Mendonça  Segundo Secretário 
Joaquim Correia Lima Coordenador e Bibliotecário 
Luiz Rabelo Tesoureiro 
Isaac Zukenman Diretor de publicidade 
Francisco Gomes Presidente do Conselho Fiscal 
Kerman Alencar Conselho Fiscal 
Avany Torres de Souza Conselho Fiscal 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base na ata do Grêmio Cultural Clodomir Silva, 1945.   
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  Os presidentes Antônio Souza Ramos e José Joaquim d’Ávila Melo foram os 

últimos a dirigem o grêmio dentro do período em estudo da presente tese, ambos 

presidiram nos anos de 1954 e 1955, respectivamente.  

 

Figura 5 -  Presidente Antônio Souza Ramos -1954

 
                                        Fonte: Jornal O Atheneu, n. 1, 1953. 
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         Figura 6 -  Presidente José Joaquim D’Ávila Melo – 1955-1956 

 
                                Fonte: Jornal O Atheneu, n. 2, 1954. 

 

O pleito eleitoral que garantiu a vitória de José Joaquim d’Ávila Melo para 

presidência ocorreu no segundo semestre de 1954, diferenciado dos demais pleitos, que 

ocorreram no primeiro semestre de cada ano. Outro ponto que chama atenção neste pleito é 

o nome do professor Napoleão Dórea compondo a chapa como presidente de honra, 

ocupando o lugar do diretor do Atheneu Sergipense, que naquele momento era ocupado 

pela professora Maria Thetis Nunes.   

 

Quadro 21 – Diretoria do Grêmio Literário Clodomir Silva - 1955 
Nome do Sócio Cargo da Diretoria 

José Joaquim d’Ávila Melo Presidente 
Professor Napoleão Dórea Presidente de Honra 
Carlos Eduardo da Cruz Cabral  Secretário Geral 
Pedro de Souza Ramos Sub-secretário Geral 
José Dória de Carvalho  Secretário de Finanças 
Geraldo Barreto Sobral Secretário de Imprensa e Publicidade 
Apolidório V. de Aquino Neto Secretário de Assistência aos Estudantes 
José Mozart Menezes Secretário de Letras, Artes e Ciências 
Marcos Pinheiro Monteiro Secretário de Cultura Física 
Roberto Sobral  Secretário Social 
Maria Alvina de Souza Secretária Feminina 
Antônio Maurino Ramos Presidente do Conselho Fiscal 
José L. Santos Conselho Fiscal 
Salvador de Oliveira Ávila Conselho Fiscal 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no jornal O Atheneu, n. 2, 1954.  
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O cargo de presidente do grêmio era o de maior prestígio e poder e tinha como 

principal função representar o grêmio em juízo e fora dele e presidir as sessões.  No final do 

mandato, caberia ao presidente apresentar por escrito um relatório da sua gestão que, depois 

de aprovado, seria publicado não só no jornal do grêmio, como também em outros jornais 

estudantis. É o caso, por exemplo, do relatório anual de 1952, da gestão do presidente 

Antônio Souza Ramos, publicado na terceira edição do quarto ano do jornal Unidade 

Estudantil. No título do relatório, “Quem nada fez, nada merece”, é possível perceber o 

clima de disputa entre o presidente em exercício e o candidato à diretoria do grêmio. No 

relatório em questão, o presidente não só apresentou sua prestação de contas, como 

aproveitou para fazer críticas à gestão anterior e seus opositores, que, mais uma vez, 

disputariam a eleição. 

 

QUEM NADA FEZ, NADA MERECE 
O título acima serviu de estandarte, com o qual consegui aquela 
espetacular Vitória, no pleito de 15 de maio, no Colégio Estadual de 
Sergipe, no ano que passou. 
Sim uzei-o, porque naquele instante acreditava vitoriar o bloco que mais 
esclarecimentos fizessem as turmas, apontando diretamente os erros do 
meu antecessor, o estado de inércia que se encontrava o nosso Grêmio e 
que somente assim poderíamos pelo voto livre e consciente dos colegas, 
arrebatar o poder que se encontrava infelismente nas mãos de meus 
inimigos e inimigos da classe. Surgiu então a CHAPA LIBERTADORA. 
Encabecei-a, apoiado por colegas dedicados, com aplausos das classes, e 
a vitória foi aquele espetáculo que presenciamos. 
[...] Ao despedirmos, agora que finda o mandato que por vocês nos foi 
doado, agradecemos de coração a confiança em nós depositada, 
alertando-lhes para o pleito que se aproxima, pedindo-lhes que não se 
esqueçam de que: “QUEM NADA FEZ, NADA MERECE” (UNIDADE 
ESTUDANTIL, n. 3, 1952, p. 5).   

 

Prosseguindo, o presidente elencou suas ações à frente da presidência do grêmio no 

período de maio de 1952 a maio 1953, conforme demonstra o Quadro 22. Antes de 

apresentar suas ações, informou que quando assumiu a direção, o grêmio estava 

completamente “abandonado, sem projeção no seio da classe, com uma minguada quantia, 

dois livros, um de atas e outro da tesouraria e uma incompleta coleção de camisa de time 

de Foot-ball” (UNIDADE ESTUDANTIL, n. 3, 1952, p. 5).   
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Quadro 22 – Relatório anual da presidência do GLCS – 1952 
MÊS AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Maio • Levantamento da situação do GLCS 
Junho • Período de provas  
Julho • Férias escolares 

 
 
 
 
 
Agosto 

• Fundação do quadro social do GLCS; 
• Compra de materiais de papelaria e móveis; 
• Instalação do salão de diversão do GLCS; 
• Comemoração da Semana do Estudante na USES com a palestra do 

professor Virgínio Santana sobre o Estudante Brasileiro; 
• Show do cantor Paulo Molin na comemoração da Semana do 

Estudante; 
• Defesa dos direitos dos estudantes; 
• Auxílio ao estudante pobre; 
• Compra de material esportivo; 
• Participação nos torneios esportivos, nos quais conquistou-se 

medalhas e taças; 
Setembro • Aula de xadrez com o professor Pratt; 

 
 
 
Outubro 

• Presidiu a eleição dos delegados para o V Congresso de Estudantes 
Secundaristas; 

• Participação ativa nos debates durante o V Congresso de Estudantes 
Secundaristas; 

• Programação de caravana estudantil a cachoeira de Paulo 
Afonso/Bahia; 

• Abertura de inscrições para sócios acadêmicos; 
• Distribuições de canetas da USES para os melhores alunos; 

Novembro • Período de provas 
Dezembro • Período de provas 
Janeiro • Férias escolares 
Fevereiro • Férias escolares 

Fonte: UNIDADE ESTUDANTIL, n. 3, 1952, p. 5. 
 

De acordo como relatório apresentado e publicado, nos três primeiros meses de 

gestão do presidente, não ocorreram atividades devido à realização do levantamento da real 

situação do grêmio e o período de provas e férias do Atheneu Sergipense. Só a partir do mês 

de agosto foram desenvolvidas atividades e ações agremiativas, dentre as quais se 

destacaram as atividades esportivas e de defesas dos direitos dos estudantes. 

Não só o presidente tinha a obrigação de apresentar um relatório, mas também 

todas as diretorias deveriam anualmente, especificamente no mês de novembro, apresentar 

ao conselho fiscal o relatório anual de suas atividades, que, em seguida, também seriam 

publicadas nos jornais.  

O presidente só não presidia as sessões solenes, pois era função do presidente de 

honra, que só podia ser exercida pelo diretor da escola. Este buscava ser presente em todas 
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as reuniões do grêmio; em caso de sua ausência, nomeava automaticamente um professor 

para substituí-lo, para assim controlar e a vigiar as ações dos associados que não podiam 

trilhar o caminho das discussões de políticas partidárias.  

Dentre os diretores que ocuparam esse cargo, estavam Joaquim Vieira Sobral, Felte 

Bezerra, José Augusto da Rocha Lima e Maria Tethis Nunes, sendo o primeiro o que mais 

tempo passou no cargo, pois foi diretor do Atheneu Sergipense por duas vezes.141 A respeito 

da participação dos diretores nas atividades do grêmio, as análises das notícias veiculadas 

nos jornais apontaram Joaquim Vieira Sobral e Felte Bezerra como os diretores que mais 

apoiaram o grêmio.  

O reconhecimento pelo apoio do diretor Joaquim Vieira Sobral no desenvolvimento 

das atividades do grêmio pode ser constatado no conjunto de textos publicado nos jornais do 

grêmio. Dentro quais, destaco o pequeno texto intitulado “Justiça”, publicado no jornal A 

Voz do Estudante, no qual o autor não só apresenta o grêmio e o seu jornalzinho como um 

local de culto aos grandes mestres e heróis, como reconhece e agradece o referido diretor 

frente as causas estudantis.  

Escreveu o autor que, graças aos seus professores e ao espírito altruístico e 

compreensivo de Joaquim Vieira Sobral, os estudantes do Atheneu Sergipense tinham o seu 

jornalzinho. Afirma, ainda, que seria uma insensatez não lhe prestarem “um tributo de 

gratidão por tudo que fez em pró das obras estudantis” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, 

jul.1944, p. 5).   

A participação e o apoio do diretor escolar frente às atividades do grêmio não 

devem ser compreendidos como uma interferência fundamentada no “regime autoritário 

absoluto e patriarcal”, apresentado por Lima (1925) como um tipo de associativismo inútil 

para educação e para o desenvolvimento da autonomia dos educandos. No GLCS, o diretor 

do Atheneu Sergipense participava das atividades e possuía poder de decisão, mas não 

atuava com autoritarismo absoluto, pois priorizava-se o diálogo com a diretoria da 

agremiação, que buscava sempre respeitar as finalidades do grêmio e manter um bom 

relacionamento com a direção escolar. 

Continuando a investigação sobre a hierarquia administrativa do GLCS, o cargo de 

secretário geral era o segundo cargo de maior importância. Esse foi ocupado pela primeira 

vez em 1934 pelo aluno Lyses Campos, a quem competia dirigir os serviços da secretaria e 

substituir, com todas as atribuições, o presidente, no caso de ausência ou impedimento. De 

                                                           
141 O professor Joaquim Vieira Sobral assumiu a direção do Atheneu Sergipense por duas vezes. A primeira 
vez de 1935 a 1940 e a segunda vez em 1944. 
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acordo com os Estatutos de 1946, o secretário geral dividia suas atribuições com o 

subsecretário, sendo que este também secretariava as reuniões e devia manter estreitas 

relações com as associações estudantis e juvenis de todo o país, a exemplo das associações 

estudantis da Bahia e Alagoas. 

No tocante às atribuições do secretário de finanças, os Estatutos de 1946 

determinavam que cabia a ele:  

 
a) receber, em nome da Diretoria, as verbas destinadas ao Grêmio, bem 
como doações, contribuições e legados; 
b) conservar em depósito, em casa bancária que melhor vantagem 
oferecer, o dinheiro do Grêmio Cultural Clodomir Silva, que só poderá se 
movimentado com a assinatura conjunta do Presidente; 
c) não manter sob sua guarda quantia superior a Cr$ 500,00; 
d) solver o débito, mediante autorização da Diretoria; 
e) ter sob sua guarda direta os livros de escrituração, publicando 
mensalmente, o balancete de movimentos da Secretaria de Finanças, 
aprovado pela Diretoria; 
f) promover inquéritos, em colaboração com a Secretaria de Assistência 
ao Estudante, sobre problemas referentes à classe estudantil e divulgar o 
resultado dos mesmos para conhecimento geral (ESTATUTOS DO 
GRÊMIO CULTURAL CLODOMIR SILVA, 1946). 
 
 

 Mesmo não tendo sido localizados balancete algum, livro de escrituração ou 

qualquer prova do movimento financeiro do grêmio, percebeu-se que existia tal verba, pois 

além das mensalidades dos sócios e das doações em dinheiros, a diretoria, também, 

angariava fundos com a venda dos jornais do grêmio. Contudo, todo o dinheiro arrecadado 

mediante doações, pagamentos de mensalidades e venda de jornais era destinada à compra 

de móveis, materiais, assistência ao estudante pobre e pagamentos dos gastos despendidos 

na realização de algum evento solene.  

As ações de desenvolvimento de planos de assistência artística, literária e científica 

para o corpo discente conjugavam-se com as atividades da Secretaria de Assistência aos 

Estudantes e a Secretaria Social, ambas promoviam ações de assistência social e recreativa 

destinadas a todos os estudantes do Atheneu Sergipense, principalmente aos de pouco 

poder aquisitivo. Dentre as atividades de caráter social e de assistência aos estudantes 

pobres estavam o apoio dos sócios às ações da Liga Sergipana Contra o Analfabetismo e a 

criação de uma biblioteca só para os alunos pobres, conforme a notícia publicada no jornal 

do grêmio. 

Queremos comunicar aos pais dos estudantes pobres que, em breves dias, 
teremos uma biblioteca para eles estudarem. Faremos aquisições de 
livros, jornais e tudo que venha a interessar no meio de nossa classe tão 
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incompreendida, seja debaixo de uma árvore, de uma casa pobre do 
recanto da cidade ou de um bangalô, será de vocês. É esta a nossa 
finalidade, o nosso ideal, é o que almejamos e nada mais (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 3, 26, ago. 1944, p.1). 
 

O trecho da notícia indicia que a assistência aos estudantes pobres configurava uma 

das finalidades do grêmio e que seus sócios eram cientes da necessidade e importância de 

uma biblioteca para os estudos. Por meio das doações de professores e amigos do grêmio, 

os sócios angariavam fundos e materiais de literatura destinados aos colegas de menor 

poder aquisitivo.   

Em julho de 1946, o grêmio organizou o “Festival em Benefícios aos Pobres”, com 

o objetivo de angariar proventos para os idosos do Asilo Rio Branco e para a biblioteca dos 

estudantes pobres do Atheneu Sergipense. O evento ocorreu no Cine Vitória, no qual 

foram exibidos alguns filmes, cuja bilheteria foi revertida em doações em prol do objetivo 

do festival.   

Além do dinheiro da bilheteria do cinema, a comissão organizadora do evento 

recebeu doações em dinheiro de membros da sociedade aracajuana, totalizando um valor 

líquido de doações de Cr$ 3.080,00 (três mil e oitenta cruzeiros). O valor arrecadado foi 

publicado na primeira página do jornal A Voz do Estudante, indicando os nomes dos 

doadores e suas respectivas doações, conforme demonstra o Quadro 23.  

 
Quadro 23 -  Doações do Festival em Benefício aos Pobres - 1946  

NOME DO DOADOR VALOR DOADO - Cr$ 
 

Antônio Brito Cr$ 810,00 
Miracy Barreto e Silva  

Cr$ 475,00 Luiza Carvalho 
Antônio Silva Cr$ 385,00 
Madiana França e Silva Cr$ 275,00 
Jerusa Cupertino Cr$ 250,00 
Lucila Morais Cr$ 210,00 
Emmil Ettinger Cr$ 200,00 
Joanita Milstein Cr$ 150,00 
Antônio José de Matos  Cr$ 70,00 
Agnes Araújo e Silva  Cr$ 55,00 
Albérico Barroso Cr$ 50,00 
Bilheteria  Cr$ 250,00 
Total Cr$ 3.180,00 
Pagamento do Filme Cr$ 100,00 
Total Líquido Cr$ 3.080,00 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no n. 11 do jornal A Voz do Estudante.  
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 Os doadores do grêmio compunham o quadro de sócios amigos, que era composto 

por qualquer pessoa que compreendesse as finalidades do grêmio e mensalmente 

contribuísse com, no mínimo, três cruzeiros. Certamente, a maioria dos sócios amigos 

foram os professores, ex-alunos, escritores e poetas sergipanos, a exemplo dos professores 

José Calazans Brandão, Manoel Franco Freira e o jovem poeta sergipano Enoch Santiago 

Filho.  

No que concerne às responsabilidades de secretário de cultura física, cabia a este 

organizar, de maneira orientada, os esportes no Atheneu Sergipense, promover e incentivar 

o esporte inter-colegial. Atendendo a este dispositivo dos Estatutos de 1946, em 1954 o 

grêmio organizou o time de futebol, nomeando como técnico o sócio José Costa 

Cavalcante, conhecido como Patativa. Além disso, patrocinou um torneio de futebol e uma 

corrida de bicicleta entre os colégios de Aracaju, alcançando vitória em ambas 

modalidades.  

 

   Figura 7 - Time de futebol do GLCS - 1954 

 
    Fonte: O Atheneu, n. 2, 1954, p. 3. 
 

Os sócios que ocuparam o cargo de secretário de cultura física foram Nery de 

Morais e Marcos Pinheiro Monteiro, ambos estiveram à frente dessa secretaria, 

respectivamente, nos anos de 1953 e 1954. A partir da criação dessa secretaria, as 

atividades esportivas passaram a compor o conjunto de atividades do grêmio, despertando, 

assim, o interesse de outros alunos que não se identificavam com o grêmio, por este ser 

visto sempre como uma associação das letras.  
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3.3 JOEL SILVEIRA: O PRIMEIRO PRESIDENTE DO GLCS 

 

Todos os estudantes de Sergipe e muito particularmente os membros do 
Grêmio Cultural Clodomir Silva sentem-se orgulhosos por saber que Joel 
Silveira, um dos fundadores do nosso Grêmio e um dos seus mais 
sinceros lutadores nos dias verdes e difíceis de 36, é um dos 
correspondentes da imprensa brasileira junto à nossa Legião 
Expedicionária que irá lutar pelo extermínio das fôrças da opressão e da 
covardia: o sujo nazismo (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul.1944, 
p.3).  
 

 
 

O trecho do texto publicado no jornal do GLCS noticiando a visita de Joel Silveira 

à cidade de Aracaju, em setembro de 1944, revela o orgulho e a expectativa que os sócios 

sentiam diante da possibilidade de conhecer um dos idealizadores e fundadores do grêmio. 

O trabalho do jornalista como correspondente de guerra do jornal Diários Associados foi 

destacado pelo autor do texto, que o situou como um dos grandes lutadores contra o 

nazismo. Continuando, o autor declarou: 

 

Os que fazem “A VOZ DO ESTUDANTE”, sentem-se bem, alegres e 
satisfeitos ao anunciar a passagem de Joel Silveira, escritor conterrâneo e 
antigo membro – batalhador incansável – do Grêmio Cultural Clodomir 
Silva, por Aracaju. O grande repórter brasileiro deverá chegar na cidade 
que tantos motivos lhe deu na sua vida literária infatigável, até meados do 
presente mês e aqui ficará uma semana no mínimo. 
Joel Silveira é, sem dúvida, um jornalista de qualidade. Honesto, corajoso 
e decidido, Joel não tem as convenções hipócritas da sociedade, e 
convictos nos seus ideias, que são ideais de todos os homens livres, tudo 
faz para quebrar os preconceitos (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, 
jul.1944, p.3). 

 

As qualidades do fundador e primeiro presidente do grêmio, elencadas no texto, 

somam-se ao seu reconhecimento na história do jornalismo brasileiro. Lembrado como o 

jornalista mais novo a cobrir uma guerra e que com esmeros aos detalhes dos fatos que 

presenciou e noticiou escreveu seu nome na arena da imprensa brasileira.  

A sua atuação como correspondente de guerra, unida ao seu desempenho como 

jornalista cronista, rendeu-lhe o título de fundador do jornalismo literário do Brasil, mesmo 

sendo ele contrário a tal título.142 Nesse sentido, os estudos de Miranda (2007) e Ferrari 

                                                           
142 De acordo com Miranda (2007): “Há registrado na história um trânsito entre escritores e jornalistas pelas 
páginas dos jornais e dos livros. Machado de Assis e Lima Barreto [...] foram dois dos que realizaram esse 
trânsito no Brasil numa época (final do século 19 e início do 20) em que as profissões de jornalista e escritor 
praticamente se confundiam no país. Essa convivência forma o sincretismo entre literatura e jornalismo, 
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(2011), ao demonstrarem a peculiaridade da escrita de Joel Silveira nos contos e 

reportagens, apontam como um fiel representante da relação entre jornalismo e literatura.  

Joel Silveira tornou-se uma figura de destaque na imprensa brasileira, reconhecido 

e admirado nacionalmente, mas poucos sabem que esse jornalista, colecionador de prêmios 

jornalísticos e literários como: Machado de Assis, Líbero Badaró, Prêmio Esso Especial, 

Prêmio Jabuti e o Golfinho de Ouro, começou a trilhar pelo universo do jornalismo dando 

seus primeiros passos na redação de um impresso estudantil A Voz do Ateneu, primeira 

versão do jornal do Grêmio Literário Clodomir Silva. Neste impresso publicou seus 

primeiros textos e se revelou como um aluno promissor no mundo das letras.   

Filho do meio, do casal Ismael Silveira, comerciante, e Jovita Ribeiro, professora 

primária, Joel Magno Ribeiro Silveira nasceu em 23 de setembro de 1918. Natural da 

cidade de Lagarto, município sergipano, localizado na região Centro-Sul do Estado, ainda 

criança foi morar em Aracaju, lugar onde concluiu seus estudos escolares e ganhou a 

identidade de aracajuano nato por onde passava.   

A vida estudantil do jornalista sergipano é marcada por histórias de rebeldia e 

ousadia. No Colégio Tobias Barreto, do qual foi expulso por mau comportamento, iniciou 

seus estudos no curso ginasial. Sobre sua vida escolar nessa instituição e os motivos da 

expulsão, Joel Silveira explicou que:  

 

[...] havia sido expulso do Tobias Barreto, logo no primeiro ano ginasial. 
Aos trezes anos, eu já tinha em Luiz Carlos Prestes o meu ídolo, trazia 
escondida no fundo da gaveta a foto, cortada de um jornal carioca, do 
Cavaleiro da Esperança, me inflamava com as histórias que lia ou 
escutava sobre as andanças da Coluna. Certa manhã, na aula do professor 
de Geografia, Luiz de Figueiredo Martins, pai de Jackson de Figueiredo, 
jovem líder católico já famoso, como o professor tivesse se desviado do 
assunto da aula e passasse a xingar Prestes de tudo que era feio, não me 
contive. Levantei-me e gritei, para espanto dos colegas (um deles, 
católico de medalhinhas no pescoço, chegou a se benzer). 
– Viva a Luiz Carlos Prestes! Viva o Cavaleiro da Esperança! 
Numa só carreira, cruzei o portão, atravessei a praça até minha casa, do 
outro lado. [...] À tarde apareceu lá em casa um enviado do professor 
Zezinho Cardoso, dono do Colégio. Trazia um papel datilografado e 
assinado, que entregou à minha mãe. Minha Mãe leu e releu as poucas 
linhas datilografadas, empalideceu: era a minha expulsão (SILVEIRA, 
1998, p.21-22). 
 

                                                                                                                                                                                

responsável pela configuração do que se convencionou chamar de Jornalismo Literário mais recentemente. 
Nessa corrente, Joel Silveira é tido como um dos pioneiros e Sérgio Dávila como mais um a contribuir para 
que a tradição se mantenha de pé no Brasil” (MIRANDA, 2007, p.66). 
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Expulso do Colégio Tobias Barreto, Joel Silveira foi matriculado no Atheneu 

Sergipense, no ano de 1934, após ter prestado o exame de primeira época, da 3ª série do 

curso ginasial, no qual obteve boas notas, que foram registradas no livro de atas de exames 

de admissão do Atheneu Pedro II. Tais notas podem ser visualizadas no Quadro 24.   

 
  Quadro 24 – Notas do exame de admissão da 1ª época da 3ª série ginasial 

Nome do Candidato: Joel Magno Ribeiro Silveira 

Disciplina Nota 

Português 8,9 
Francês 7,5 

História da Civilização 7,5 
Geografia 7,2 

Matemática 7,0 
Ciências 8.0 

Fonte: Quadro elaborado pela a autora com base no Livro de Atas de Exames de Admissão do Atheneu Pedro 
II- 1934.  
 

 

Como aluno dessa instituição, o jovem Joel não só idealizou e fundou o Grêmio 

Literário Clodomir Silva, como também criou, junto com demais sócios, o Jornal “A Vóz 

do Ateneu”, órgão oficial do referido grêmio. Nesse impresso estudantil, o iniciante 

jornalista não só foi o diretor, como também um dos principais redatores e deu seus 

primeiros passos rumo ao mundo do jornalismo e literatura.            

Como diretor desse impresso estudantil, Joel Silveira possibilitou que a juventude 

tivesse um espaço para publicar seus textos literários que se dividiam entre poemas, 

contos, artigos e outros. No número 5, do jornal, publicado em 13 de julho de 1934, junto 

com o então secretário do jornal, o também estudante, Jaguanharo Passos, organizaram 

uma edição comemorativa do 13 de Julho em Sergipe, na qual homenagearam o tenente 

Augusto Maynard Gomes143, interventor federal de Sergipe.144 

Nesta edição, Joel Silveira publicou um texto de sua autoria, comemorando essa 

data, intitulado “Sinceridade”, no qual apresentou o Tenente Augusto Maynard, do qual era 

admirador e defensor, como um dos grandes heróis da história, chegando a colocá-lo no 

                                                           
143 O tenente Augusto Maynard Gomes foi, por duas vezes, interventor federal de Sergipe. A primeira 
interventoria ocorreu entre os anos de 1930 a 1935 e a segunda nos 1942 a 1945. Cf: DANTAS, Ibarê. 
História de Sergipe República (1889-2000). Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2004 
144 “Em Aracaju, quatro oficiais, entre os quais o tenente Augusto Maynard Gomes, acompanhado de 
soldados, saíram da sede do 28º BC na madrugada de 13/07/1924, investiram contra o Quartel da polícia e o 
Palácio, mataram dois sentinelas, prenderam o presidente do Estado, vários de seus auxiliares e formaram 
uma Junta Governativa. Lançaram proclamação ao povo sergipano e dominaram o Estado por 21 dias. Ao 
final, tropas do 20º BC., 22º BC., comandadas pelo general Marçal Nonato de Faria da 6ª Região Militar, 
vieram a Sergipe e o movimento desfez-se sem enfretamento sangrentos. Graccho Cardoso foi reempossado e 
como representante da ordem vigente revelou-se adversários dos tenentes” (DANTAS, 2004, p. 42). 
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mesmo nível de Napoleão Bonaparte, Alexandre da Macedônia e César.145 No poema é 

perceptível a capacidade intelectual do jovem estudante demonstrando muita destreza no 

uso das letras e conhecimento da biografia dos homens consagrados como heróis da 

história brasileira e mundial.  

Como estudante do Atheneu Sergipense, Joel sempre foi visto como um excelente 

aluno e orador. Palestrava, recitava poemas e circulava entre as redações dos jornais 

sergipanos para divulgar as atividades realizadas pelo grêmio, como se já pressentisse que 

aquele ambiente de trabalho seria o seu local de consagração.  

Seus discursos eram mencionados na imprensa sergipana sempre acompanhados de 

adjetivos que só engrandeciam ainda mais a imagem do promissor estudante. Apreciável, 

brilhante, belíssimo e eloquente foram as palavras mais marcantes nos registros das 

impressões dos jornalistas sergipanos sobre a atuação de Joel como orador.  

No ano de 1937, após concluir seus estudos secundários no Atheneu Sergipense, 

Joel Silveira, contrariando a vontade de seus pais, matriculou-se na Faculdade de Direito 

do Rio de Janeiro. A decisão de cursar essa faculdade foi motivada pela necessidade que o 

jovem sentia de continuar seus estudos e o temor de terminar sua vida como balconista da 

loja de seu pai, localizada no centro de Aracaju. Sobre está decisão explicou que:  

 
Um dos motivos por que fui embora de casa era aquela tortura das feiras 
aos sábados. Tortura não apenas do peso do cesto na cabeça, mas a 
humilhação de esbarrar na rua com amigos ou uma namorada. E do 
mercado até lá em casa, você sabe, era uma caminhada de mais de um 
quilômetro, atravessando todo o centro da cidade. Muitas vezes eu 
procurava atalhos, que encompridavam o caminho, mas evitavam os 
encontros desagradáveis (SILVEIRA, 1998, p. 25). 
 
 

No dia 5 de fevereiro de 1937, Joel embarcou no navio Itanagé rumo ao Rio de 

Janeiro. Em suas memórias, relatou que as despedidas foram frias. “Minha mãe me 

abraçou, deu aqueles conselhos que toda mãe dá, mas nada de choradeira. Meu pai disse 

apenas: – Procure logo um emprego, para custear seus estudos” (SILVEIRA, 1998, p.49).  

A dura frieza presente na despedida dos pais era um sentimento comum na 

conflituosa relação paterna. Em seu livro de memória e nas entrevistas, a figura do pai, 

Ismael, é sempre recordada em meio a palavras de animosidade. A educação paternal, 

marcada por castigos e trabalhos duros na loja e na feira misturava-se à proteção materna, 

que buscava poupá-lo dos árduos castigos.    

                                                           
145 Maiores informações ver a seção de número 5 desta tese. 
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Os primeiros anos no Rio de Janeiro foram difíceis e sem muito conforto. 

Inicialmente, Joel dividiu um quarto apertado de uma pensão com um amigo e enfrentou 

inúmeras dificuldades para se manter. Em seu primeiro dia de aula, na Faculdade de 

Direito, ficou decepcionado com tudo que viu, desde a estrutura física do prédio, que 

segundo ele não passava de uma verdadeira pocilga, às enfadonhas aulas. Relatou que, ao 

entrar na faculdade: 

 
[...] não sabia o que em mim era maior: se o espanto ou desapontamento. 
Na minha imaginação, a Faculdade me aparecia como um edifício 
enorme, austero, bem-cuidado, com dezenas de janelas e portas abertas 
para um pátio amplo ou mesmo para um jardim, e tudo limpo, pintado, 
madeira envernizada, metais reluzentes. E aquele casarão era exatamente 
o contrário, com a sua fachada de um cinza manchado e de onde o reboco 
que se soltava deixando à mostra grandes manchas de tijolos nus. 
Encimando o portão lá estava, ridiculamente pretensioso, o letreiro de 
letras negras sobre um fundo que outrora já fora branco: FACULDADE 
DE DIREITO DO RIO DE JANEIRO (SILVEIRA, 1998, p. 63).  

 

Desestimulado com a Faculdade de Direito e cada vez mais entusiasmado com a 

possibilidade de trabalhar na imprensa, Joel frequentava cada vez menos as aulas e 

amadurecia a ideia de trancar a matrícula. Em setembro do ano de 1937, após retornar de 

Aracaju, devido ao sepultamento de seu pai, Joel trancou a matrícula e nunca mais retomou 

os estudos na Faculdade de Direito.  

Sobre o início da sua caminhada pelas redações dos diversos e importantes jornais 

da então capital do país, Joel contou que começou como datilógrafo na redação da “Revista 

Ferrovia”, emprego que conseguiu através do contato que manteve como um dos redatores 

da revista, o italiano Vicente Calamelli, a quem conheceu quando este, em visita a Aracaju, 

assistiu a uma sessão solene do Grêmio Literário Clodomir Silva, no ano de 1936.146  Na 

ocasião, o italiano, que mantinha importantes contatos com empresários do Sul, encantou-

se com Aracaju e foi recebido pelo governo do Estado com todas as pompas dignas de um 

visitante ilustre.  

Também por intermédio do Sr. Vicente Calamelli, Joel Silveira conheceu o 

jornalista Escragnolle Taunay, diretor supervisor das publicações do complexo jornalístico 

capitaneado pelo diário “A Noite”, do qual faziam parte as revistas Vamos Ler, Carioca e a 

Noite Ilustrada. No dia em que conheceu o jornalista, o jovem Joel, orientado por Sr. 

Vicente, entregou-lhe a novela “Desespero”, que havia escrito em meados de 1936 e 

apresentado em um concurso literário do Atheneu Pedro II, no qual ficou em primeiro 
                                                           
146  Maiores informações sobre esta visita, consultar a quarta seção desta tese.  
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lugar.147 Dias depois quando chegou à redação da “Revista Ferrovia”, Joel foi surpreendido 

com a publicação de sua novela na revista Vamos Ler. Declarou ele que ao chegar à 

redação da “Ferrovia”, 

 

[...] “seu” Calamillei, um jubilo só, nem respondeu ao meu cumprimento, 
foi logo dizendo: – Já leu a “Vamos Ler” de hoje? Comprei quatro, dois 
para você. Veja nas páginas 15, 16, 17. 
Abri a revista, o coração aos pulos, e lá estava, nas páginas iniciadas, a 
minha história com uma ilustração de Jerônimo Monteiro. DESESPERO. 
E logo em baixo eu Joel Silveira em tipo menor, mas ainda bem graúdo, 
dentro de um retângulo de 10 por 2 centímetros [...]  
Nunca mais esqueci aquele dia (SILVEIRA, 1998, p. 91-92). 

 

A alegria que Joel Silveira sentiu ao ver, pela primeira vez, um texto de sua autoria 

estampando as páginas de uma revista carioca justifica-se pelo fato de que naquele 

momento não era só mais uma publicação insignificante de um escritor desconhecido na 

Vamos Ler, mas o nascimento de um jornalista e cronista sergipano em terras 

desconhecidas.   

Depois dessa publicação, outros escritos de Joel continuaram a estampar as páginas 

da revista, dentre eles: “Danton – Histórias de duas índoles”, “Diderot”, “André Chenier – 

o helênico da Revolução Francesa”. Por todas essas publicações, o jovem escritor começou 

a ser remunerado, o que contribuiu muito para sua permanência no Rio de Janeiro.  

Ainda no ano de 1937, Joel publicava pela primeira vez, no jornal Dom Casmurro, 

um pequeno texto intitulado “Começou a primavera”, no qual descreveu com detalhes 

minuciosos as suas primeiras impressões do Rio de Janeiro. Com essa publicação, o 

iniciante jornalista foi contratado como um dos colaboradores do jornal que acabava de ser 

fundado. “Tratava-se, portanto, de um novo jornal para um novo jornalista. Recém 

chegado de Sergipe, enviou uma carta solicitando emprego para os idealizadores da 

publicação” (FERRARI, 2011, p.64). Sobre esse ambiente de trabalho, Joel declarou que:    

 
A fauna que povoava a redação do “Dom Casmurro” poderia ser dividida 
em duas espécies distintas: a dos residentes e a dos “de passagem”. Eu 
me incluía na primeira, juntamente com Danilo Bastos e Wilson Lousada. 
Éramos “os meninos do Brício”, como nos chamavam na José Olympio e 
no Café Amarelinho”, este um reduto de Mario de Andrade e de sua corte 
de jovens literatos. Os “de passagem” eram numerosos – quem não 
passava por lá? Romancistas, poetas, ensaístas, contistas, gente já 
consagrada ou iniciantes, dava de tudo (SILVEIRA, 1998, p. 133). 

 

                                                           
147 Veja sobre esta novela  na quarta seção desta tese. 
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No jornal Dom Casmurro, Joel Silveira esforçou-se para, em pouco tempo, tornar-

se um dos principais jornalistas colaboradores e, meses depois, já ocupava a cadeira de 

redator, mas tal posição não lhe garantiu o reconhecimento por suas produções entre os 

editores. Mesmo desenvolvendo atividades de colaborador, redator, assinante de seção, 

crítico literário e secretário, Joel nunca considerou o Dom Casmurro como um emprego, 

mas como um lugar em que os iniciantes no universo do jornalismo “podiam publicar, 

conversar, conhecer gente, telefonar e, de certo modo, terem um endereço fixo, no melhor 

local da cidade, onde podiam ser encontrados o dia inteiro” (SILVEIRA, 1998, p.147).   

No entanto, a experiência e a notoriedade como jornalista adquirida nesse jornal 

garantiram-lhe o convite para atuar ora como redator, ora como repórter de outros 

impressos cariocas, como a revista Diretrizes e, posteriormente, no jornal Diários 

Associados. Como repórter deste último, recebeu a alcunha de “Víbora” do seu chefe Assis 

Chateaubriand por escrever seus textos com requintes de ironia, crítica e denúncia.148 

 
    Figura 8-  Joel Silveira na redação de um dos jornais em que trabalhou 

 
    Fonte: http://ultimosegundo.ig.com.br/ Acesso em 11/11/2012. 
 

 

 

                                                           
148 Cf: SILVEIRA, 1998; FERRARI, 2011. 
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 Os requintes de detalhes presentes em boa parte dos seus escritos foram mais 

evidentes em suas reportagens como correspondente de guerra. Tais reportagens foram 

marcadas por narrações descritivas dos fatos que causavam no leitor a impressão de viver a 

cena descrita por ele. No seu célebre livro O inverno da Guerra, que traz uma coletânea 

das reportagens feitas no momento em que os fatos estavam ocorrendo na Segunda Guerra 

Mundial, ele narrou com detalhes a cirurgia de um soldado brasileiro.  Escreveu:  

 

Vejo o bisturi rasgar o baixo-ventre do pracinha, vejo seu sangue 
vermelho e grosso empapar as mechas de algodão, vejo sua carne rubra se 
abrir numa ferida profunda. A mão direita, estraçalhada pelos estilhaços, 
foi entregue a outro cirurgião brasileiro, um rapaz pálido e de óculos 
(SILVEIRA, 2005, p.136). 
 

A escrita de Joel denota uma preocupação com a estética e com o processo 

narrativo comprometidos com os esmeros das cenas reais que seus olhos registravam. Os 

textos do astuto jornalista desvendam seu empenho e capacidade de apreender o episódio 

instantâneo e o real do cenário em que vivia e escrevia em suas reportagens de guerras. 

Sobre a descrição dos fatos presentes em seus escritos, Joel Silveira revelou em entrevista 

que  

 
[...] era o mais preciso possível, com detalhes, tal e coisa. No caso de 
Monte Castelo, eu fui o único correspondente a chegar com a Divisão 
Brasileira, o 7º Regimento Brasileiro, lá no topo do Monte Castelo 
compreendeu? E de lá mesmo eu já mandei. Escrevi lá na mesa. Havia 
tiroteio. Porque o ataque ao Monte Castelo começou às 5 da manhã e 
terminou às 5 da tarde né? E lá todo mundo tremendo ainda de 
nervosismo né? Eu escrevi lá mesmo porque lá em cima do Monte 
Castelo havia uma granja, de um camponês que cultivava cevada, era lá 
que os alemães tinham se escondido, se aquartelado. Eu botei a máquina, 
porque sempre que andava eu ia com minha máquina né, e lá mesmo em 
Monte Castelo eu escrevi a reportagem [...] (SILVEIRA 2007, p.4).149 

 
Sobre o seu estilo de escrita, Joel Silveira sempre apresentou uma defesa 

contundente diante das características que lhes foram atribuídas. O tom literário e preciso 

de seus escritos o classificou como um dos fundadores de um novo jornalismo marcado por 

detalhes dos fatos reais e de um texto literário. Seus biógrafos, leitores e comentadores que 

o filiaram a uma linhagem literária que imperava nos anos de 1930 e tinha como fieis 

                                                           
149 Entrevista de Joel Silva concedida a Fernando Albuquerque Miranda em 2007. 
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representantes a família Katherine Mansfield, Ribeiro Couto e Marques Rebelo.150 A 

respeito disso, defendeu-se: 

 

[...] Disseram que eu fui o criador do jornalismo literário, ou do novo 
jornalismo, compreendeu? Mas nunca nenhum deles me acusou de trair o 
fato. Eles se referem apenas à minha maneira de escrever, compreendeu? 
Que é muito minha, não tive influência de ninguém. Eu comecei a 
escrever, a fazer jornal, com 14 anos de idade. Vim para o Rio com 19, 
nunca tive influência nenhuma, e as coisas que eu lia era Machado de 
Assis, já tinha o Graciliano. Eu sempre gostei dos bons escritores, mas 
nunca me influenciaram, mesmo porque o Graciliano não tem nada a ver 
com jornalista. Foi espontâneo, nasceu em mim. Não me ensinaram a 
escrever como eu escrevo, compreendeu? (SILVEIRA, 2007, p.13)151. 

 
A defesa de Joel com relação ao seu estilo de escrita, o qual ele definiu como 

espontâneo e livre de qualquer influência de correntes literárias e escritores, revela o 

caráter de escritor ostentador da imagem de um repórter e contista que retirava do seu 

cotidiano cenas que ganhavam tons de realidade, a partir das palavras que desenharam as 

páginas de suas dezenas de livros. Foram cerca de quarenta livros que expressam a sua 

perspectiva pessoal daquilo que presenciou e criou. Em entrevista sobre a importância do 

seu trabalho como repórter e jornalista, mostrou-se muito satisfeito com tudo que produziu 

e viveu. Declarou ele: 

 
Bom, eu acho que fiz um bom trabalho né, tanto assim que estão 
reeditando meus livros. Eu não pedi para ser reeditado. Eu acho que fui, 
sem qualquer orgulho, eu sou incapaz disso, e também odeio a falsa 
modéstia, eu acho que fui o melhor correspondente de guerra que o Brasil 
já teve. Não tenho a menor dúvida. E os próprios reconhecem isso, meus 
colegas aí. Porque eu me dediquei a fundo para essa tarefa né. Não 
dormia, dormia pouco nos instantes mais avessos, mais ingratos, 
compreendeu? Mas eu fui até o fim. Não tenho dúvida (SILVEIRA, 
2007, p.11)152.  

 
A atuação na imprensa carioca enchia de orgulho e admiração seus conterrâneos. 

Em 1944, ao visitar a capital sergipana, Joel pode constatar esta admiração ao ser recebido 

com homenagens pelo GLCS em sessão solene ocorrida no dia 26 de setembro. Durante 

esta sessão, o homenageado ouviu discursos proferidos pelos sócios Aloísio Sampaio e 

Florival Ramos e pelo diretor do Joaquim Vieira Sobral. Além destes, também discursaram 

o literato Paulo Carvalho Neto, o poeta Freire Ribeiro, o advogado Carlos Garcia e o 

jornalista Pedro Dias.  

                                                           
150 Cf: FERRARI, 2011; MIRANDA, 2007. 
151 Idem. 
152 Idem.  
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Todos os discursos ressaltaram a atuação de Joel Vieira na imprensa brasileira e 

destacaram seu importante papel quando ainda era membro do grêmio. Ao final da sessão, 

Joel agradeceu as homenagens e externou “a satisfação por ver que a instituição por ele 

fundada encontrava epígonos da mesma têmpera de seus fundadores” (A VOZ DO 

ESTUDANTE, n. 4, 30, set. 1944, p. 3). 

Por mais de 50 anos, Joel Silveira desempenhou a função de repórter e jornalista e 

colecionou admiradores, amigos e inimigos. Buscou, através dos seus textos, manter fortes 

ligações com escritores, editores, artistas e políticos. Conheceu pessoalmente alguns 

presidentes brasileiros, dentre os quais estão Getúlio Vargas, Juscelino Kubitschek, Jânio 

Quadros e Tancredo Neves. Em suas entrevistas fazia questão de dizer que seu 

apartamento em Copacabana, no Rio de Janeiro, foi muito frequentado por quase todos os 

presidentes que conheceu. Conviveu com Mário de Andrade, Clarice Lispector, Nelson 

Rodrigues, Graciliano Ramos, Manuel Bandeira, Oswald de Andrade, Monteiro Lobato e 

outros escritores de destaque no Brasil.  

Em 1952, após fundar o jornal Comício, junto com seus colegas Rubem Braga e 

Rafael Corrêa de Oliveira, o jornalista ganhou espaço e liberdade para expressar de forma 

incisiva sua oposição a Getúlio Vargas.153 E mesmo se apresentando, em seus escritos, 

como um opositor ao governo de Getúlio Vargas, em entrevista à revista História, Joel 

confessou que o considerava como uma das maiores personalidades que havia conhecido e 

a que mais o impressionou. 

Entre os anos de 1954 e 1964, dirigiu o Serviço de Documentação do Ministério do 

Trabalho, no governo dos presidentes Café Filho, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e 

João Goulart. Com o golpe militar, o jornalista perdeu o posto e foi preso por três vezes, 

devido à sua forte postura de opositor à ditadura, a qual era externada em suas reportagens. 

Sofreu censura, mas não hesitou em condenar o autoritarismo, a exemplo do conjunto de 

textos que escreveu sobre Seixas Dória, governador de Sergipe no período de 1962 a 1964, 

deposto e preso pelos militares.  

Aos 80 anos se definiu como um teimoso. “Não pedi para vir ao mundo. Agora, aos 

oitenta anos, não vou pedir para sair” (SILVEIRA, 1999).154 

 

 

 

                                                           
153 Cf: FERRARI, 2011.  
154 http://www.onordeste.com/  Acesso em 11/11/2012. 
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   Figura 9 – Joel Silveira aos 80 anos 

 
   Fonte: http://www.onordeste.com/ Acesso em 11/11/2012. 

 
Morreu aos 88 anos, no dia 15 de agosto de 2007, e seu corpo foi cremado, na 

cidade de Rio de Janeiro. A morte do jornalista sergipano foi definida por muitos de seus 

colegas de profissão como uma grande perda para a imprensa brasileira, pois morria o 

fundador do jornalismo literário brasileiro.  
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IV 

RESENHA CULTURAL  

 

 

Tomando as diretrizes peculiares à vida de uma agremiação cultural, aqui 
estamos para dar um relato de nossos primeiros passos no mundo das 
letras (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul. 1944, p.4).  

 

 

Logo após a terceira reabertura do GLCS ocorrida em maio de 1944, sua equipe 

diretiva lançou a primeira edição da A Voz do Estudante, terceira versão do jornal do 

grêmio. Neste impresso, a coluna “Resenha Cultural” tinha como função apresentar aos 

sócios e a sociedade as atividades promovidas pela agremiação. Tomei emprestado não só 

o nome desta coluna, como também sua função, para nesta seção da tese apresentar as 

impressões dos visitantes do grêmio e, evidentemente, as atividades, como também os 

eventos que tiveram a participação de alguns sócios, mas foram organizados por outras 

instituições. Apresento as sessões, os concursos, as caravanas e o programa de rádio como 

espaços de práticas culturais e promotoras de relações sociais dessa associação estudantil 

com a sociedade. 

De acordo com a diretoria do GLCS, “as diretrizes peculiares à vida de uma 

agremiação cultural” legitimavam a divulgação das atividades agremiativas nas páginas 

dos jornais do grêmio. De certo modo, a diretoria tinha clareza do quão era significativo 

publicar em seus impressos relatórios das ações do grêmio. Sabia que por meio destas 

publicações a agremiação prestava contas à sociedade e ganhava legitimidade e 

reconhecimento no meio estudantil. 

Nas sessões do grêmio, discutiam as diretrizes da associação, realizavam-se 

homenagens, defendiam-se teses e apresentavam-se trabalhos literários. Por meio delas se 

reuniam, discutiam opiniões e deliberavam ações, que seriam publicizadas nas páginas não 

só dos jornais do grêmio, como também em outros jornais sergipanos, sobretudo o Diário 

Oficial do Estado de Sergipe.  

Por conseguinte, a coluna “Resenha Cultural” transformou-se em um espelho, no 

qual refletiam o cotidiano do Grêmio Literário Clodomir Silva e as suas relações sociais 

estabelecidas.   
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4.1 VISITANTES, SESSÕES E CARAVANAS  

 

 

Illmo. Sr.  Exupére Monteiro m. d. director da Imprensa Official. Nesta. 
Saudações – Tenho a súbita honra de convidar-vos para a sessão solene 
do Grêmio Literário “Clodomir Silva”, no próximo domingo dia 26, no 
salão nobre do Ateneu Pedro II, às 9 horas da manhã em homenagem a 
memória do saudoso Lyses Campos, patrono da cadeira nº 1 do mesmo 
Grêmio.  
Sem mais no momento firmo-me alto estima e consideração – Joel 
Silveira – Presidente (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 
25, abr. 1936). 

.   
 
 

Sessões ordinárias, extraordinárias e solenes compuseram o quadro de reuniões do 

grêmio, nas quais se discutiam as diretrizes da associação, realizavam-se homenagens, 

defendiam-se teses e apresentavam-se trabalhos literários. E assim como mostrou o convite 

enviado para o diretor da imprensa oficial de Sergipe, muitas das sessões contavam com a 

participação de visitantes que comumente faziam questão de fazer uso da palavra para 

externarem suas impressões sobre o grêmio. E quando não oralisavam as suas impressões, 

as deixavam registradas no Livro de Visitantes do Grêmio Literário Clodomir Silva, que 

mesmo não sendo localizando durante o percurso da pesquisa, teve alguns dos seus 

registros publicados no jornal.  

Na sexta edição do jornal A Voz do Estudante foram publicadas alguns dessas 

impressões, cujo objetivo era “atestar uma obra que alguns, por ignorância ou inveja 

desacreditam” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 6, 30, nov. 1944, p.7). Segundo a diretoria 

algumas pessoas não acreditavam no grêmio e viviam a execrar as suas atividades e 

duvidar da sua importância para juventude sergipana. Como resposta a essas pessoas, 

buscaram publicar as impressões de ex-gremistas, como Joel Silveira, que, segundo os 

relatos da diretoria, prazerosamente escreveu: 

 

A impressão que levo do Grêmio Clodomir Silva é de uma trincheira 
contra o fascismo. Só isto basta para constituir sua existência e garantir 
através dos tempos o acerto da sua creação (A VOZ DO ESTUDANTE, 
n. 6, 30, nov. 1944, p.7). 

  
 

Para a diretoria o registro dessa impressão era muito significativo, pois expunha 

não só a opinião daquele que viu o grêmio nascer, como também a de alguém que, mesmo 
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morando longe de Sergipe, ouviu falar sobre a continuidade da agremiação por outras 

gerações de estudantes. Ao definir o grêmio como uma trincheira contra o fascismo, Joel 

Silveira também ratifica uma das finalidades do grêmio presente nos Estatutos de 1946, 

que era o combate à ideologia fascista. 

Outro ex-gremista que também não residia mais em Sergipe e registrou suas 

impressões foi Felix de Figueiredo, que, assim que chegou do Rio de Janeiro, visitou o 

“velho e tradicional Atheneu” e aproveitou para matar a saudade da sua antiga agremiação. 

Durante a visita escreveu que deixava  

 
[...] consignada, em poucas palavras a certeza da vitória da mocidade 
sergipana, sempre na vanguarda e altaneira pela grandeza do postulado 
imaculado de um Brasil digno de Pedro II (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 
6, 30, nov. 1944, p.7). 
 

 
A leitura dessas impressões desvendou a alegria dos antigos sócios de saber que o 

GLCS ainda continuava de portas abertas e aglutinava jovens dispostos a se dedicarem às 

letras e lutarem pela liberdade e os direitos estudantis. Márcio Rolemberg, ao produzir um 

texto para ser publicado nas “Páginas dos Novos de Sergipe”, afirmou que no Rio de 

Janeiro recebeu notícias do grêmio, as quais ele denominou como “ecos saudosos”. Tais 

ecos informaram que uma nova geração de estudantes do Atheneu Sergipense avançavam e 

triunfavam à frente da antiga associação estudantil fundada por uma plêiade de jovens de 

outrora. 

 Nos registros de ex-gremistas, aqui pautados, percebeu-se que mesmo longe de 

Sergipe, eles recebiam notícias da sua saudosa agremiação, fato que lhes causavam, além 

de alegria, muito entusiasmo e orgulho. Entendiam eles que a nova geração de estudantes 

continuaram dando vida às finalidades do GLCS e aos trabalhos e sonhos estudantis.  

 Ao publicar as impressões dos visitantes que moravam em Aracaju, a diretoria do 

grêmio teceu críticas com um tom de denúncia à prostituição e o abandono de crianças na 

capital sergipana. 

 
Mas meus amigos, vamos ver dentro desta linda capital que abriga sob 
suas pontes tantas crianças desamparadas, desta “cidade menina” que vê 
o drama das prostitutas emigrando do “Bonfim” para o Curral e para os 
hospitais como uma tragédia manchante da sociedade, desta beleza do 
Brasil que tem o seu poema no explendor dos sóis e o seu drama na lama 
das chuvas, vamos ver dentro desta Aracaju do nosso coração o que o 
Grêmio é (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 6, 30, nov. 1944, p.7). 
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A denúncia foi seguida do registro da impressão de outro ex-gremista, o advogado 

Carlos Garcia, que escreveu: “Quando me aproximo de uma mocidade como a do Grêmio 

“Clodomir Silva” sinto aumentar a minha fé no futuro” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 6, 

30, nov. 1944, p.7). Nas palavras de Carlos Garcia, os jovens sócios representavam uma 

juventude promissora que dignificava e enchia de orgulho a sociedade aracajuana. 

Além de ex-gremistas, também registrou-se a impressão de professores e membros 

da sociedade de Aracaju, a exemplo de Freire Ribeiro, que definiu o grêmio como “uma 

seiva sempre nova da liberdade em terras de Sergipe” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 6, 

30, nov. 1944, p.7).  Não menos entusiasmados, os professores também demonstraram em 

discursos e palestras proferidas, quão importante era ter seus alunos envolvidos em uma 

associação estudantil que além de primar pelas letras, artes e ciências, era uma verdadeira 

casa estudantil na qual residia coragem, sonhos e direitos estudantis.   

O professor José Calazans Brandão, na sessão ordinária realizada no dia 3 de junho 

de 1944, declarou a sua confiança nos “moços que como frágeis barcos se atiraram no 

oceano do movimento estudantil, encarando a realidade como se a deve encarar” (ATA DO 

GRÊMIO CULTURAL CLODOMIR SILVA, 03/06/1944). 

É perceptível, em cada palavra expressa pelos visitantes, que o grêmio representava 

uma imagem de um espaço não só literário, mas social e político, no qual seus jovens 

sócios dotados de compromissos e respeito aos seus interesses se revelavam como 

verdadeiros defensores da liberdade e dos estudantes. 

Após a inauguração do grêmio, a diretoria tratou logo de estabelecer um calendário 

de sessões ordinárias e definiu que estas seriam inicialmente realizadas no Salão Nobre do 

Atheneu Sergipense e, tempo depois, passariam a ser realizadas na sala do grêmio, Sala 

Professor Joaquim Vieira Sobral. Inicialmente, as sessões ordinárias aconteciam duas 

vezes por semana, às terças-feiras e sextas-feiras, às 17 horas, ao término da última aula do 

dia. Provavelmente, este calendário de sessões vigorou apenas nos anos de 1934 a 1939, só 

sofrendo alterações na quantidade de sessões semanais e horários, na década de 1940, 

quando as sessões ordinárias passaram a ser realizadas em diferentes dias da semana, sendo 

que a maioria ocorreu aos sábados às 16 horas, conforme mostra o Quadro 25. 
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Quadro 25 – Sessões ordinárias do GLCS – 1944-1945 
Sessões Ordinárias 

MÊS DIAS Horário 

Maio 20/05/1944 Segunda-feira 16 h 

Junho 
03/06/1944 Sábado 16 h 

10/06/1944 Sábado 16 h 

Julho 
15/07/1944 Sábado Não Registrado 

22/07/1944 Sábado Não Registrado 

Agosto 05/08/1944 Sábado Não Registrado 

Setembro 
02/09/1944 Sábado 

Não Registrado 
19/09/1944 Terça-feira 

Maio 
02/05/1945 Sexta-feira Não Registrado 

26/05/1945 Segunda-feira 16 h 

Agosto 18/08/1945 Sábado 16 h 
Setembro 13/09/1945 Quinta-feira 16 h 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nas atas do GLCS de 1944 e 1945. 
 

A ausência de todos os livros de atas do GLCS impossibilitou a apresentação de um 

quadro mais completo de todas as sessões. No entanto, foi possível perceber que o grêmio 

realizou sessões ordinárias, extraordinárias e solenes, nas quais seguiam o mesmo ritual de 

organização dos trabalhos.  As sessões eram abertas pelo presidente do grêmio, o qual após 

cumprimentar todos os presentes, passava a palavra para o segundo secretário que lia a ata 

da sessão anterior. Após a leitura da ata, esta era colocada em votação e, depois de 

aprovada pelos presentes, o primeiro secretário lia o expediente do grêmio e passava a 

palavra para o presidente, o qual dava continuidade à sessão.   

A respeito do ritual de abertura das sessões, Joel Silveira declarou que quando o 

grêmio estava sob sua presidência as sessões eram abertas com o grito de guerra “No 

Pasarán”155, em homenagem a Dolores Ibárruri Gómez, uma das fundadoras do Partido 

Comunista da Espanha. Segundo o ex-presidente, naquele momento, todos jovens 

estudantes do Atheneu Sergipense estavam envolvidos com os acontecimentos mundiais, 

sobretudo os horrores do nazismo e fascismo, de maneira que a diretoria influenciada por 

concepções comunistas adotaram o lema em espanhol, como uma palavra de saudação 

entre os sócios. 

                                                           
155 O lema que expressa determinação de defender uma posição contra o inimigo. A primeira referência a seu 
uso remonta à Primeira Guerra Mundial, pronunciado pelo general francês Robert Nivelle. Mais tarde, foi 
usado em sua famosa versão castelhana “No pasarán”, por Dolores Ibárruri Gómez, uma das fundadoras 
do Partido Comunista da Espanha, que o tirou de um cartaz produzido pelo pintor espanhol Ramón Puyol.  
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[...]“No pasarán” o nosso grito de guerra – era assim que nos saudávamos 
nos encontros na rua ou antes do início das sessões do Grêmio Literário 
Clodomir Silva; ou ainda, quando queríamos (e queríamos sempre) 
provocar os bandos de integralistas “camisas verdes” com quem 
esbarrávamos nas esquinas de Aracaju (SILVEIRA, 1998, p. 20). 

 
 Em todas as sessões ordinárias, extraordinárias e solenes ocorriam 

pronunciamentos de discursos, recitação de poemas, leituras de contos e de outras 

modalidades de textos literários. Durante a pesquisa, só foram localizadas 24 atas das 

sessões, sendo 13 ordinárias, 9 solenes e duas extraordinárias. A leitura das atas das 

sessões extraordinárias pôs em relevo as motivações para a convocação deste tipo de 

sessão, mesmo que estas não fossem apresentadas durante a sessão.  

No corpo da ata da sessão do dia de 2 de setembro de 1944 não há nenhum registro 

de explicação sobre o real motivo da convocação extraordinária. Contudo, diante dos 

diversos assuntos que foram discutidos nesta sessão, é possível indicar que, provavelmente, 

o assunto extraordinário foi a exoneração, sem justificativa, do sócio José Lima de 

Azêvedo do cargo de Diretor de Propaganda e Biblioteca, sendo substituído por João 

Mesquita.  

No caso da sessão extraordinária ocorrida no dia 17 de agosto de 1944, o motivo da 

convocação foi o “passamento de mais um ano do atentado covarde que foram vítimas os 

nossos irmãos indefezos que navegava nas águas tranqüilas do oceano Atlântico (ATA DO 

GRÊMIO CULTURAL CLODOMIR SILVA, 17/08/1944). Os gremistas referiam-se ao 

ataque alemão que os navios brasileiros sofreram em 1942, quando navegavam pela costa 

de Sergipe.156 O presidente do grêmio, ao abrir a sessão, explicou a importância de se 

lembrar a triste data que marcou a história do Brasil e que não deveria ser apagada do 

coração de todos os brasileiros conscientes dos seus deveres perante a pátria. Ele também 

lamentou não ter trazido uma crônica que havia escrito para ser lida naquela sessão.157 

                                                           
156 Segundo Cruz (2012), “o litoral de Sergipe é um lugar excelente da costa do Brasil para se historiar as 
operações dos submarinos alemães no tempo da Segunda Guerra Mundial. Na noite do dia 15 para 16 de 
agosto de 1942, o U-507 empreendeu sucessivos ataques navais. Ao amanhecer, a correnteza marítima 
arrastou os primeiros sinais da tragédia às praias de Mangue Seco, Estância, Itaporanga, São Cristóvão, 
Aracaju e Barra dos Coqueiros. A princípio, chegaram os náufragos, logo depois os cadáveres, e por último, 
os salvados (mercadorias avariadas, destroços navais e pertences dos passageiros e tripulantes). Até os meses 
de setembro e outubro de 1942, as ondas insistiam em jogar objetos na areia, como se elas quisessem alertar 
sobre a presença inimiga debaixo d’água” (p. 193). 
157O memorialista sergipano Murilo Melins lembra com detalhes daquele dia: “Em agosto de 1942, a cidade 
foi abalada com a notícia dos torpedeamentos dos navios de nossa marinha mercante (Anibal, Benévolo, 
Itagiba, Araraquara e Baipendy) em costa sergipana, por submarinos alemães. Os vapores atingidos, eram 
velhos conhecidos dos sergipanos, pois atracavam em Aracaju frequentemente, transportando passageiros de 
cargas. Aracaju respirava clima de horror. Aviões Paulistinhas do nosso aeroclube, pilotados por Walter 
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No tocante às sessões solenes, estas eram entendidas como eventos de grande 

importância para o grêmio e tinham como objetivo prestar homenagens à intelectualidade 

sergipana e comemorar datas históricas como 14 julho – Tomada da Bastilha – e 7 de 

setembro – Semana da Pátria. Tobias Barreto e Clodomir Silva foram os intelectuais 

sergipanos mais homenageados nessas sessões. Abertas ao público, na maioria das vezes, 

foram realizadas às 19 horas e 30 minutos, sempre contavam com a participação de 

autoridades e ilustres da sociedade sergipana que recebiam convites dos sócios, que não 

mediam esforços para demonstrar como a sua associação estudantil e literária se 

organizava e funcionava.   

Algumas sessões solenes foram realizadas fora do espaço do Atheneu Sergipense, 

especialmente no auditório do Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe.  Estas sessões 

sempre eram presididas pelo presidente de honra do grêmio, o diretor do Atheneu 

Sergipense. Este, na maioria das vezes, passava a presidência para uma das autoridades que 

estivesse presente, sobretudo o representante do governo do Estado ou do prefeito de 

Aracaju. Durante as sessões, os sócios discursavam, debatiam, recitavam poema e liam 

trabalhos de sua autoria sobre o homenageado ou datas históricas. Além das homenagens 

prestadas pelos sócios, a solenidade também contava com a participação dos convidados, 

que proferiam discursos sobre os homenageados.  

A respeito desse tipo de participação, na sessão solene em comemoração ao 

aniversário de nascimento de Tobias Barreto, ocorrida no dia 8 de junho de 1944, Junot 

Silveira, representante do jornal A Folha da Manhã, franqueou a palavra e, com um 

eloquente discurso, analisou a célebre frase: “Voltar a Tobias é progredir”. Em seguida, 

congratulou-se com a diretoria do grêmio, pelo “marco de luz que deixou em recordar os 

sergipanos ilustres e pela ousadia de enfrentar a corrente barrista dos estudantes de 

Sergipe, conseguindo, senão muitos, mas alguns lírios salvar da lama” (A VOZ DO 

ESTUDANTE n. 1, 7, jun. 1944. p. 6).     

Outro exemplo sobre a participação do público nas sessões solenes foi o discurso 

proferido pelo professor José Calazans Brandão sobre Clodomir Silva e o folclore 

Sergipano no dia 10 de agosto de 1944, durante a sessão comemorativa do décimo segundo 

                                                                                                                                                                                

Batista, José Correia de Araújo (Arujinho), Lindolfo Calazans, Dr. Lourival Bonfim, Valfrido Rezende, 
sobrevoavam nossa costa, localizando cadáveres ou sobreviventes que se debatiam nas águas, muitas vezes se 
agarrando a tábuas ou outros destroços do navio. Nossos aviadores aterrissavam onde podiam, levando 
médicos para prestarem os primeiros socorros. Soldados do exército brasileiro patrulhavam as praias 
socorrendo os náufragos e enterrando os mortos” (MELINS, 2007, p. 292). 
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aniversário da morte do patrono do grêmio. Estiveram presentes nesta sessão a viúva e os 

filhos do saudoso professor, o representante do governo do Estado e o prefeito de Aracaju.  

 Antes do pronunciamento do professor José Calazans, o filho do homenageado e 

sócio do grêmio, Antônio Clodomir de Souza e Silva, fez a abertura da solenidade com um 

discursos sobre a vida e a obra de seu pai e recitou um poema inédito de Clodomir Silva, 

sobre as águas do Contiguiba, escrito quando ele ainda era estudante do Atheneu 

Sergipense.158 

Sobre as sessões solenes em comemoração às datas históricas, duas foram 

registradas nas atas do ano de 1944. A primeira aconteceu em 14 de junho de 1944, em 

comemoração a “Tomada da Bastilha”. Nesta sessão, os sócios Aloíso Sampaio, José 

Bonifácio Fortes e José Bezerra apresentaram trabalhos sobre a Revolução Francesa, o 

luxo da corte francesa e a queda da Bastilha.  

O sócio José Bonifácio Fortes, ao discorrer sobre a queda da Bastilha e o luxo da 

corte francesa, equiparou a prisão francesa de 1789 com a situação da sociedade brasileira 

e, em especial, dos estudantes que sofriam os altos preços dos livros. Explicou que a 

bastilha brasileira era “um véu de tristeza econômico que nos ameaça, com a construção de 

uma fortaleza onde serão encerrados, não criminosos políticos, mas criminosos por falta de 

alfabetização, por causa do aumento crescente dos materiais escolares” (A VOZ DO 

ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944). Ao término da fala, José Bonifácio convocou os 

estudantes a unirem forças para derrubar o poder dos livreiros e das editoras que, através 

dos abusivos preços dos livros, impediam o futuro dos estudantes. 

 A segunda sessão solene registrada nas atas de 1944, cuja finalidade era 

comemorar uma data histórica, ocorreu no dia 6 de setembro, em comemoração à Semana 

da Pátria, na qual os sócios Antônio Porto, Avany Torres de Souza e Aloísio Sampaio 

discursaram sobre patriotismo, independência do Brasil e as tradições brasileiras. O sócio 

                                                           
158 Poema de Clodomir Silva sobre as águas do Contiguiba:  

“É bela a madrugada, a loira Sírius 
No azul do céu bailava vaporosa: 
Na lindeza da aurora cor de rosa, 
As nuvens brancas pareciam lírios 
O Contiguiba sonha. A onda raivosa  
A praia beija em lances de martírios, 
Entretanto no azul loira Sírius 
Zomba da onda. Em barca altiva, airosa, 
Vamos remando, eu e um companheiro  
Gazando de Eôlo mago naleio 
Enquanto o remo fende a água ligeiro 
Satisfeitos a vida neste instante 
 Mais ainda que que alegre vejo 
Que a vida a um passeio é semelhante” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 3, 26, ago. 1944, p.1). 
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José Barroso, ao discursar sobre a sociedade brasileira, entrou em desavença com o sócio 

Antônio Clodomir de Souza e Silva por ter chamado todos os burgueses de canalha, sem 

fazer nenhuma exceção. Na ocasião, Antônio Clodomir Silva destacou o presidente de 

honra e diretor do Atheneu Sergipense, Joaquim Vieira Sobral, como uma exceção da 

burguesia, pois não era canalha. Por sua vez, José defendeu-se sob a alegação de que não 

ofendeu o presidente de honra, pois o mesmo não era burguês, mas “um homem humanista 

batalhador contra a miséria que avassala o nosso futuro” (ATA DO GRÊMIO 

CULTURAL CLODOMIR SILVA, 06/09/1944).  

A discussão foi encerrada pelo diretor da instituição de ensino explicando que 

muitos burgueses estavam envolvidos em causas sociais, logo não eram canalhas. Por fim, 

Joaquim Vieira Sobral lembrou aos gremistas que o grêmio era uma instituição estudantil 

e, naquela conjuntura política do país, o melhor seria evitar debates sobre a situação social 

e política do Brasil. Mais uma vez o diretor demonstrava o seu temor de ver o grêmio 

envolvido em assuntos políticos. Para o diretor da escola, o grêmio, cuja fundação ele 

havia permitido, apoiava e participava como presidente de honra, não podia ter seu nome 

atrelado a questões e querelas políticas. Para o diretor, Joaquim Vieira Sobral, o grêmio 

deveria sempre continuar primando pelo estímulo à literatura e a cultura. 

 As análises das fontes inventariadas indicam o obstinado zelo da direção do 

Atheneu Sergipense em relação às finalidades literárias do grêmio e o afastamento dos 

sócios com as questões políticas. Tal era a preocupação que, em quase todas as sessões, a 

direção se fez presente ou foi representada por um professor. Esta atitude, além de 

demonstrar a significância do grêmio para a instituição de ensino, também revela como a 

presença da direção ou de membros do corpo docente criava um clima de controle e 

vigilância dentro da associação estudantil, que cada vez mais se encantava pelos debates 

políticos e a participação da classe estudantil na construção do futuro do país.  

Das 12 sessões ordinárias arroladas, percebeu-se que, mesmo estas sendo 

consideradas uma reunião das atividades corriqueiras do grêmio, a maioria delas contou a 

presença do diretor da instituição escolar, que buscava fazer uso da palavra, sempre que 

possível, para elogiar, orientar, estimular e controlar os ânimos dos sócios durantes os 

debates. Nessas sessões era desenvolvida uma série de atividades, como: debates, 

discursos, palestras, recitação, deliberações, posse de sócios acadêmicos, apresentação de 

chapas eleitorais, eleições, leituras de correspondências recebidas e expedidas, jornal 

falado e outros.  
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Nas atas das sessões ordinárias ocorridas durante o ano de 1944 notou-se que os 

membros da diretoria eram os sócios que mais franqueavam a palavra, conforme mostra o 

Quadro 26. 

 

Quadro 26– Participação da diretoria nas sessões ordinárias 1944 
Data da Sessão Nome do Sócio Função no Grêmio 

20/05/1944 Antônio Clodomir de Souza e Silva Segundo Secretário 
20/05/1944 Pedro Ribeiro de Oliveira Presidente 
03/06/1944 José Bonifácio Fortes Primeiro Secretário 
03/06/1944 Florival Ramos Conselho Fiscal 
03/06/1944 Joaquim Caldas Sócio 
03/06/1944 João Araújo Monteiro Sócio-amigo / Professor do Atheneu Sergipense 
03/06/1944 José Calazans Brandão Sócio-amigo / Professor do Atheneu Sergipense 
10/06/1944 José Oliveira Lima Conselho Fiscal 
10/06/1944 Aloísio Mendonça Sampaio Conselho Fiscal 
10/06/1944 Pedro Ribeiro de Oliveira Presidente 
10/06/1944 Isaac Zukermam Diretor de Propaganda 
10/06/1944 Antônio Clodomir de Souza e Silva Segundo Secretário 
10/06/1944 José Bonifácio Fortes Primeiro Secretário 
15/07/1944 Antônio Clodomir de Souza e Silva Segundo Secretário 
15/07/1944 Florival Ramos Conselho Fiscal 
15/07/1944 Aloísio Mendonça Sampaio Conselho Fiscal 
15/07/1944 Walter Felizola Soares Vice-presidente 
22/07/1944 José Bonifácio Fortes Primeiro Secretário 
22/07/1944 Walter Felizola Soares Vice-presidente 
22/07/1944 Antônio Clodomir de Souza e Silva Segundo Secretário 
22/07/1944 Avany Torres de Souza Sócia 
22/07/1944 Florival Ramos Conselho Fiscal 
22/07/1944 Arnaldo Lelis Convidado 
22/07/1944 Aloísio Mendonça Sampaio Conselho Fiscal 
22/07/1944 José Oliveira Lima Conselho Fiscal 
22/07/1944 José Leone Araújo Sócio 
05/08/1944 José Oliveira Lima Conselho Fiscal 
05/08/1944 José Lima de Azevêdo Diretor de Propaganda e Biblioteca 
05/08/1944 Aberlado Monteiro Tesoureiro 
05/08/1944 Florival Ramos Vice-presidente 
05/08/1944 Everaldo Lídio Santos Convidado 
05/08/1944 José Bonifácio Fortes Primeiro Secretário 
05/08/1944 Antônio Clodomir de Souza e Silva Presidente do Conselho Fiscal 
05/08/1944 Aloísio Mendonça Sampaio Conselho Fiscal 
05/08/1944 Henrique Lacerda Mota Sócio 
05/08/1944 José Luciano Libório Sócio 
05/08/1944 José Calazans Brandão Sócio-amigo / Professor do Atheneu Sergipense 
02/09/1944 José Bonifácio Fortes Primeiro Secretário 
02/09/1944 Giordano Felizola Tojal Segundo Secretário 
02/09/1944 José Bezerra Sócio 
02/09/1944 Joaquim Caldas Sócio 
02/09/1944 Aloísio Mendonça Sampaio Conselho Fiscal 
02/09/1944 José Olino de Lima Neto Sócio-amigo / Professor do Atheneu Sergipense 
19/09/1944 Antônio Clodomir de Souza e Silva Presidente do Conselho Fiscal 
19/09/1944 Walter Felizola Soares Presidente 
19/09/1944 Aloísio Mendonça Sampaio Conselho Fiscal 
19/09/1944 Florival Ramos Vice-presidente 

Fonte: Quadro elaborado com base nas atas do Grêmio Cultural Clodomir Silva – 1944.  
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Nas oito sessões ordinárias ocorridas naquele ano, franquearam a palavra 

presidente, vice-presidente, primeiro e segundo secretários, conselheiros fiscais, 

tesoureiros, diretor de propaganda e biblioteca, objetivando não só discutirem questões 

ligadas à administração, mas, sobretudo, apresentarem trabalhos literários, recitarem 

poemas e pronunciarem discursos. Além da participação majoritária da diretoria nessas 

sessões, destacou-se, também, a participação de professores do Atheneu Sergipense e 

convidados, que fizeram uso da palavra para palestrarem e parabenizarem os gremistas 

pelo desempenho e contribuição dada ao desenvolvimento intelectual e cultural da 

juventude sergipana.  

É interessante observar que as sessões do GLCS, fossem elas solenes, 

extraordinárias ou ordinárias, eram marcadas por um ritual marcado pela hierarquia, 

formalidade e organização. Nas atas lavradas pelos segundos secretários, notou-se a forte 

presença e respeito a figura do presidente e presidente de honra do grêmio, que conduziam 

os trabalhos durantes as reuniões com maestria e compromisso com as finalidades daquela 

associação estudantil.  

E mesmo nos momentos de fortes debates entres sócios que franqueavam a palavra, 

ressaltou-se sempre o respeito ao outro, a paciência para ouvir e, assim, concordar ou 

discordar da opinião externada. Notou-se, também, que o grêmio não só reuniu alunos que 

vislumbravam conhecimentos literários e culturais, mas uniu alunos, professores e 

diretores em torno de uma associação estudantil, que não só representava o corpo discente 

do Atheneu Sergipense, como também a própria instituição de ensino.  

Os alunos compreendiam o grêmio como uma instituição literária na qual se reunia 

uma classe de alunos estudiosos – aqui, faz-se necessário acrescentar o adjetivo 

“estudiosos”, pois os quinze primeiros sócios foram rigorosamente selecionados, tendo em 

vista o bom desempenho na aprendizagem, disciplina e o comportamento nas aulas. Logo, 

é certo afirmar que os primeiros sócios do GLCS constituíam um grupo seleto composto 

pelos melhores alunos do Atheneu Sergipense. Professores e diretor se compraziam com a 

associação de seus alunos, pois ela dava visibilidade às ações desenvolvidas naquela 

instituição de ensino.  

O grêmio constituiu-se, assim, como a maioria das associações, clubes e centro 

criados dentro dos moldes das instituições republicanas, como um espaço “para ver e ser 

visto”. Um espaço que legitimava os interesses coletivos e congregava indivíduos que 

comungavam dos mesmos objetivos e interesses e fazia dele uma escola que ditava valores 

morais de comportamento e criava um ambiente de interesse ideológico, social e 
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político.159 O “para ver e ser visto” motivavam e embalavam as participações dos sócios 

em diversas atividades culturais, sociais e políticas e davam visibilidades para o grêmio e o 

Atheneu Sergipense dentro da sociedade sergipana.  

De certo modo, o Grêmio Literário Clodomir Silva representava para a direção de 

Atheneu Sergipense, não só um espaço de reunião de estudantes, mas também uma vitrine 

na qual estavam em exposição os melhores alunos, a colaboração e incentivo do diretor e 

dos professores e, sobretudo um espaço que aproximava as autoridades e a sociedade à 

instituição.  

Essa aproximação da sociedade, e, especialmente, das autoridades, é percebida na 

lista de presença da sessão inaugural do grêmio, quando foi registrada a presença não só de 

alunos, professores, diretor, mas de jornalistas e, principalmente, do interventor federal do 

estado, conforme consta no Quadro 27. 

 
Quadro 27 – Participantes da sessão inaugural do Grêmio Literário Clodomir Silva - 
1934 

Nome do Agremiado Função 

Abelardo Horta Aluno 
Alberto Melo Aluno 
Célio Costa Aluno 

Fernando Abud Aluno 
Hernani Sávio Vieira Sobral Aluno 

Jaguanharo Passos Aluno 
João Batista de Lima e Silva Aluno 

João Rodrigues Nou Aluno 
Joel Silveira Aluno 

José Bittencourt Aluno 
José Monte Aluno 

Luiz Barreto Aluno 
Lyses Campos Aluno 
Manuel Dantas Aluno 
Paulo Silveira Aluno 

Walter Barboza Aluno 
Wilson Lima Aluno 

Augusto Maynard Gomes Interventor Federal do Estado 
Joaquim Vieira Sobral Diretor do Atheneu Sergipense 

Florentino Meneses Professor do Atheneu Sergipense 
Artur Fortes Professor do Atheneu Sergipense 
Jornalistas Representantes dos jornais Diário da Tarde e Sergipe Jornal 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos jornais sergipanos da época. 
 

                                                           
159 A pesquisadora Maria da Graça Jacintho Setton ao realizar um estudo do comportamento, das práticas 
socioculturais presentes nos Rotary Clubes paulistas destacou que estas associações voluntárias eram 
“espaços para ver e ser vistos. Espaços que funcionam como uma escola moral e comportamental, forte 
instrumento social e político” (SETTON, 2004, p. 95). 
 



193 
 

_________________________________________________________________________ RESENHA CULTURAL 

 
As atas dos anos de 1944 e 1945 indicam que, dez anos após a fundação do grêmio, 

as sessões ainda contavam com a participação não só dos alunos, como também do diretor 

e professor do Atheneu Sergipense e de pessoas externas à instituição de ensino como ex-

professores, o interventor federal, os membros dos estabelecimentos de ensino de Aracaju 

e o secretário geral do Estado de Sergipe. 

Na ata da sessão ordinária, realizada no dia 3 de junho de 1944, há o registro da 

presença do representante do Inventor Federal do Estado, o senhor José Machado. Vale 

destacar, também, que, no registro de todas as atas das sessões do grêmio, ocorridas entre 

20 de maio de 1944 e 13 de setembro de 1945, constava a presença de professores, do 

diretor e de representantes do interventor federal.160 

A observação dos registros das atas permitiu compreender que a presença de 

pessoas externas ao Atheneu Sergipense era mais comum durante as sessões solenes, como 

foi registrado na ata do dia 8 de junho de 1944, na qual estavam presentes o representante 

do interventor federal, o diretor do Colégio Estadual de Sergipe, o secretário geral do 

estado, os representações dos estabelecimentos de ensino da capital, professores e alunos 

do Colégio Estadual de Sergipe. 

Ao término das sessões ocorria a assinatura da ata, sendo o segundo secretário o 

responsável para o recolhimento das assinaturas. Este era orientado pela diretoria a colher a 

assinatura das autoridades e diretor do Atheneu Sergipense. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
160 Esclareço que a percepção dos tipos de participantes das sessões se deu a partir da observação das 
assinaturas das atas e das informações gerais sobre os participantes, que eram registradas nas linhas iniciais 
das atas.  Logo, é possível afirmar que as assinaturas dos participantes presentes no final de cada ata, não 
significavam o número exato de participantes das sessões.  
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        Figura 10 – Assinatura nas atas do grêmio 

 
          Fonte: Ata do Grêmio Cultural Clodomir Silva, 8/06/1944. 

 
 
Cabe esclarecer que a assinatura do diretor se dava porque este era presidente de 

honra do grêmio, o que lhe garantia o dever e o direito de assinar todas as atas das sessões 

em que ele se fizesse presente. No tocante à assinatura do representante do interventor 

federal, esse não era considerado membro do grêmio, mas a ele era concedido o direito de 

assinatura. As fontes analisadas indicam que a diretoria do grêmio tinha consciência da 

importância e legitimidade que a agremiação adquiria quando em suas sessões esse tipo de 

autoridade se fazia presente. Daí o empenho para colher a assinatura deste participante, ou 

seja, a diretoria do grêmio era ciente de que a presença do interventor federal ou de seu 

representante contribuía para construção da imagem da agremiação diante da sociedade e 

da juventude da época. 

Outra informação que corrobora com esse entendimento é o envio de telegramas 

para o interventor federal do estado, convidando-o para participar das sessões solenes. A 

coluna “Noticiário”, do Diário Oficial do Estado de Sergipe, do dia 6 de julho de 1934, 

registrou:  

 
Exmº Sr. O Grêmio Literário “Clodomir Silva” tem a honra de convidar 
v. excia. e a exma família para assistirem as sessão solene que  se 
realiasará no dia 07 do corrente no  “Recreio Club” às 20 horas. [...] 
(DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 6, jul. 1934). 
 

 
O contato com a maior autoridade do Estado não acontecia apenas em forma de 

convites, mas também de visitas, cujos objetivos foram diversos. Como exemplo destas 

visitas, cito o caso do sócio e ex-presidente do grêmio, Carlos Alberto Sampaio, que, no 

dia 30 de agosto de 1934, visitou o interventor federal Augusto Maynard Gomes para 
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oferece-lhe um exemplar do seu livro A Escola Geográfica e a Sociedade Brasileira, que 

acabava de ser publicado.     

Outro bom exemplo dos diversos motivos de visitação ao dirigente do Estado de 

Sergipe foi a ocorrida no dia 17 de agosto do ano de 1936, quando os alunos componentes 

da Caravana Estudantil Alcebíades Paes, dentre os quais estavam os sócios e diretores do 

grêmio, junto com a direção da instituição de ensino, fizeram uma visita de agradecimento, 

conforme mostrou o noticiário da imprensa oficial do Estado.  

 

Os estudantes componentes da caravana “Alcebíades Paes”, 
acompanhados do professor Joaquim Vieira Sobral, presidente da mesma 
e diretor do Atheneu Pedro II, estiveram hontem em Palácio, onde em 
nome de seus colegas, o jovem Joel Silveira agradeceu ao exmo sr. 
Governador o apoio que lhe prestou, tornando possível a viagem de 
confraternização intelectual que acabava de realizar à cidade de Salvador. 
S. excia. agradeceu a manifestação que lhe acabava de ser prestada pela 
mocidade do Atheneu Pedro II, alli toda reunida, reaffirmando a sua boa 
vontade para tudo quanto se prenda ao bom nome de Sergipe (DIÁRIO 
OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 18, ago. 1936). 
 

É visível a relação dos sócios do GLCS com as autoridades do Estado. O 

recolhimento da assinatura das autoridades estaduais, quando estas se faziam presentes nas 

sessões, o envio de convites para as mesmas assistirem às sessões, tendo a certeza de que 

estes convites seriam publicados no Diário Oficial, podem ser entendidos como estratégias 

utilizadas pelos agremiados, visando demonstrar sua representatividade no campo 

educacional e social, ou seja, a participação de autoridades nas sessões do grêmio 

significava o quanto de capital social a agremiação possuía. Por meio de convites e visitas 

de cortesias, de agradecimentos e solicitação de assistência, o grêmio estreitava as relações 

e ganhava legitimidade das atividades e finalidades.   

A boa relação com as autoridades do Estado não só legitimava as atividades e 

finalidades, como também demonstrava que a diretoria do grêmio tinha ciência da 

significância dessa relação e como esta poderia auxiliar na imagem da associação perante a 

sociedade.  

 O envio de correspondências ao governador do Estado e ao Secretário de Justiça e 

Negócios do Interior comunicando sobre a eleição e a posse da nova diretoria do grêmio 

eleita em junho de 1937, conforme publicação do Diário Oficial do Estado de Sergipe, 

remete a mais um indício da necessidade da diretoria do grêmio de manter uma boa relação 

com as autoridades estaduais. É importante lembrar que durante os anos de 1930 a 1945 o 

Brasil estava sob regime político do governo Vargas, no qual ocorria um forte controle das 
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ações da juventude. Daí, além de ser uma necessidade de manter uma boa relação para se 

legitimar e ganhar representatividade na sociedade aracajuana, existia também uma 

obrigação de comunicação com as autoridades.  

Percebeu-se que os associados buscavam angariar mais destaque e valor no campo, 

como forma de comprovar seu capital social, construído a partir da rede de relações 

interpessoais edificadas na competição entre os grupos humanos, através do efeito do jogo 

das relações visíveis em diferentes indivíduos que obtêm um rendimento muito desigual de 

um “capital (econômico ou cultural) mais ou menos equivalente, segundo o grau em que 

eles podem mobilizar, por procuração, o capital de um grupo que pertence” (BOURDIEU, 

2008, p. 67).  

De fato, a postura da diretoria do grêmio, de construir relações com as autoridades, 

revela o imperativo do grupo, de expor para a sociedade o quanto a agremiação era espaço 

não só de cultura, como também de poder. Essa exposição certamente contribuía para 

conquistar cada vez mais associados.  

Observando o registro das atas do ano de 1944, são visíveis as oscilações no 

número de participantes das sessões, conforme comprova o Quadro 28.   

 

Quadro 28 – Participantes das sessões do Grêmio Cultural Clodomir Silva -1944 

 
Datas das Sessões 

 
Número de Participantes das Sessões 

 
Ordinárias Extraordinárias Solenes 

20/05/1944 12 - - 
03/06/1944 11 - - 
08/06/1944 - - 06 
10/06/1944 10 - - 
14/07/1944 - - 13 
15/07/1944 39 - - 
22/07/1944 7 - - 
05/08/1944 7 - - 
10/08/1944 - - 7 
17/08/1944 - 8 - 
02/09/1944 9 - - 
06/09/1944 - - 7 
19/09/1944 8 - - 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no Livro de Atas do Grêmio Cultura Clodomir Silva -1944. 
 

 
O maior número de participantes foi registrado na sessão ordinária do dia 15 de 

julho de 1944, quando na ocasião foi realizada a leitura e discussão dos novos Estatutos do 

grêmio, que deveria ser aprovado com urgência, pois a agremiação ainda continuava sendo 
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regulamentada pelos primeiros estatutos, criado em 1934. As sessões com o menor número 

de participantes ocorreram nos dias 22 de julho, 5 de agosto, 10 de agosto e 6 de setembro, 

sendo as duas primeiras sessões ordinárias e as duas últimas sessões solenes.  

A sessão solene do dia 8 de junho, da qual o quadro registra 6 participantes, não foi 

considerada com o menor número de participantes, porque o secretário do grêmio não 

recolheu a assinatura dos presentes, mas registrou que estavam professores e alunos do 

Atheneu Sergipense, além das autoridades. 

Durante as sessões, os sócios do grêmio executavam as atividades ditadas pelas 

suas finalidades. A cada sessão ordinária, extraordinária e solene os alunos não perdiam a 

oportunidade de praticar a oratória através dos seus discursos eloquentes. Leituras de 

estudos sobre os intelectuais sergipanos e recitação de poemas de autoria dos próprios 

alunos associados fizeram parte do conjunto de atividades literárias e culturais do Grêmio 

Literário Clodomir Silva. A prática dessas atividades demonstra que os agremiados 

priorizaram a concretização da sua primeira finalidade, que era desenvolver atividades com 

fins literários e culturais.   

Além das atividades corriqueiras presentes nas sessões do grêmio, os sócios 

também participavam, a convite, de atividades realizadas por diretor e professores do 

Atheneu Sergipense e por outras instituições de Aracaju. Tal fato demonstrou o quanto os 

sócios foram figuras marcantes em eventos culturais, cívicos e sociais, sendo que a maioria 

das participações sempre aconteceu com pronunciamento de discursos.   

Nos relatórios publicados no jornal do grêmio há registro de uma série de 

atividades desenvolvidas não só pela diretoria, como também pelos sócios de modo geral, 

dentre as quais constavam: participação em festas solenes do Atheneu Sergipense, proferir 

palestras não só nas reuniões do grêmio, mas sempre quando obtivessem convites, 

organizar caravanas de visitas, participar das reuniões da Congregação  do Atheneu 

Sergipense sempre que fossem convidados, realizar estudos sobre os intelectuais 

sergipanos, publicação em jornais, produções de textos literários e outras.  

 No dia 15 de julho de 1936, a direção do Atheneu Sergipense, em comemoração do 

centenário do maestro e compositor brasileiro, Carlos Gomes, realizou em Aracaju um 

evento solene no qual o aluno e presidente do grêmio, Joel Silveira, representando seus 

colegas, discursou sobre o homenageado, destacando a importância de sua principal ópera, 

O Guarany, para a cultura brasileira.  

Ainda nesse mesmo ano, especificamente no mês de novembro, o citado aluno 

junto com a colega de turma Adalucia Bonfim foram convidados pelo diretor Joaquim 
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Vieira Sobral para saudarem o jornalista carioca Vicente Calamelli, que visitava aquela 

“Casa de Educação Literária” em companhia da sua esposa e do secretário geral do Estado, 

o senhor Epiphânio Dorea. Na sala da Congregação da instituição de ensino e na presença 

de demais estudantes, professores, diretor e dos visitantes, os dois alunos discursaram e 

agradeceram a honrada visita. Após os discursos, “foram vivamente aplaudidos. Em nome 

do homenageado que ficou preso de viva emoção, fallou agradecendo o sr. Epiphânio 

Dorea” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 18, nov. 1936). 

Em setembro de 1937, os sócios do grêmio participaram de três eventos 

organizados pela direção da instituição de ensino: as comemorações do trintenário 

magisterial do professor Leandro Diniz Faro, a inauguração da biblioteca do Atheneu 

Sergipense e a exposição do retrato do governador do Estado, Eronildes Ferreira de 

Carvalho. Durante tais eventos, os alunos Manuel Dantas, orador oficial do grêmio, João 

Rodrigues Nou e aluna Neuza Nascimento, oradora do grêmio, discursaram e agradeceram 

ao governador pelas excelentes iniciativas educacionais, a exemplo da criação da 

biblioteca. 

 Outro evento de inauguração que também contou com a presença e o discurso da 

oradora do grêmio, Neuza Nascimento, foi a inauguração do Estádio Goldofredo Diniz, 

construído para a realização das aulas práticas de Educação Física. O discurso de 77 linhas 

foi publicado na íntegra na imprensa oficial do Estado. Nele, a aluna agradece ao prefeito 

de Aracaju, Goldofredo Diniz, pela construção do estádio de esporte, muito desejado pelos 

alunos e professores da instituição. Para falar sobre a importância do estádio para as aulas 

de Educação Física, a oradora fez alusão ao espírito esportista dos povos gregos, 

demonstrando conhecimento aguçado sobre os distintos interesses e espíritos dos 

espartanos e atenienses. Discursou a aluna:  

 
Meus senhores 
Estamos deante da inauguração de um Campo de Esportes... e isso me faz 
lembrar dos velhos tempos gregos, em que Esparta e Atenas se 
degladiavam no afan de melhor educar os seus filhos... 
E nessa luta um grande fatôr se impunha – a cultura – para não vos falar 
dos grandes exageros de Esparta [...] 
Nós não somos espartanos... 
 O espírito de nossa mocidade, como de nossa gente, é bem igual áquele   
que norteou os espíritos dos povos atenienses... 
Muito temos tido afinidades com aqueles baluartes da civilização... 
Vivemos e pensamos até o momento com o cérebro e as ideias de 
SOLON. 



199 
 

_________________________________________________________________________ RESENHA CULTURAL 

E, é assim que, condenamos a usura e reprimimos a ociosidade... 
intensificamos o ensino e cultuamos o amor à Pátria, conservando 
conosco a democracia, que mediou com o sábio ateniense... 
E como queremos ser belos de corpo e de espírito, cultuamos com 
carinho, ao lado de todos estes esplendores de civilização – a educação 
física – fator pelo qual podemos nivelar um a um, na constituição de um 
povo forte, que será um verdadeiro dínamo em defesa da nossa Pátria.  
E, para isso senhores que hoje se inaugura este Campo de Atletismo para 
os alunos do Atheneu Sergipense.... 
[....] 
A cultura física, com seu método e seu ritmo, educa-nos para a ordem e 
para a disciplina, e crêa em nós aquela firmeza do espírito investigador 
ateniense.  
[...] (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 9, ago. 1938). 

 

No discurso, a oradora Neuza Nascimento valorizou o espírito ateniense e com um 

tom firme deixou claro que este era o espírito presente na mocidade do Atheneu Sergipense. 

Nas palavras da oradora, a cultura do físico não deveria ser em prol de um espírito de guerra, 

mas de sabedoria, ordem e disciplina, necessário para o futuro do Brasil.  

Outro sócio do grêmio que também recebeu o convite para discursar em solenidade 

que não era organizada pelo grêmio foi o estudante João Batista de Lima e Silva. Convidado 

para discursar na “Semana Eronildes de Carvalho”, realizada em março de 1939, ao lado do 

professor Florentino Meneses e do jornalista Alfredo Pinto –diretor da Biblioteca Pública – 

o jovem sócio “dissertou vivamente sobre os vultuosos benefícios feitos pelo Interventor 

Eronildes de Carvalho à classe estudantil” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 

31, mar. 1939). Proferiu o sócio João Batista de Lima e Silva:  

 
Foi um gesto espontâneo que as classes sociais do Estado fizeram 
representar a Semana “Eronildes de Carvalho” testemunhando a 
compreensão franca que tem o povo dos atos do governo de sua Excia 
[...] A’ mim, no meu caso pessoal, nunca se me aceitou probabilidade de 
externar publicamente opiniões elogisiosas sôbre governantes ainda no 
poder e se agora o faço é por estas opiniões não serem unicamente 
minhas, mas de minha classe – a estudantil. Não afasto a circunstância de 
que existem de início no seio dos estudantes, adversários políticos do 
operoso Interventor Sergipano – mas adversários unicamente por 
tradição, por pressão familiar ou paterna. Isso mesmo já mais impediu de 
que todos nós compreendêssemos de longo os inestimáveis benefícios 
dispensados pelo dr.  Eronildes de Carvalho aos educandos e a educação 
de Sergipe. As realizações venceram, destruíram até as prevenções de 
ordem partidárias (SILVA, 1939, p. 57). 

 
O sócio João Batista de Lima e Silva sempre foi reconhecido entre seus colegas 

como um dos sócios de maior habilidade com as letras e a oratória. Mesmo sempre se 

posicionando contrário aos governantes, sobretudo, ao governo de Getúlio Vargas, em seu 
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discurso proferido no microfone do Departamento de Propaganda e Divulgação do Estado, 

não poupou palavras para externar sua admiração ao governo de Eronildes de Carvalho e fez 

questão de elencar e reconhecer todos os seus benefícios prestados à classe estudantil de 

Sergipe.  

Além de participar desses eventos, cuja organização não advinha da diretoria do 

grêmio, a vida social do grêmio contava, também, com organização e participação de 

caravanas. As caravanas podiam ser organizadas ou não em conjunto com a diretoria do 

grêmio e com da direção da instituição de ensino, e tinha por finalidade promover um 

intercâmbio cultural entre os estudantes do Atheneu Sergipense com os estudantes do 

interior de Sergipe como Lagarto, Estância, São Cristóvão, Laranjeiras e Propriá e dos 

estados vizinhos, como a Bahia.  

A primeira caravana de que se tem registro e que contou com a participação dos 

sócios do Grêmio Literário Clodomir Silva foi a Caravana Estudantil Alcebíades Paes, 

organizada e presidida pelo diretor Joaquim Vieira Sobral, em agosto de 1936. A sua criação 

foi um grande acontecimento no meio educacional sergipano e criou grandes expectativas 

entres os alunos e professores de ambos os estados.  

A altruísta iniciativa do diretor, que contou com o total apoio do governador 

Eronildes Ferreira de Carvalho, causou grande entusiasmo aos sócios do grêmio, que na 

edição de número 3 do seu jornalzinho A Voz do Ateneu, homenagearam o Estado da Bahia, 

destino da caravana, com textos sobre a intelectualidade baiana, o governador da Bahia, 

Juracy Magalhães, e ao patrono Alcebíades Paes. Os redatores expressavam alegria pela 

iniciativa e publicaram que a caravana tinha como objetivo “estreitar os laços de amizade 

que prendem os estudantes sergipanos à mocidade estudiosa da vizinha e grande terra de 

Castro e Ruy” (A VOZ DO ATENEU, n. 3, 2, ago. 1936, p. 2).  

Nessa mesma edição do jornal A Voz do Ateneu, publicaram-se os nomes dos 

componentes da caravana: Joel Silveira, Wilson Lima, Manuel Dantas, Fernando Abud, 

Alberto Melo, Hernani Sávio Vieira Sobral, Paulo Silveira, João Batista de Lima e Silva, 

José Bittencourt, Aberlado Horta, Celio Costa, Walter Barbosa, Luiz Barreto, João 

Rodrigues Nou, todos sócios do grêmio.   

A Caravana Estudantil Alcebíades Paes, com destino a Salvador, capital baiana, 

provavelmente partiu de Aracaju no dia 14 de agosto de 1936, em uma manhã de sexta-feira. 

No dia 16 do mesmo mês, regressou a Aracaju e ao desembarcar foi recebida pelo secretário 

particular do governador do Estado, o senhor Frederico Soares Senna, que na ocasião 

representava o governador Eronildes Ferreira de Carvalho.  
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Nessa visita de intercâmbio cultural à Bahia, os sócios do grêmio mantiveram 

contatos com os estudantes baianos e discutiram sobre assuntos relacionados à classe 

estudantil de ambos os estados. Na ocasião, o diretor Joaquim Vieira Sobral ofereceu um 

almoço aos professores, diretor, alunos e autoridades baianas. Durante o almoço, o 

professor baiano, Rogério Gordilho de Faria, pronunciou um discurso de agradecimentos e 

elogios aos estudantes e diretor do Atheneu Sergipense e ao governador de Sergipe.  

 

A “Embaixada Alcebíades Paes” realisa um emprehendimento notável 
aos annaes do ensino secundário. Desbrava aos olhos ávidos da juventude 
nossos horisontes no campo da experimentação. Incentiva a curiosidade 
aos espíritos moços. Estimula as energias para o estudo. Aperta os laços 
de intercambio cultural. Aproxima os valores nos quadros de 
comparação. Encaminha e disciplina os pendores dessa alvorada humana 
que constitui a reserva do Brasil futuro.  
O professor que entende sua função, a luz dessa exegese, é bem o mentor 
de que carece a instrução brasileira. Instrui e educa. Ensina e dirige. 
Encaminha e realisa. Joaquim Sobral é o diretor daquela tradicional casa 
de Ensino, a que empresta todo o seu esforço de administrador e de 
mestre. A realização de agora constitui prova. Sua presença ao lado dos 
seus alunnos, na peregrinação do saber, mostra sua estirpe professoral. 
Não quis faltar-lhe com sua experiência e sua experimentação. E veio em 
pessôa dedicado á causa. Estive em Aracaju, em Maio deste ano. E alli 
naquele Atheneu beijado pela brisa do Cotinguiba, pude avaliar a 
capacidade de seu director, de seus mestres, a organização didacta do 
ensino, o respeito, a ordem, a efficiência dos métodos e até, srs, o encanto 
de uma festa espiritual sumptuosa que a palavra de Costa Filho e Joel 
Silveira tornou rediviva. [...] Essa gente que aqui está em torno a essa 
mesa, como uma cariatide da fraternidade. Mestre e alunnos dos 
professores de Sergipe, professores da Bahia, atados nos laços de 
solidariedade pelo ensino, unidos na ideologia de uma mesma finalidade, 
cruzada no intercambio de uma realisação efficiente.  
Louvado seja o governador Eronildes de Carvalho pelo apoio official que 
deu a essa embaixada.  (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 
19, ago. 1936).   
 

Nas palavras do professor baiano, aquele momento era crucial para a troca de 

experiências culturais e educacionais. Além de instruir e educar, instigava os alunos aos 

estudos e permitiu aos professores e diretores a possibilidade de discutirem e compararem 

suas práticas professorais.  Após a visita da Caravana Alcebíades Paes, o governador baiano, 

Juracy Magalhães, telegrafou para o governador de Sergipe e o diretor do Atheneu 

Sergipense agradecendo e externando as boas impressões que tivera dos alunos sergipanos.    

Um mês após a primeira experiência de visitas em caravana, a diretoria do grêmio 

viajou mais uma vez, desta vez com um grupo composto por cinco sócios do grêmio, sob o 

comando do então presidente Joel Silveira, rumo à cidade de Estância, interior de Sergipe. A 
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finalidade era visitar o escritor baiano Jorge Amado, que abrigou-se em casa de parentes 

estancianos, em virtude da perseguição aos comunistas, empreitada no governo de Getúlio 

Vargas. “Quando Jorge Amado chegou a Estância, em 1936, logo se formou em torno dele 

uma grande expectativa para entrevistas, palestras, encontros de intelectuais” 

(NASCIMENTO, 2007, p. 42).  

A visita aconteceu em uma tarde ensolarada do mês de outubro do ano de 1936.  

Naquela ocasião, o romancista Jorge Amado já desfrutava da fama dos seus romances O 

país do carnaval, Cacau, Suor e Jubiabá. Ao chegar à casa do famoso romancista, os jovens 

sócios do Clodomir Silva foram recebidos pela sua primeira esposa, Matilde Garcia Rosa, 

que, após servir sucos de frutas, os levou para o quintal da casa, onde se encontrava Jorge 

Amado, deitado em uma confortável rede armada embaixo de duas frondosas mangueiras.   

Em seus livros de memórias, Joel Silveira deu detalhes dessa visita. Sobre o 

momento da apresentação, Silveira (1998) afirmou que: 

 

Da porta da cozinha que dava para o quintal divisamos a rede de bom 
tamanho, um colorido prodígio de bordados, rendas e entrançados, 
armada entre os troncos de duas mangueiras, uns seis metros distante um 
do outro. A rede balançava levemente, e quando da cozinha Matilde 
avisou “os rapazes de Aracaju estão chegando” o máximo que Jorge 
Amado fez foi erguer a cabeça apoiada num grande travesseiro. E não 
fora o travesseiro, a cabeça do escritor, da mesma forma que o restante do 
seu corpo, seria engolido pela rede que dava para acomodar com folga 
umas três pessoas (SILVEIRA, 1998, p. 16).  

 

Sem sair da rede, Jorge Amado cumprimentou todos os cincos representantes do 

grêmio e, em seguida, pediu desculpas por não se levantar, sob a justificativa de que sair e 

entrar na rede dava muito trabalho e ele só conseguia sair quando a esposa o tirava. Após as 

apresentações, os alunos sentaram em volta da rede para ouvir o escritor e romancista que 

tanto admiravam (SILVEIRA, 1998).  

O presidente do grêmio, Joel Silveira, levou os livros Cacau e Suor, que havia lido 

para serem autografados pelo autor. Em seguida, Jorge Amado iniciou uma conversa com os 

alunos, na qual falou de literatura e política. No meio da conversa, o romancista confessou 

que tinha ido a Estância se esconder e trabalhar. Silveira (1998) transcreveu a sua confissão: 

 
Já escrevi alguma coisa do meu próximo livro, mas há dias que nem 
chego perto da máquina. É que trabalhar aqui é muito difícil. O clima, o 
sossego, a comida boa, tudo convida à preguiça. E ainda tem esta rede, 
que mais parece colo de mulher. Me é muito penoso sair dela ir enfrentar 
a máquina de escrever (SILVEIRA, 1998, p. 18). 
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Ao final do encontro, o romancista baiano, atendendo um pedido de Joel Silveira, 

escreveu algumas saudações aos estudantes sergipanos que, após beberem mais um suco, 

voltaram a Aracaju guardando na lembrança a tarde de conversas que tiveram com Jorge 

Amado, que, segundos as impressões dos alunos, era muito simpático.  

A visita dos sócios do Grêmio Literário Clodomir Silva ao famoso escritor baiano 

revelou o quanto a diretoria dessa agremiação tinha consciência da importância e 

representação que esse tipo de visita tinha para eles e os demais associados que não 

puderam comparecer ao encontro. 

O ato de pedir a Jorge Amado que escrevesse algumas poucas linhas de saudações 

aos estudantes de Sergipe evidencia como o presidente grêmio tinha interesse em registrar 

e comprovar a visita como forma de prestação de conta à sociedade das atividades culturais 

do grêmio. Em seus escritos, Joel Silveira revelou que os sócios, sempre que possível, 

realizavam visitas a poetas e intelectuais, a exemplo do poeta sergipano Garcia Rosa161, 

que os recebeu em muitas tardes de sábados e domingos. 

Outras visitas em caravanas ao interior sergipano também foram registradas no 

livro de memórias do primeiro presidente do grêmio, as quais ele denominou como 

“Excursões Cívico-Literárias”. A cidade de Laranjeiras foi a mais visitada, pois a diretoria 

do grêmio sempre recebia convites para participar do aniversário da cidade realizando 

shows de violão, piano, cantorias, além de recitarem poemas de autoria própria e de poetas 

brasileiros. Em troca da realização desses shows, recebiam da prefeitura almoço, café da 

amanhã e o dinheiro da bilheteria, cujo ingresso individual não custava mais do que um mil 

reis.   

 Os sócios do grêmio realizavam espetáculos literários e culturais para um público 

de jovens que aguardava as apresentações dos meninos do Grêmio Literário Clodomir 

Silva, ou dos “moços de Aracaju”, como também eram chamados. Na hora dos 

                                                           
161 Garcia Rosa Travassos nasceu no engenho “Riacho Preto”, termo de Japaratuba, a 8 de dezembro de 1877. 
Estudou as primeiras letras na vila de Japaratuba, fazendo todo o curso preparatório no “Ginásio Sergipense”, 
em Aracaju. Fez o curso de farmácia na Faculdade de Medicina da Bahia, onde foi graduado farmacêutico 
em 1897. Formado retornou a Sergipe e em junho de 1899 foi nomeado professor da cadeira de Geografia 
Geral e Corografia do Brasil do Atheneu Sergipense, onde também regeu a cadeira de Francês. Poeta 
profundamente inspirado é, com justiça, grandemente querido no meio intelectual sergipano. Retraído, por 
índole, viveu afastado do bulício da vida agitada da cidade, onde aparecia quase a furto para depois recolher-
se à solidão de sua solitária vivenda, no bairro Santo Antônio, em Aracaju. Colaborou em diversos jornais de 
Aracaju, nomeadamente na Gazeta de Sergipe e no Diário da Manhã. Morreu em 28 de Agosto de 1960, na 
cidade de Aracaju (GUARANÁ, 1925, p. 40-41). 
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pronunciamentos de discursos, todos os sócios queriam proferir suas palavras sobre os 

mais variados assuntos.  

A política era sempre o assunto mais instigante e exigia certos cuidados nas críticas 

e elogios ao governo estadual ou federal. Segundo Joel Silveira (1998) quando os sócios do 

grêmio sabiam que o prefeito era da oposição, faziam discursos de críticas ao governo. E o 

prefeito ao ouvi as palavras de oposição estrugia os aplausos. Mas na cidade a favor do 

governo, eram logo prevenidos: “nada de política. Recitem, cantem, toquem violão, mas 

nada de política” (SILVEIRA, 1998, p. 34).   

Em cidades como Estância, Lagarto e Itabaiana, além de todas essas apresentações, 

também, contavam com a participação de literatos sergipanos e das moças mais prendadas 

dessas cidades. Em uma dessas excursões na cidade de Lagarto, antes mesmo dos 

agremiados descerem do ônibus foram prevenidos pelo prefeito para não falarem em 

política. Sobre este momento, escreveu Joel Silveira que o prefeito, prestes a ter um ataque 

apoplético, preveniu: 

 
Para não haver confusão, vou logo dizendo: façam sua festa, eu mesmo 
compro todas as entradas, mas se mexerem com o governador o pau 
come. Meto todos vocês no primeiro ônibus que sair daqui, e não 
interessa saber para onde ele vai, se para Aracaju, Salvador ou para lua. 
Se transformarem o palco em palanque, acabo com a festa na hora. Vocês 
me conhecem (SILVEIRA, 1998, p. 34).   

 

A discussão sobre política mais uma vez surgia como um dos principais problemas 

do grêmio. Seus sócios sempre se viam impulsionados a discutirem em suas reuniões a 

situação da política nacional e estadual, mas buscavam atender o dispositivo de seus 

Estatutos que proibia a política partidária. A grande dificuldade era conter os ânimos dos 

sócios, que se definiam como defensores ou opositores do presidente Getúlio Vargas. Por 

várias vezes, esses tiveram que burlar suas concepções políticas para continuar mantendo a 

saudável relação do grêmio com a direção da escola e com autoridades estaduais.  

 De certo modo, o Grêmio Literário Clodomir Silva dependia de um bom 

relacionamento com as autoridades políticas e com a direção da escola. Ainda que a ideia 

de se criar uma associação estudantil tenha sido uma iniciativa exclusiva dos alunos, a 

permissão para a sua fundação ficou a cargo da direção escolar, e esta devia inibir qualquer 

manifestação estudantil contrária a política vigente.   

O próprio Joel Silveira revelou que durante a sua gestão no grêmio era muito difícil 

se manter alheio à situação da política brasileira e que, muitas vezes, o diretor Joaquim 
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Vieira Sobral foi chamado pelo governador do Estado para prestar esclarecimentos sobre a 

participação dos alunos do Atheneu Sergipense em comícios e protestos contra a política 

de Vargas. Declarou:  

 
Protestávamos em comícios relâmpagos, brigávamos na rua com os 
integralistas, nos juntávamos aos operários das fábricas de tecido em suas 
manifestações, fazíamos discursos no Centro Operário. O governador 
Eronildes de Carvalho rosnava:  
- Bando de arruaceiros e de comunistas! E todos filhinhos de papai. 
Convocava ao seu gabinete o sempre trêmulo professor Joaquim Vieira 
Sobral, diretor do Atheneu, ameaçava tirar o cargo se ele não conseguisse 
nos conter. Não conseguia (SILVEIRA, 1998, p.21). 

 

Joel Silveira e João Batista de Lima e Silva, considerados os sócios mais militantes 

da política, evitavam discutir políticas nas reuniões oficiais do grêmio e sempre deixavam 

para proferirem seus discursos partidários nas reuniões do Centro Operário de Sergipe, das 

quais eram participantes assíduos. Segundo Silveira (1998), o diretor controlava os ânimos 

políticos no grêmio, pois as reuniões aconteciam dentro da instituição de ensino, mas na 

rua era impossível conter os ânimos dos estudantes. 

A atitude dos dois sócios demonstra respeito aos Estatutos do grêmio, à vontade o 

diretor do Atheneu Sergipense e, principalmente, certa precaução com a imagem da sua 

associação literária, que dependia das contribuições dos sócios e das doações dos amigos e 

admiradores. Ambos temiam que seus posicionamentos políticos limitassem as atividades 

do grêmio ou até mesmo fechassem suas portas.  

Contudo, o controle do diretor sobre as atividades políticas do grêmio nem sempre 

foi aceito de forma cordial. Joel revelou que após ter tido contato com os textos de teor 

marxista, enviados de São Paulo por seu irmão primogênito, José Silveira (Zeca), 

funcionário do Banco do Brasil e membro do PCB (Partido Comunista Brasileiro), se 

envolveu com outros sócios do grêmio, que também liam aqueles textos, em diversas 

passeatas, comícios e panfletagem contra o nazismo e o fascismo.162 Por conta destas 

atividades, a diretoria do grêmio foi chamado a atenção pelo diretor do Atheneu 

Sergipense. 

Aflito, o diretor do Ateneu me convocou mais vez. 
- Vocês prometeram que o grêmio não se meteria em política, e só de 
política é que tratam agora. O Secretário da Educação já me chamou duas 

                                                           
162 Segundo Joel, o irmão mesmo preso após ter comandado algumas greves não deixava de enviar via 
Correios vários jornais, livros de Michel Gold, Afonso Schmidt e Caio Prado Júnior. Cf: (SILVEIRA, 1998, 
p. 42). 
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vezes, pediu que eu dissesse a vocês que, se a coisa continuar assim, vai 
fechar o Grêmio.  
Protestei: 
- Ele (era integralista, beato, papa-hóstia) pode fechar aqui no Ateneu. E 
daí? Arranjamos outro local. 
A barulheira nunca foi tanta na sessão que tratou do assunto. 
- Não pode! 
- Vamos para o Centro Operário! 
- Nos reunimos na rua! 
- NO PASARÁN! (SILVEIRA, 1998, p. 46). 
 

 
As recomendações e precauções para não se fazer política partidária de oposição ao 

governo do estado e ao presidente do Brasil no Grêmio Literário Clodomir Silva foram 

presentes durante o período em estudo. Nas atas das reuniões ocorridas nos anos de 1944 e 

1945, percebeu-se o quanto a diretoria do grêmio e o diretor do Atheneu Sergipense, 

Joaquim Vieira Sobral, buscaram evitar a associação da imagem do GLCS a políticos e 

partidos. Em uma das sessões ordinárias ocorridas no ano de 1945, o sócio Roberto Rocha 

lançou a ideia do grêmio organizar conferências sobre orientações democráticas para todos 

os alunos do Atheneu Sergipense.  

Naquela ocasião o sócio Aloísio Sampaio propôs que o presidente do grêmio 

apresentasse esclarecimentos sobre a questão da política partidária dentro do GLCS, e foi 

rebatido pelo outro sócio Giordano Torjal, que questionou que “se falar e enaltecer sobre a 

obra de um político é política partidária” (ATA DO GRÊMIO CULTURAL CLODOMIR 

SILVA, 26/05/1945). O presidente do grêmio, percebendo o embate e os ânimos aflorados, 

esclareceu o assunto citando a importância da união entre os estudantes. E após um amplo 

debate, a ideia foi aceita pelos presentes desde que nas conferências não houvesse abertura 

para discursos partidários.  

Contudo, as recomendações e precauções tomadas por alguns sócios não impediram 

que, nos anos de 1950, a diretoria do grêmio se aproximasse mais dos assuntos políticos e 

começasse a construir uma imagem do grêmio atrelada a concepções e grupos políticos. 

Um bom exemplo desta aproximação registrou-se na primeira edição do jornal O Atheneu, 

quando os redatores deste impresso publicaram um texto criticando a atitude do Centro 

Acadêmico Silvio Romero, que recusou uma conferência do jornalista Carlos Lacerda, 

considerado maior opositor e inimigo do presidente Getúlio Vargas.   

No texto, os redatores exigem explicações da atitude tomada pelos dirigentes do 

centro e os questionam sobre o posicionamento do centro que representava a Faculdade de 

Direito de Sergipe, em relação à política nacional. Sem citar o nome do presidente Getúlio 
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Vargas, os redatores o acusaram de corrupto e coveiro da nação, evidenciando a forte 

oposição do grêmio ao governo de Vargas.  

 
Admirados lemos [...]: RECUSADO O OFERECIMENTO DO 
JORNALISTA CARLOS LACERDA. Porém muito mais admirados 
ficamos ao verificarmos que tal atitude havia partido do Centro 
Acadêmico “Silvo Romero”, da nossa Faculdade de Direito. O jornalista 
Carlos Lacerda, se ofereceu para vir a Sergipe, pronunciar conferências 
sobre assuntos momentosos e não sabemos qual o motivo que levou o 
brilhante “Centro” a deliberar tão impensadamente, na nossa opinião. 
Será que o “Centro” é partidário do tal Samuel Wainer? Será que o 
“Centro” não está se sentido bem, com as declarações que o brilhante 
jornalista tem feito, mostrando à Nação as negociatas escusas, os coveiros 
da Nação, a corrupção que invade o país e ameaça destruí-lo!? Não. Não 
acreditamos em tal hipótese. Mas... a atitude tomada por seus membros, 
deixa-nos confusos e apreensivos [...]. É de homens como Carlos 
Lacerda, que o Brasil precisa para se levantar do lodo em que se encontra 
(O ATHENEU, n. 1, 7, set. 1953, p. 3). 
 

Além da aproximação com a política de oposição ao governo Vargas, o GLCS 

também começou a ter mais uma conotação esportista do que literária. Segundo as falas 

dos ex-sócios do grêmio, nos anos de 1955 e 1956, a diretoria não se preocupava em fazer 

reuniões ordinárias, extraordinárias ou solenes, cujos objetivos seriam as discussões 

literárias.   

O ex-secretário de letras, artes e ciências do grêmio do ano de 1955 declarou, em 

entrevista, que na maior parte do tempo a sua secretaria foi inoperante, pois o GLCS 

deixou de promover reuniões literárias abrindo espaço para as atividades esportistas e 

políticas.  

 
Na minha época o grêmio não era tão organizado, não tinha nem 
assembléia. Nós juntávamos e faziamos as coisas de imediato. A 
preocupação era mais com os eventos esportivos e políticos. Eu fui 
presidente do Clube Juvenil de Esporte e acho que foi este um dos 
motivos que levou o pessoal do grêmio a me convidar para participar, 
pois eu tinha contato com esporte e ganhava muita coisa da Rádio 
Nacional. Eu conseguia bola de couro de futebol e vôlei. Acho que este 
foi um dos grandes motivos do convite para eu participar do grêmio [...]. 
No meu tempo o grêmio só tinha mesmo atividade quando tinha eleição 
para presidente da União dos Estudantes Secundaristas (LEÓ, 2013).163 
 
 

 O interesse da diretoria pelo esporte era tão latente que até as excursões cívico-

literárias sofreram modificações nas suas atividades, conforme se observou na excursão à 

Propriá, interior sergipano, ocorrida em outubro de 1954. Cerca de 40 alunos, todos sócios 

                                                           
163 LEÓ, Iroíto Dorea. Entrevista concedida a autora. Aracaju/SE, 5 de março de 2013.  
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do grêmio, foram em caravana à cidade de Propriá, tendo como objetivo promover um 

intercâmbio estudantil entre os estudantes dos Atheneu Sergipense e do Ginásio Diocesano 

Nossa Senhora das Graças.164 

 A programação dessa excursão estava centrada em duas partidas de voleibol, uma 

masculina e outra feminina, entre os estudantes de ambas as instituições de ensino, banho 

no rio São Francisco e piquenique às suas margens. À noite, os estudantes prestaram 

homenagens ao Monsenhor José Soares, diretor do Ginásio Diocesano Nossa Senhora das 

Graças e ao presidente do grêmio, José Joaquim d’Ávila Melo, e, em seguida, foi oferecido 

um baile, no qual discursaram o orador oficial da escola anfitriã e o presidente do GLCS. 

Em nenhum momento durante a estada dos sócios caravaneiros na cidade houve recitação 

de poesias e palestras literárias. Os discursos proferidos foram de agradecimentos pela 

recepção e visitas.  

 A predileção pelas atividades esportivas, também, pode ser constada na primeira e 

segunda página das edições do jornal O Atheneu, no qual publicaram notícias sobre a 

participação dos sócios em torneios de futebol e várias modalidades esportivas. Nestas 

notícias, ficou nítido o entusiasmo do grêmio pelo esporte, conforme noticiou em 7 de 

setembro de 1953: 

 
Grande tem sido a atividade do nosso Grêmio, no setor esportivo 
especialmente no Foot-Ball. Tomamos parte em diversas competições e 
em algumas destas saímos vencedores. Na Semana do Estudante, 
concorremos aos diversos torneios patrocinados pelo U.S.E.S. e no de 
foot-ball, sagramos-nos Campões.  
Ainda no decorrer deste mês, o G.C.C.S., fará realizar o já anunciado 
torneio “inter-series”, tendo já o colega Sousa Ramos, autorizado ao 
colega Nery de Melo, diretor de Sportes do Grêmio, a confeccionar e 
apresentar de público a tabela que regerá o torneio. Prepara-se, pois, 
estudantes, do Colégio Estadual, para defender a sua série no torneio e 
assistir aos seus colegas defenderem com ardor e entusiasmo as suas 
séries respectivas. O dia da realização do torneio, será previamente 
anunciado (O ATHENEU, n. 1, 7, set. 1953, p. 3). 
 

Ainda, nessa mesma edição do jornal O Atheneu, noticiaram-se elogios e 

agradecimentos ao governador do Estado, Arnaldo Rolemberg Garcez165, e cobranças ao 

                                                           
164 Sobre o Colégio Nossa Senhora das Graças ver: MELO, Valéria Alves. As filhas de Imaculada 
Conceição: um estudo sobre a educação católica (1915-1970). São Cristóvão, Universidade Federal de 
Sergipe, 2007. Dissertação (Mestrado em Educação). 
165 Nasceu em Itaporanga d’Ajuda, interior de Sergipe, no dia 19 de janeiro de 1911, sendo seus pais João 
Sobral Garcez e Alzira Barreto Garcez. Concluiu seus estudos primário no Grêmio Escolar de Aracaju e mais 
tarde cursou o curso de Humanidades no Atheneu Sergipense. Influenciado pelo seu tio e sogro Silvio Garcez 
ingressou na política e   foi eleito deputado e tornou-se governador de Sergipe em 1951 (DANTAS, 2004, p. 
122 -125). 
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prefeito de Aracaju, Jorge Maynard. Grosso modo, não se pode, apenas, a partir dessas 

publicações, afirmar que o grêmio fazia oposição ao prefeito e apoiava o governador. 

Contudo, é possível levantar a assertiva de que, nos anos de 1950, o jornal do grêmio 

noticiou mais fatos políticos contornados de opiniões e críticas se comparados com as 

notícias publicadas nos anos anteriores, sobretudo na década de 1930.  

De acordo com o ex-segundo secretário do grêmio, João Machado Rollemberg 

Mendonça166, a falta de interesse pelas questões políticas do Brasil e do mundo, por parte 

de alguns sócios, o motivou a deixar de frequentar as reuniões do GLCS, entre os anos de 

1944 e 1945, e se envolver mais com a criação da Associação dos Estudantes 

Secundaristas de Sergipe (AESE), da qual foi um dos primeiros presidentes. Afirmou o ex-

secretário que o grêmio tinha  

 
[...] atividades ligadas à cultura, literatura e artes. Nós debatíamos o que 
estava acontecendo no mundo, mas o foco mesmo era com a cultura em 
geral. Não tínhamos muito espaço para debater política. O grêmio era 
mais intelectual. Lá estava às pessoas mais estudiosas ligadas a literatura. 
Eram os alunos mais intelectualizados. Eu participava dele e da AESE e 
acabei indo mais para esta última. Minha passagem pelo grêmio foi muito 
pequena, pois eu gostava mais de política (MENDONÇA, 2014)167.  

 

 É notório que, ao longo dos 22 anos investigados na presente tese, o GLCS sofreu 

paulatinamente modificações nas suas estruturas administrativas, finalidades e concepções. 

A participação efetiva dos sócios do grêmio na criação da União Sergipana dos Estudantes 

Secundaristas (USES), no ano de 1950 indicia ainda mais o processo de mudanças de 

finalidades e postura frente às questões políticas que o grêmio sofreu. Também não se pode 

ignorar a efervescência dos movimentos estudantis na década de 1950, na qual os 

estudantes universitários e secundaristas se envolviam nos embates políticos e sociais 

brasileiros e, consequentemente, os espaços dos grêmios estudantis foram palcos de 

discursos e manifestações.168 

Em Sergipe, esta realidade não fora diferente do cenário nacional. De acordo com 

estudos de Cruz (2012), os anos de 1950 em terras sergipanas foram marcados por uma 

                                                           
166 Nasceu em Pacatuba/SE, em 21 de junho de 1927. Iniciou sua vida estudantil no Colégio Jackson de 
Figueiredo e concluiu o ensino secundário no Atheneu Sergipense. Em 1952, formou-se em Engenharia Civil 
na Faculdade da Bahia. Engenheiro de profissão, exerceu o cargo de Secretário da Fazenda e deputado 
federal por dois mandatos.    
167 MENDONÇA, João Machado Rollemberg. Entrevista concedida a autora. Aracaju/SE, 26 de março de 
2014. 
168 Cruz, José Vieira da. Da autonomia à resistência democrática: movimento estudantil, ensino superior e 
a sociedade em Sergipe, 1950-1985. Salvador/Bahia: Universidade Federal da Bahia, 2012. Tese (Doutorado 
em História). 
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forte organização da classe estudantil, sobretudo, dos estudantes universitários, os quais 

fundaram centros e diretórios acadêmicos embalados por um sentimento de defesa de seus 

interesses e do desenvolvimento do país.169 O autor afirmou que em meio a este sentimento 

criou-se a UES (União dos Estudantes de Sergipe), entidade estruturada para defender os 

estudantes universitários de Sergipe, e ocorreu o I Congresso de Estudantes de Sergipe. 

Além dos órgãos e centros dos discentes do ensino superior, Cruz (2012) chamou a atenção 

para importância dos alunos do Atheneu Sergipense na história do movimento estudantil 

sergipano. Declarou o autor que: 

 

O CES ou Atheneu Sergipense, como é mais conhecido, era considerado 
uma referência do ensino público secundário desde sua fundação em fins 
do século XIX. Além dessa referência, os seus estudantes acumularam 
diversas experiências no movimento estudantil secundarista, seja no 
Grêmio estudantil Clodomir Silva, seja na União Sergipana dos 
Estudantes Secundaristas (USES); no movimento cultural, através da 
Arcádia Literária, espécie de academia literária; e ainda, na participação 
de seus egressos no movimento estudantil universitário do estado (CRUZ, 
2012, p. 224). 

 
A aproximação com as questões políticas ocasionaram o abandono das atividades 

literárias e, consequentemente, geraram divergências entre alguns membros da diretoria do 

GLCS, que teve como consequências a separação da Secretária de Letras, Artes e Ciências, 

também denominada de Departamento Cultural do grêmio, dando origem à Academia 

Cultural Clodomir Silva.  Segundo Iroíto Dorea Leó170, um dos fundadores da Arcádia 

Literária do Colégio Estadual de Sergipe, os dissidentes do GLCS não pretendiam criar 

outra associação estudantil, mas restaurar a Secretaria de Letras, Artes e Ciências. 

 
Fundar um grêmio não, mas restaurar sua academia. Eu sempre quis 
restaurar a academia, mas queria manter o vínculo com o grêmio. Mas foi 
quando houve a divergência comigo e o presidente e, ai, foi o motivo para 

                                                           
169 De acordo com os estudos de Cruz (2012): Durante a década de 1950 “surgiram os primeiros órgãos de 
representação dos interesses dos universitários em Sergipe, a exemplo do Diretório Acadêmico da Faculdade 
de Ciências Econômicas de Sergipe, fundado em 17 de janeiro de 1950; do Diretório Acadêmico da Escola 
Superior de Química de Sergipe, cuja primeira sessão ordinária ocorreu em declarado clima de liberdade 
democrática, datada de 30 de março de 1950; do Centro Acadêmico Sílvio Romero, vinculado à Faculdade de 
Direito de Sergipe, fundado em 1951; do Diretório Acadêmico Jackson de Figueiredo, relacionado à 
Faculdade Católica de Filosofia de Sergipe, fundado em 2 de junho de 1951; do Diretório Acadêmico Maria 
Kiehl, associado à Escola de Serviço Social, cuja posse de sua primeira diretoria, data de 1º de setembro de 
1954, e do Diretório Acadêmico Augusto César Leite, vinculado à Faculdade de Medicina de Sergipe, 
fundado em 5 de abril de 1961” (CRUZ,  2012, p. 92). 
170 Procurador aposentado do Estado, nasceu em Aracaju/SE, em 29 de junho de 1938. Fez o curso primário 
no Colégio Tobias Barreto e em 1954 iniciou seus estudos o ensino secundário no Atheneu Sergipense. 
Como aluno desta instituição participou do Grêmio Literário Clodomir Silva e fundou a Arcádia Estudantil 
do Colégio Estadual de Sergipe.  
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decretarmos a separação. Que de maio a setembro foi Academia cultural 
Clodomir Silva, depois foi que ficou Arcadia Literária do Colégio 
Estadual Atheneu Sergipense. Lembro que foram: Eu, Diana Leal, Juarez 
Oliveira, Leonardo Alencar, Lígia Leite, Antonio Bispo, Salvador 
Oliveira que começamos na Arcádia. São estes que eu lembro, também 
eram quarenta membros, mas tinha dias que não tinha dez. Para fazer 
parte da Arcádia nós tínhamos que defender uma tese que era uma 
biografia sobre o patrono da cadeira que queríamos ocupar (LEÓ, 2013).   

 

De fato, em 16 de maio de 1956, a Academia cultural Clodomir Silva foi restaurada 

e, em 26 de setembro do mesmo ano, tornou-se independente do grêmio dando origem à 

Arcádia Estudantil do Colégio Estadual de Sergipe171, que teve como objetivo colaborar e 

divulgar a cultura literária, artística e científica no meio estudantil de Sergipe. A criação 

dessa associação estudantil literária recebeu o apoio dos professores e diretores e, com o 

tempo, as atividades literárias passaram a ser exclusivas dos árcades. O Grêmio Literário 

Clodomir Silva gradativamente perdeu sua identidade com letras, artes e ciências, e após a 

fundação da Arcádia em 1956, passou a ser identificado como uma associação ligada ao 

movimento político e social da classe de estudantil.  

 

 

4. 1. 1 Concursos e Programa de Rádio 

 

 

 Concursos e programas de rádio também compuseram o quadro de atividades do 

Grêmio Literário Clodomir Silva. Em 1934, o “Concurso da A Voz do Ateneu – Qual será a 

rainha dos Estudantes de Sergipe?”, organizado pela diretoria do jornal do grêmio, A Voz 

do Ateneu, movimentou toda a classe estudantil de Aracaju. Todos queriam saber quem 

seria a rainha dos estudantes de Sergipe. A eleita teria que ter dois predicados 

indispensáveis para os organizadores: dedicação às letras e beleza física. Qual seria a moça 

que, além de bela, deveria se dedicar às letras, produzindo poemas, recitando poesias e 

discursando em eventos culturais? Qual seria “a moça que iria dirigir o grande reino 

feminino de Sergipe?”. Foram perguntas frequentes entre os alunos nas salas de aulas, nos 

pátios e nas praças da cidade.  

O edital do concurso foi publicado na quarta edição do jornal A Voz do Ateneu, e, 

de acordo com ele, “O Grêmio Literário Clodomir Silva, com o fim exclusivo de 

homenagear a mulher-estudante, resolveu instituir um concurso com intuito de ser 

                                                           
171Atualmente, esta associação estudantil é denominada como Arcádia Literária do Atheneu Sergipense.  
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escolhida da grande falange feminina a sua representante (A VOZ DO ATENEU, 20, mai. 

1934, p. 3). A comissão organizadora do concurso era composta pelo diretor e secretário 

do jornal e pelo presidente do grêmio, respectivamente, os sócios Paulo Reis, Lauro 

Barreto Fontes e Joel Silveira.  

 De acordo com as regras do concurso, não havia uma prévia inscrição das 

candidatas. Todas as alunas de todos os ginásios, da Escola Normal e dos colégios 

equiparados a ela, faziam parte do concurso, desde que seu nome fosse indicado nos 

cupons impressos no jornal A Voz do Ateneu, e que também eram vendidos avulsos pelo 

tesoureiro do jornal, Alberto Campos Silva. O cupom era, ao mesmo tempo, cédula de 

eleição e inscrição da candidata. Ao ser preenchido com os dados da aluna escolhida para 

ser a rainha, o cupom deveria ser assinado pelo votante e ser remetido ao secretário do 

jornal, Lauro Barreto Fontes, no endereço: Atheneu Pedro II, Avenida Ivo do Prado, 

Aracaju/ SE.  

 
Figura 11– Concurso da A Voz do Atheneu: 

Qual a rainha dos estudantes de Sergipe? - 1934 

 
Fonte: Jornal A Voz do Ateneu, n. 4, 20, mai. 1934. 

 
  

Um mesmo aluno poderia votar quantas vezes quizesse na sua candidata, sendo que 

o concurso não possuiu data prévia de encerramento. Ou seja, cabia à comissão 

organizadora encerrar o concurso quando achasse necessário, desde que a data de 

encerramento fosse anunciada com atencedência de um mês. Desta forma, o concurso 

poderia ter uma duração de meses e, consequentemente, a quantidade de cupons vendidos 

aumentaria. Lógico, que essas regras eram estratégias para se arrecadar mais dinheiro para 
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o grêmio, pois aquele aluno ou aluna que quisesse ver sua candidata como vencedora 

compraria cada vez mais cupons.    

Outra estratégia utilizada para aumentar a venda de cupons foi a publicação das 

apurações parciais dos votos que ocorriam todos domingos no Salão Nobre do Atheneu 

Sergipense. A comissão de apuração, composta pelos mesmos membros da comissão 

organizadora, contava os votos perante aos interessados e publicava o resultado no jornal 

do grêmio. É evidente que tal estratégia não só aumentava a venda dos cupons, como 

também intensificava a disputa entre as candidatas e seus respectivos colégios. A quarta 

edição da A Voz do Ateneu, registrou a apuração parcial, conforme mostra o Quadro 29.  

 

Quadro 29 – Apuração parcial do Concurso da A Vóz do Ateneu: Qual a rainha dos 
estudantes de Sergipe - 1934 

Candidata Colégio Total de Votos 
Zulica F. Porto Atheneu Sergipense 206 
Mary Mesquita Escola Normal 108 
Ilma S. Gomes Colégio Tobias Barreto 7 

Virgínia M. Viana Atheneu Sergipense 3 
Laira Maynard Escola Normal 2 

Helena Andrade Atheneu Sergipense 1 
Alzira Porto Atheneu Sergipense 1 

Fonte: Jornal A Vóz do Ateneu, n. 4, 20, mai. 1934.  
 
  
 Não foi possível a localização das outras apurações parciais, bem como do próprio 

resultado final desse primeiro concurso do grêmio.172 Contudo, analisando o Quadro 29, 

percebe-se que 7 garotas de três instituições de ensino estavam na disputa do título de 

rainha dos estudantes de Sergipe. O Atheneu Sergipense era a instituição escolar com o 

maior número de candidatas, sendo, de lá, também, a candidata que liderava a disputa com 

208 votos, a aluna Zulica F. Porto.  A segunda corrrente com maior número de votos foi 

Mary Mesquita, aluna da Escola Normal, instiutição que ocupava o segundo lugar no 

número de candidatas.    

 Provavelmente, Zulica F. Porto foi a candidata que obteve o maior número de votos 

e, de acordo com o edital, logo após a apuração final foi proclamada vitoriosa, sendo 

coroada Rainha dos Estudantes de Sergipe, no Salão Nobre do Atheneu Sergipense, na 

presença do diretor  e dos professores deste estabelecimento escolar e do público em geral. 

                                                           
172 No número de 5 do jornal A Voz do Ateneu, os redatores explicaram que a não publicação da apuração 
parcial do concurso ocorreu devido esse número ter sido uma edição especial de homenagem ao 13 de Julho 
em Sergipe.  
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A rainha eleita ganhou um “título honroso e um mimoso prêmio” (A VOZ DO ATENEU, 

n. 4, 20, mai. 1934, p. 4) 

Constatou-se a realização apenas de dois concursos para a escolha da rainha dos 

estudantes, o “Concurso da A Voz do Ateneu de 1934” e “Concurso da A Voz do 

Estudante de 1944”. Este último utilizou o mesmo modelo de cupom do primeiro concurso 

e possivelmente, também, seguiu as mesmas regras do edital anterior. 

 
 

Figura 12 – Concurso da A Voz do Atheneu: 
Qual a rainha dos estudantes de Sergipe? - 1944 

 
                                   Fonte: Jornal A Voz do Estudante, n. 4, 30, set. 1944 

  

Entretanto, outros concursos foram abertos, nos quais a beleza física não era um 

dos critérios de escolha. A única beleza considerada era a da criação e vocação literária dos 

sócios do grêmio. Em agosto de 1944, a diretoria do GLCS, objetivando incentivar as 

vocações literárias de seus sócios, lançou  dois concursos, um  de contos e outro de artigos 

sobre o tema: “O romance social sobreviverá no pós guerra?”. Tais concursos também 

movimentaram a classe estudantil do Atheneu Sergipense e foram anunciados e 

incentivados pelos dirigentes do grêmio. 

 
Já mandastes o conto para o concurso do Grêmio? Não! Por quê? Não 
sabeis que temos dois concursos instituidos ? Podereis ganhá-los. E a 
resposta do outro concurso fizestes? Mandai-a para a diretoria do Grêmio. 
Ainda é tempo. A pergunta já sabeis é esta: “Sobreviverá o romance 
social no pós guerra?” Concorrei, eu sei que tendes capacidade. É um 
concurso a parte do de contos. Concorrei aos dois. Não temas. Pedi aos 
vossos amigos para que concorram (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 4, 30, 
set. 1944, p. 1). 
 

Os textos deveriam ser datilografados em pauta duplas e entregue na sede do 

grêmio até o dia 31 de setembro. Os trabalhos foram julgados por uma comissão 

compostas dos intelectuais sergipanos Mário Cabral, Carlos Garcia e José Calazans 
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Brandão. Nenhum membro da diretoria deveria fazer parte da comissão julgadora e todos 

os vencedores seriam premiados. 

Em agosto de 1945, os jornais  Diário de Sergipe e Correio de Aracaju  publicaram 

o edital do concurso “Enoch Santiago Filho”, promovido pelo GLCS. Objetivando 

incentivar a cultura no meio da juventude estudantil e homenagear o poeta sergipano 

Enoch Santiago Filho173, que havia falecido em fevereiro, o concurso foi  patrocionado 

pelo desembargador, Enoch Santiago, pai do poeta homenageado. 

O  referido concurso foi aberto para todos os estudantes secundaristas de Sergipe, 

sendo que os candidatos poderiam concorrer enviando poesias, exlcusivamente de assuntos 

sociais. A comissão avaliadora foi composta por professores, advogados, médicos e 

escritores, a fim de classificar os trabalhos vencedores em primeiro e segundo lugar. O 

sócio do grêmio Florival Ramos foi vencedor das duas classificações, com as poesias 

“Despertar do Amanhã” e “Canto da América”, recebendo os prêmios de Cr$ 300,00 e Cr$ 

200,00, respectivamente. A premiação ocorreu no dia 7 de outubro, data natalícia do 

homenageado, em sessão solene do grêmio no Salão Nobre do Atheneu Sergipense, a qual 

contou com a presença de autoridades, professores, escritores e alunos das instituições de 

ensino secundário.  

Na segunda versão do concurso “Enoch Santiago Filho”, realizada no ano de 1946, 

os candidatos concorreram a três categorias: Poesia Social, Contos e Estudos174. A 

premiação só foi para o primeiro lugar de cada categoria, sendo Cr$ 200,00 para os 

vencedores da Poesia Social e Estudos, e Cr$ 100,00 para o vencendor de Contos. A 

permissão de um candidato poder se inscrever em mais de uma categoria motivou 

solitações da prorrogação do período de inscrição por mais dez dias.  

                                                           
173 De acordo com Gilfrancisco (2005), Enoch Santiago Filho nasceu em Aracaju, em 7 de outubro de 1919. 
Filho do desembargador Enoch Santiago e da professora Adélia Rocha Santiago, passou parte da sua infância 
no interior do Estado e, em 1932, prestou enxames de admissão no Colégio Salesiano Nossa Senhora 
Auxiliadora, no qual fez o ensino secundário. Em 1941, ingressou no curso de Ciências jurídicas da 
Faculdade de Direito da Bahia. Além de estudar na capital baiana, Enoch colaborou com diversos periódicos, 
em especial a revista Seiva, órgão do Partido Comunista. Em 1942, casou-se com a sergipana Magnólia 
Meneses Santiago; três anos depois, exatamente no dia 7 de fevereiro de 1945, o jovem poeta sergipano foi 
vítima de um infarto e faleceu na casa de seu sogro em Salvador. “O poeta morreu aos 25 anos de idade, no 
ardor de sua juventude, no mesmo ano em que se formaria em Direito, embora sem ter nenhuma vocação 
para a advocacia, como costumava informar. Enoch escreveu mais de 100 poemas, “uma obra que trata da 
liberdade dos povos, de dissolver as fronteiras entre os homens, entre a vida e arte. Uma poesia em ebulição, 
ritmada pelo som da engrenagem dos tempos, que nasce do nada, que nasce do amor, registrando sem medo a 
solidão de um tempo de guerra. Uma poesia simples e rara, sem efeitos especiais, simplesmente palavras que 
estão sempre em movimento no coração do homem” (GILFRANCISCO, 2005, p. 26).   
174 O estudos deveriam versar sobre escritores, obras, figuras históricas e fatos sociais históricos, e serem 
escritos em no mínimo 4 páginas e no máximo 20. (CORREIO DE ARACAJU, 21, ago. 1945).  
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Outro concurso com finalidades literárias instituído pela diretoria do grêmio, em 

outubro de 1954, foi o “Concurso de poesias, contos e ensaios: Professora Maria 

ThetisNunes”, que além de incetivar a escrita literária, também homenageava  a diretora e 

professora  do Atheneu Sergipense. Na mesma edição do jornal O Atheneu, que anunciou 

esse concurso, também publicaram-se notas de agradecimento e reconhecimento ao 

trabalho da diretora Maria Thetis Nunes, em prol da classe da estudantil. Escreveu o 

redator: 

 
Não poderíamos deixar de expressar o nosso agradecimento à diretoria do 
Atheneu, pelos relevantes serviços prestados à classe estudantil.  
Sem ela, praticamente nada poderíamos realizar.  
À Professora Maria Thetis Nunes, o nosso agradecimento (O ATHENEU, 
n. 2, dez. 1954. p.1). 

 
 Os sócios do GLCS, além de participarem dos concursos criados por sua 

associação, também participavam dos concursos promovidos pela direção do Atheneu 

Sergipense e por outras instituições, a exemplo do concurso sobre a historia do Rotary 

Club de Sergipe, criado por esta associação sergipana. Os alunos de maior desempenho 

nesse concurso foram premiados pelo diretor Joaquim Vieira Sobral durante uma sessão 

solene do grêmio.  

 O primeiro concurso criado pela direção do Atheneu Sergipense e que contou com 

a participação dos sócios do grêmio foi o “Concurso de Novelas do Atheneu Pedro II”, 

ocorrido em 1936. O presidente do grêmio, Joel Silveria, foi o vencedor desse concurso,  

com a novela “O Desespêro”, na qual ele narra a história de um lavrador da cidade de 

Lagarto, o qual, no período de seca, viu sua plantação de fumo sucumbir e, em desespero, 

comente suicídio. Como prêmio o vencedor ganho a publicação de texto.   
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Figura 13 – Capa da novela Desespêro - 1936 

 
Fonte: Acervo do Biblioteca Pública Epiphânio Dória. 

 
 
Outros bons exemplos de concursos criados pela diretoria escolar foram os dois   

concursos sobre História do Brasil, ocorridos em 1941 e 1944, que tinham como objetivo 

despertar o interesse do alunado pela história de seu país e incentivar a escrita. Em outubro 

de 1941, realizou-se, provavelmente, o primeiro concurso sobre História do Brasil, no qual 

só podiam participar os sócios do grêmio que cursavam a 4ª e 5ª do curso Fundamental.  

O concurso começou a ser organizado pelo diretor Felte Bezerra, logo após a sessão 

de reabertura do GLCS, ocorrida em julho de 1941. Na ocasião, o dirigente escolar 

comentou que os sócios do grêmio, cuja maioria era composta de alunos das duas últimas 

séries do curso Fundamental e, consequentemente, tinha aulas de História do Brasil, 

“estavam aparelhados para escreverem trabalhos sobre o desenvolvimento das artes, letras 

e ciências, e estudarem vultos nacionais, cujos nomes estivessem direta ou indiretamente 

ligados a tais desenvolvimentos” (DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DE SERGIPE, 1, ago. 

1941). 

Os candidatos deveriam, em dez minutos,fazeruma exposição oral sobre algum 

tema da história do Brasil. O concurso,  realizado no dia 30 de outubro, teve  como 

comissão organizadora o diretor Felte Bezerra e o professor Artur Fortes e contou com a 
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presença não só dos alunos e professores do Atheneu Sergipense, como também do tenente 

coronel Gilberto de Freitas e do major Roberto Santiago, respectivamente comandante e 

subcomandante do 28º BC de Sergipe, além do capitão Isaias Dantas e do tenente Manoel 

Ferreira da Silva Neto. Estes dois últimos compuseram a comissão julgadora ao lado dos 

professores Gonçalo Rollemberg Leite e Artur Fortes. Os julgadores avaliaram os 

candidatos considerando a oratória e abordagem temática. Ao final do concurso, foram 

apurados 4 vencedores, conforme expôe o Quadro 30, que receberam como prêmios livros, 

oferecidos pelo Comando do 28º BC de Sergipe, pelo diretor Felte Bezerra e pelo major 

Roberto Santiago. 

 

Quadro 30 – Resultado do Concurso sobre História do Brasil de 1941 
Candidato Série Tema Classificação 

Ronilson Guimarães Fernandes 5ª História da Aeronáutica do Brasil 1º Lugar 
Odete Vieira de Jesus 5ª Calabar 2º Lugar 
Mary Fontes Chagas 4ª Bandeiras 1º Lugar 
Maria de Lurdes Rocha Santos 4ª O jesuíta no Brasil 2º Lugar 
Fonte: Diário Oficial do Estado de Sergipe, 6, nov.1941.  
 

 A respeito do concurso realizado em 1944, o aluno que melhor texto produzisse 

sobre qualquer momento da história do Brasil seria premiado pela diretoria do Atheneu 

Sergipense com o prêmio “João Ribeiro”. O vencendor, além de receber esse prêmio, 

também era reconhecido na escola como um dos melhores no conhecimento sobre História.  

É importante frisar que o diretor Joaquim Vieira Sobral não só criava concursos 

literários para estimular a produção literária de  seus alunos, como também, cobrava e dava 

ideias a diretoria do grêmio para a criação desses tipos de concursos. Ao presidir a sessão 

solene do dia  6 de setembro de 1944, o citado diretor lançou a ideia do grêmio instituir um 

concurso de oratória, no qual os sócios dissertariam sobre qualquer assunto que dominasse. 

O vencedor não seria o sócio com a melhor escrita, mas  aquele que melhor oratória 

apresentasse.175 O objetivo era estimular a oratória dos sócios,  que deveriam estar sempre 

preparados para proferirem discursos, palestras e recitarem poesias. 

Ter sócios com um boa oratória era importante para o sucesso do grêmio e sua 

representação na sociedade. Os sócios e, sobretudo, a diretoria deveriam saber fazer uso 

das palavras para convencer e incentivar seus colegas e representantes da sociedade  do 

significativo papel que uma associação estudantil exercia sobre a formação da juventude. 

Saber se fazer ouvir era uma aptidão importante para diretoria, e principalmente quando o 

                                                           
175 Não foi localizado registro algum sobre a instituição deste concurso.  
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grêmio, em agosto de 1944, começou a apresentar o programa “A Voz do Estudante”, na 

Rádio Difusora de Sergipe.  

Sobre esta nova atividade gremista, publicou-se na primeira página do jornal do 

grêmio o texto “Boa Nova”, no qual registrou-se o entusiasmo, a expectativa e o orgulho 

dos sócios pela conquista do novo espaço do GLCS e da classe estudantil em geral. 

 
Os moços que ora dirigem o Grêmio Cultural “Clodomir Silva”, estão no 
afã de seus ideias honrosos, promovendo campanhas formidavéis pelo 
engradecimento dos interesses estudantis e do povo em geral. 
Participamos, dêstes grandes emprendimentos educacionais, porque a 
missão que nos foi confiada será uma pedra angular na grande construção 
do mundo no pós guerra! E nos estudantes pelo maior porta voz moderno 
– o rádio – haveremos de levar ao palácio dos ricos e às choupanas dos 
pobres, a altissonância dos nossos veementes acordes patrióticos e a 
pureza das nossas vozes consolidadas no píncaro da luta! [...] Queremos 
dizer a todos que iniciamos um programa na Difusora, que seu diretor nos 
deu apôio e está solidário conosco [...] (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 3, 
26, ago. 1944, p.1).  

  
 O programa “A Voz do Estudante” foi ao ar pela primeira vez no dia 10 de agosto 

de 1944, às 19 horas. Em setembro do mesmo ano, o programa  passou a ir ao ar todas as 

quartas-feiras às 7 horas e, em janeiro de 1945, passou a ser apresentado todas sextas-

feiras, às 11 horas e 45 minutos,  conforme anunciou o jornal A Voz do Estudante. 

 
ESTUDANTES! 
Ouçam tôdas as Quartas-feiras, às 7 horas, “A Voz do Estudante” pela 
Rádio Difusora de Sergipe (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 4, 30, set. 
1944, p. 6).  
 
ESTUDANTES! 
Ouçam tôdas as Sextas-feiras, às11:45 horas, “A Voz do Estudante” pela 
Rádio Difusora de Sergipe (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 
1945, p. 4).   

 
Independente do dia e horários do programa, os estudantes de Aracaju, pelas ondas 

do rádio, ouviram a programação do grêmio, além de poemas, contos, informações sobre 

as lutas e conquistas da classe estudantil, entrevistas com literatos sergipanos e professores, 

a exemplo do professor José Calazans Brandão, que, como de costume, apoiou e participou 

com entusiasmo de mais uma atividade do GLCS. Provalmente, os sócios participantes do 

programa externavam para os rádios-ouvintes um pouco da alegria e ansiedade de estarem 

ao vivo divulgando as ações de uma associação estudantil que por meio da promoção da 

cultura conquistaram espaços e respeito na sociedade sergipana. 
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A VOZ DO GRÊMIO 

 

 

Existe pois uma relação necessária entre as associações e os jornais: os 
jornais fazem as associações e as associações fazem os jornais; e, se foi 
verdade dizer que as associações devem se multiplicar à medida que as 
condições se igualam, não é menos certo que a quantidade de jornais 
aumenta à medida que as associações se multiplicam (TOCQUEVILLE, 
2000, p. 138).  

  
 

Nas interpretações tocquevillianas, o jornal é fundamental para as associações, pois 

por meio dele se persuadem e se conquistam sócios, estabelecendo união de interesses, tão 

vitais dentro do processo de associativismo. O jornal configura-se como um porta-voz da 

associação e não só tem o efeito de sugerir a um grande número de homens um mesmo 

projeto, como também lhes fornece os meios de executar em comum projetos concebidos 

de forma individual. Esclareceu o teórico que esse veículo de comunicação tem o poder de 

unir indivíduos que, mesmo sentindo a necessidade de se associar, não o fazem, pois não se 

identificam como iguais e também não percebem os interesses comuns, uma vez que não 

se veêm e não sabem onde se encontrar. “O jornal os aproximou e continua a lhes ser 

necessário para mantê-lo juntos” (TOCQUEVILLE, 2000, p. 138).  

 Por esse entendimento tocquevilliano, busquei investigar nos jornais, órgãos 

oficiais do Grêmio Literário Clodomir Silva, como um impresso estudantil que transmitia 

as finalidades e os interesses desta associação estudantil. Analisei diversos textos, 

anúncios, poemas, crônicas e manchetes buscando identificar os ideais do grêmio e como 

os diferentes escritos dos sócios revelavam suas opiniões e valores. 

Nesta seção, analisei os jornais A Voz do Ateneu, A Voz do Estudante e O Atheneu, 

órgãos oficiais do Grêmio Literário Clodomir Silva, como vitrines do grêmio nas quais 

ficaram em exposição a imagem da agremiação e dos sócios. 
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5.1 OS JORNAIS: MATERIALIDADE E DIRETORIA 

 

Estudante! 
Leia êste jornal. Ele é seu. (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 5, 31, 
out.1944, p. 1). 
 

 
 A convocação seguida do imperativo, publicada nas páginas do jornal A Voz do 

Estudante, convocando os estudantes a lerem o jornal, revelou um pouco do empenho dos 

diretores do grêmio frente à produção do seu impresso, que além de ser a vitrine da 

agremiação, seria a voz dos estudantes de Sergipe. Na compreensão da diretoria, o jornal 

constituía-se não só como um meio de comunicação entre os sócios, mas também como um 

elo entre a classe estudantil.  

O primeiro jornal assinado como órgão oficial do Grêmio Literário Clodomir 

Silva circulou no primeiro semestre do ano de 1934. Inicialmente denominado como A Vóz 

do Ateneu, este impresso estudantil compõe o conjunto de três versões dos jornais, criado 

pelo grêmio durante o período em estudo.176 Ao longo da pesquisa, localizei dezesseis 

números de jornais pertencentes ao GLCS, que receberam o nome de A Vóz do Ateneu, A 

Voz do Estudante177 e O Atheneu e circularam em períodos distintos, conforme o Quadro 

31, na página a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
176 Durante a pesquisa, também foi localizado o número 1 do jornal “O Eco”, identificado como órgão oficial 
do Grêmio Cultural Clodomir Silva, publicado em 29 de maio de 1959.  
177  No dia 6 de junho de 1942, foi publicado um número do jornal A Voz do Estudante, identificado como 
órgão dos alunos do Colégio de Sergipe. Por não está identificado como órgão oficial do Grêmio Literário 
Clodomir Silva optei por não investigar este impresso mesmo que seus redatores fossem todos alunos do 
Atheneu Sergipense. 
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Quadro 31 - Jornais do Grêmio Literário Clodomir Silva  
Nome ANO DE CIRCULAÇÃO NÚMERO 

A Vóz do Ateneu 

1934 4 e 5 

1936 3 

1937 2 

A Voz do Estudante 

1944 1, 2, 3, 4, 5, 6 

1945 8, 9, 10 

1946 11 

O Atheneu 
1953 1 

1954 2 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no acervo do IHGSE.  
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    Figura 14 – Jornal A Vóz do Ateneu 

 
      Fonte: Acervo do IHGSE. A VÓZ DO ATENEU. Ano 1, n. 5, 13, jul. 1934. 
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       Figura 15– Jornal A Voz do Ateneu 

 
       Fonte: Acervo do IHGSE. A VOZ DO ATENEU. Ano 4, n. 2, 1, set. 1937. 
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           Figura 16 – Jornal A Voz do Estudante 

 
             Fonte: Acervo do IHGSE. A VOZ DO ESTUDANTE. Ano 1, n. 1, 7, jul. 1944. 
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   Figura 17– Jornal O Atheneu 

 
     Fonte: Acervo do IHGSE. O ATHENEU. Ano 1, n.1, 7, set. 1953. 
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A mudança no nome do jornal encontra explicação nas transformações que o 

Grêmio Literário Clodomir Silva sofreu ao longo da sua história. O jornal A Voz do 

Estudante foi a versão do impresso, cujo nome mais se aproximou dos objetivos e 

finalidades dos textos publicados. No primeiro editorial do jornal, seus dirigentes 

esclareceram que o impresso seria a voz dos estudantes de Sergipe, daí a opção pelo nome 

A Voz do Estudante. Realmente nesta versão dos jornais do grêmio, as reivindicações 

estudantis foram um dos principais conteúdos expressos em suas páginas. Ao longo das 

edições, seus dirigentes faziam questão de publicar notinhas estimulando os estudantes a 

lerem o órgão oficial do grêmio, pois ele pertencia a classe estudantil.  

Observando, ainda, o Quadro 31, percebe-se que as publicações dos jornais do 

grêmio sofreram algumas interrupções, possivelmente estas ocorreram por se tratar de um 

jornal estudantil dirigido, exclusivamente, por um grupo de alunos que, por um  período 

determinado, pertencia a uma instituição de ensino e ao concluir seus estudos deixavam de 

participar das atividades do grêmio e consequentemente do jornal. Logo, a periodicidade 

deste tipo de impresso dependia do grupo de alunos que o dirigia. As interrupções das 

publicações foram citadas no editorial do jornal A Voz do Estudante. 

 
A imprensa estudantil sempre foi e continua sendo um problema. Até 
hoje, Sergipe não teve um órgão de estudantes que permanecesse em 
plena circulação por mais de um ano. Tôdas as heróicas tentativas do 
estudante para manter um jornal em atividade regular, foram por terra, e 
hoje, nem siquer o estudante secundário de Sergipe possue um jornal. 
Agora tentamos reeditar “A Voz do Estudante”, jornal que já surgiu e 
desapareceu duas vezes. E nós temos esperança e temos muita esperança 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul.1944, p. 1). 

 

  Diante do conjunto das três versões dos jornais pertencentes ao Grêmio Literário 

Clodomir Silva, neste tópico apresento a materialidade178 dos impressos objetivando 

demonstrar como os dirigentes dessa associação estudantil produziram seu veículo de 

comunicação, cuja finalidade era muito mais do que informar, tais impressos serviram de 

verdadeiras vitrines estudantis, pois em suas páginas expuseram pensamentos, valores e 

ideias.   

                                                           
178 Com base nas interpretações de Chartier (1998), considero materialidade como os suportes em que os 
textos são escritos, ou seja são as formas que dão a ler, ouvir e chegar até os leitores. Incluem-se nesses 
suportes o formato do impresso, o tipo e tamanho do papel, a construção da página, a divisão do texto, as 
ilustrações e convenções tipográficas. Segundo o autor, há uma série de intervenções implicadas na 
publicação dos textos que atingem diretamente a sua materialidade, cabe ao historiador analisá-la para, assim, 
melhor compreender as funções, finalidades e usos dos impressos. 
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A Vóz do Ateneu teve o número 4 do Ano 1 publicado em 20 de maio de 1934, e em 

seu cabeçalho havia a identificação de “órgão quinzenal do GLCS”, o que demarca que o 

primeiro número do jornal possivelmente circulou no mês de abril do mesmo ano, ou seja, 

três meses após a fundação do grêmio. Durante a pesquisa foram localizados os números 4 

e 5 do ano 1 – primeira fase do jornal – e os números 2 e 3 do ano 2 – terceira fase, 

conforme a identificação no cabeçalho. O expediente dos números da primeira fase do 

jornal compunha o cabeçalho na primeira página desse, no qual estavam enunciados: o 

nome do jornal, o ano, o número, os nomes do diretor, secretário e redatores, além da data 

e cidade de publicação. 

 

           Figura 18– Cabeçalho do A Vóz do Ateneu - 1934 

 
             Fonte: Acervo do IHGSE. A VOZ DO ATENEU. Ano 1, n. 4, 20, mai. 1934. 

 
Os dois números possuíam uma diagramação simples e sem uma padronização de 

tamanhos e números de colunas. O tipo de papel utilizado para impressão parecia com a 

folha de ofício cujo tamanho era de 24 cm de largura e 33 cm de comprimento, e a cor da 

impressão era vermelha. A edição de número 4, não apresentou imagens ou ilustrações; a 

primeira página foi dividida em três colunas com a mesma largura e com conteúdos 

diferentes. As divisórias das colunas foram cuidadosamente organizadas por bordas 

decoradas com ilustrações de sinais gráficos sequenciais como: pontinhos, asterisco, curvas 

e traços finos e grossos.  

Outro detalhe que indica preocupação com a impressão de um material bem mais 

decorativo é o tipo das letras utilizadas nos títulos dos textos. Além do negrito para 

destacar o texto, recorreram a letras sombreadas, maiúsculas e sublinhadas. Estes detalhes 

decorativos quase que desaparecem totalmente na 5ª edição do jornal, no qual as colunas 

foram separadas por traços simples; os títulos dos textos foram destacados apenas em 

negrito. 
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Figura 19 – Aspectos gráficos das colunas do jornal A Vóz do Ateneu 

 
                                 Fonte: Acervo do IHGSE.  
                                 A VÓZ DO ATENEU. Ano 1, n. 4, 20, maio, 1934. 

 

Observando o expediente do jornal, os dois números possuem nomes diferentes na 

hierarquia administrativa, conforme demonstra o Quadro 32. Todos os membros eram 

associados e faziam parte da mesa diretora do GLCS e, na maioria das vezes, 

desempenhavam ao mesmo tempo duas funções, a exemplo de Joel Silveira, que era 

presidente do grêmio e diretor do jornal no mesmo período.  

 

Quadro 32 – Hierarquia do jornal A Vóz do Ateneu - 1934 
A VÓZ DO ATENEU 

NÚMERO DIRETOR SECRETÁRIO REDATORES 

4 Paulo Reis Lauro Fontes Lyses Campos 
Rinaldo Oliveira 

5 Joel Silveira Jaguanharo Passos - 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos números 4 e 5 do jornal A Vóz do Ateneu. 
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 Chama atenção o fato de Joel Silveira só aparecer como diretor do jornal no número 

5, substituindo o sócio Paulo Reis. Joel Silveira não só se identificava como um dos 

fundadores do grêmio, como, também, era reconhecido pela imprensa sergipana como um 

dos maiores entusiastas da criação do jornal. Acreditava o estudante que o jornal do grêmio 

seria um espaço divulgador dos ideais estudantis, ademais, seria um meio pelo qual os 

alunos poderiam exercitar a escrita e o espírito crítico.  

A não localização dos números anteriores do jornal me impossibilitou de apresentar 

maiores informações sobre como ocorria a distribuição da hierarquia administrativa do 

jornal. Não é possível afirmar se os cargos eram ocupados temporariamente ou se a cada 

número publicado possuía nomes distintos na direção, secretaria e redação.  

Observando os dois exemplares dos Anos 3 e 4 do jornal A Voz do Ateneu179, os 

números 3 e 2, publicados, respectivamente, nos anos de 1936 e 1937, notou-se uma 

alteração em toda a diagramação deste impresso. Logo no cabeçalho, que também traz o 

expediente do jornal, consta a informação de que os exemplares faziam parte da terceira 

fase do impresso. Considerando que os números do jornal são de anos distintos, não se 

justifica que a identificação da terceira fase tenha sido motivada por mudanças de ano, mas 

por mudanças ocorridas no corpo administrativo do Grêmio Literário Clodomir Silva ou do 

próprio jornal. 

Contudo, são visíveis as transformações no estilo e cor das letras, na estrutura e 

distribuição das colunas e no próprio tamanho e tipo de papel utilizado. Os dois números 

da terceira fase foram impressos com uma diagramação simples, em tinta preta e com 

diferentes tipos de letras. O papel era de qualidade mais inferior se comparado com as 

edições dos anos anteriores, sendo que as dimensões de tamanho sofreram pequenas 

alterações, apresentando assim 36 cm de comprimento e 27 cm de largura. Nos números 

dessa terceira fase não constam os nomes dos redatores e secretários, apenas registraram-se 

os nomes dos diretores, conforme mostra o Quadro 33.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
179 Nesta versão, o nome do jornal deixa de ser grafado com o acento agudo na letra “o” da palavra voz, 
conforme era escrito nas primeiras edições.  
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Quadro 33 – Hierarquia do jornal A Voz do Ateneu – 1936 - 1937 
A VÓZ DO ATENEU 

ANO NÚMERO DIRETOR 

1936 3 José Monte 
Wilson Lima 

1937 2 
Manoel Dantas 

Herrnani Sávio Vieira Sobral 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos números 2 e 3 do jornal A Voz do Ateneu. 

 

Comparando A Vóz do Ateneu com os outros exemplares dos jornais do Grêmio 

Literário Clodomir Silva, identificados como A Voz do Estudante e O Atheneu, são 

perceptíveis que as mudanças ocorridas na materialidade e no corpo diretivo desse 

impresso estudantil foram comuns ao longo dos anos de publicação. Mesmo os números de 

jornais que possuíam o mesmo corpo diretivo apresentaram modificações nos recursos 

gráficos e distribuição das colunas. Os dez números do jornal A Voz do Estudante e os dois 

números do O Atheneu foram impressos em papel jornal utilizando a tinta preta, sendo que 

o primeiro media 23 cm de largura e 32 cm de comprimento, e o segundo impresso possuía 

23, 5 cm de largura e 32 cm de comprimento.  

 Assim como nas versões anteriores dos jornais do grêmio, a primeira página dos 

dozes exemplares trazia no cabeçalho, o nome, o expediente, a data e cidade de publicação. 

O uso do negrito, das letras maiúsculas e traços simples na separação de colunas marcaram 

a diagramação desses impressos. Em ambas as versões dos jornais, também, ocorreu a 

ausência de padronização de tamanho, largura e números de colunas. Na maioria, o número 

ou largura das colunas era determinado pelo tamanho dos textos publicados.  

Outro detalhe gráfico comum no A Voz do Estudante e no A Vóz do Ateneu foi o 

uso de manchetes em alguns dos seus números. O número 5 do jornal A Vóz do Ateneu 

trouxe a manchete comemorativa do 13 de julho em Sergipe, anunciado o assunto da 

maioria dos textos que compuseram o impresso.   

 
A Vóz do Ateneu, como todo o Sergipe, comemora hoje o 2º lustro do 
poema épico traçados pelas espadas gloriosas de Augusto Maynard 
Gomes, Eurípides Esteves Lima, João Soarino de Mello, Manoel Messias 
de Mendonça (A VÓZ DO ATENEU, n. 5, 13 jul. 1934, p. 1). 

 
Enquanto A Vóz do Ateneu publicou uma única manchete, A Voz do Estudante, em 

seus dez números, publicou por quatro vezes. As manchetes abordavam os conteúdos dos 

textos, que se dividiram entre a Segunda Guerra Mundial e apelo aos estudantes para se 

manterem unidos e reivindicarem seus direitos. Os dirigentes do jornal conseguiram 
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demonstrar alguns dos ideais do Grêmio Literário Clodomir Silva, a saber: a união de força 

estudantil como forma de organização para conquista de direitos. Expressou uma das 

manchetes: “Estudantes! A unificação e a organização da classe é o primeiro passo a 

conquista de nossas reivindicações” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, jul. 1946, p. 1). Em 

outra manchete, eles chamavam atenção dos estudantes sergipanos para criarem um grêmio 

em suas escolas. Dizia a manchete: “Estudantes – Um grêmio em cada escola” (A VOZ 

DO ESTUDANTE, n. 11, jul, 1946, p. 6). 

As manchetes sobre a Segunda Guerra Mundial marcaram os números 8, 9 e 10 do 

jornal. Nelas, os redatores confraternizaram com os estudantes das nações envolvidas na 

guerra e demonstraram o apoio da classe estudantil de Sergipe ao confronto. Expressava 

uma das manchetes: 

 
Nós, a mocidade sergipana, cumprimentamos cordialmente todos os 
estudantes das Nações Unidas! Irmanamo-nos com aqueles que, de 
acordo com as convicções dos seus ideias, abrem novos rumos para a 
consciência coletiva! Saudamos os que preparam no coração e no espírito 
dos povos, um radioso futuro em que todos possam pensar, prosperar e 
viver livremente! Aos estudantes das nações unidas, um abraço fraterno 
dos seus irmãos de Sergipe!!! (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 
1945, p. 1). 

 
 Na manchete publicada no número 10, homenagearam e confraternizaram a Força 

Expedicionária Brasileira (FEB) e o Exército Vermelho.  

 
A heróica FEB, ao invicto exército Vermelho, às gloriosas fôrças inglesas 
e norte-americanas, aos maquis francêses, aos guerrilheiros de Tito, à 
Polônia, Albania e demais países invadidos e a todos os que lutaram pela 
LIBERDADE, a nossa mensagem de confraternização (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 10, 31, maio. 1945, p. 1). 

 
Ainda que o recurso de manchete não tenha sido constante nas páginas dos jornais 

do Grêmio Literário Clodomir Silva, apreendeu-se que, ao ser usado, os dirigentes dos 

jornais tinham consciência do efeito e impacto que uma manchete causava no leitor. Este 

recurso jornalístico adotado nos jornais do grêmio não só desempenhou sua função de 

chamar a atenção para o conteúdo principal do impresso, como também serviu de apelo e 

convocação para união e organização dos estudantes.  

Sobre os dirigentes do jornal A Voz do Estudante, nos números 1 do ano 1, 2 do ano 

2, 11 do ano 3, não constam nos cabeçalhos os nomes do diretor, secretário e redatores.  

Nos demais números só há o registro dos nomes dos dirigentes dos jornais, como 

demonstra o Quadro 34. Observando tais registros, verificou-se que, nos anos 1944 e 1945, 
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o corpo diretivo do jornal era composto por três dirigentes e, ao longo dos números, um 

dos diretores foi substituído, sendo que os números 6, 8, 9 foram dirigidos pelo trio de 

dirigentes formado pelos alunos Florival Ramos, Giordano Felizola e Antônio Clodomir de 

Sousa e Silva, que também ocupavam cargos na mesa diretora do grêmio.  

O aluno Florival Ramos, nos números publicados nos anos 1944 e 1945, foi o único 

diretor que permaneceu no cargo. Já o discente Antônio Clodomir de Sousa e Silva só não 

fez parte da equipe diretiva no número 3. O aluno Walter Felizola Soares, no ano de 1944, 

foi diretor e redator, além de vice-presidente do GLCS e só teve seu registro como diretor 

do jornal no número 3.  

No número 11, única publicação do ano de 1946, ocorreu uma substituição quase 

que total de toda a equipe diretiva. Apenas o aluno Aloysio Sampaio continuou na direção. 

Mas o que chama a atenção no trio de diretores desse número do jornal é o registro da 

presença feminina na direção, ocupada pela aluna Avany Torres de Souza, que também 

desenvolveu atividades de oradora do grêmio. A presença feminina na direção do jornal 

demonstrou que o jornal passava por uma nova fase e buscava atender às novas demandas 

e finalidades do grêmio. 

A mudança ou a permanência de alguns alunos na direção dos jornais não possui 

uma explicação concreta. Supõe-se assim que, uma vez que a diagramação do jornal não 

era padronizada, os diretores do jornal não possuíam uma gestão contínua e suas funções 

eram temporárias e se modificavam de acordo com as disponibilidades dos associados do 

grêmio, uma vez que a mesma equipe diretiva também desenvolvia atividades de diretor, 

secretário, tesoureiro e conselho fiscal do grêmio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



234 
 

_________________________________________________________________________ 
 

A VOZ DO GRÊMIO 

Quadro 34 – Hierarquia do jornal A Voz do Estudante – 1944 - 1946 
A VÓZ DO ATENEU 

ANO NÚMERO DIRETORES 

1944 

3 
Walter Felizola 

Bonifácio Fortes 
Florival Ramos 

4 
Bonifácio Fortes 
Florival Ramos 

Antônio Clodomir 

5 
Florival Ramos 

Aloísio Sampaio 
Antônio Clodomir 

6 
Florival Ramos 

Giordano Felizola 
Antônio Clodomir 

1945 

 
Florival Ramos 

Giordano Felizola 
Antônio Clodomir 

9 
Florival Ramos 

Giordano Felizola 
Antônio Clodomir 

10 
Florival Ramos 

Aloísio Sampaio 
Antônio Clodomir 

1946 11 
Aloysio Sampaio 

Emil Ettinger 
Avany Torres de Souza 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos números 3,4,5,6,8,9, 10 e 11 do jornal A Voz do 
Estudante. 

 

Outra informação significativa é que o jornal A Voz do Estudante não era um 

impresso quinzenal como era A Vóz do Ateneu. De acordo com as datas de publicação, 

conforme o Quadro 35, esse impresso incialmente era mensal.  

 

Quadro 35 - Temporalidade de publicação do A Voz do Estudante 
ANO NÚMERO DATA DE PUBLICAÇÃO 

1944 

1 7 de julho de 1944. 
2 26 de julho de 1944. 
3 26 de agosto de 1944. 
4 30 de setembro de 1944. 
5 31 de outubro de 1944. 
6 30 de novembro de 1944. 

1945 
8 27 de janeiro de 1945. 
9 17 de março de 1945. 

10 31 de maio de 1945. 
1946 11 Julho de 1946. 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos números 1, 2, 3,4,5,6,8,9, 10 e 11 do jornal A Voz do 
Estudante. 
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Durante os anos de 1944 e 1945, a publicação ocorria sempre nos últimos dez dias 

de cada mês, exceto o número 1, que foi publicado na primeira semana do mês de julho, e 

o número 9, que foi publicado na primeira quinzena do mês de março. O ano de 1945 só 

teve três publicações e registrou um intervalo de dois meses de uma publicação para outra. 

Como só foi localizado um único número do ano de 1946 não se pode apresentar a 

periodicidade exata do jornal A Voz do Estudante após 1944, pois o número 11 foi 

publicado após um intervalo de catorze meses. Sobre este intervalo de publicação o 

editorial do jornal lamentou o ocorrido.  Dizia o texto editorial:  

 
Já é tradicional nos meios estudantis e intelectual de nosso Estado o 
nosso querido jornal A VOZ DO ESTUDANTE. Hoje, após quase um 
ano de silêncio, êle volta a circular. E vem na esperança de poder realizar 
alguma coisa mais que nos anos anteriores. Fortalecidos na experiência 
de sua própria vida, examinando os números dos anos anteriores de nossa 
A VOZ DO ESTUDANTE, procuraremos solidificar, ainda mais, as suas 
atividades (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, jul, 1946, p. 2). 

 
A ausência de uma temporalidade homogênea do jornal A Voz do Estudante 

demonstrou que as publicações deste impresso sofreram alterações de período conforme o 

tempo de atividade do Grêmio Literário Clodomir Silva. Tal característica dos períodos 

dos jornais do grêmio tornou-se mais agravante, nos ano de 1953 e 1954, quando o órgão 

oficial dessa agremiação passou a ser denominado O Atheneu. Durante esses dois anos, 

publicaram-se apenas dois números, sendo que o número 1 foi publicado em 7 de setembro 

de 1953 e o número 2 foi publicado em dezembro de 1954.  

 Apenas com duas publicações, o jornal O Atheneu possuiu dois diretores que 

exerceram a função em tempos distintos. No ano de 1953, o aluno Antônio Souza Ramos 

foi diretor do jornal e presidente do grêmio. A dupla função como diretor e presidente, 

também, foi exercida pelo segundo dirigente do jornal, o aluno Joaquim Ávila Melo, no 

ano de 1954.  

Analisando o conjunto de todas as versões do jornal do GLCS, ficou claro que 

nenhum se apresentou com uma padronização de publicação. Talvez por este meio de 

comunicação ser exclusivamente órgão de um grêmio estudantil, que sofreu interrupções 

nas atividades, os intervalos de publicação, assim como a constante mudança da direção – 

o que, por conseguinte, implicava na mudança de estilo de publicação –, estavam a mercê 

das preferências dos dirigentes da agremiação. Um detalhe que agrava, ainda mais, a falta 

de padronização dos jornais é o número de páginas que cada exemplar possuía, conforme o 

Quadro 36.  
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Quadro 36 – Número de páginas dos jornais do GLCS – 1934-1954 
Nome do Jornal Ano Número de Publicação Número de Página 

A Vóz do Ateneu 1934 
4 4 
5 4 

A Voz do Ateneu 
1936 3 4 
1937 2 4 

A Voz do Estudante 

1944 

1 6 
2 8 
3 8 
4 8 
5 10 
6 10 

1945 
8 10 
9 8 
10 10 

1946 11 7 

O Atheneu 
1953 1 8 
1954 2 8 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos jornais do GLCS. 
 
 

Evidenciou-se, pelo Quadro 36, que o jornal A Vóz do Ateneu e O Atheneu 

padronizaram o seu número de páginas, sendo o primeiro produzido em quatro páginas e o 

segundo em oito páginas. O jornal A Voz do Estudante possuía de seis a dez páginas. Os 

números de páginas não estavam ligados ao tipo de conteúdo abordado ou ao tipo de 

publicação, a exemplo do número 9, publicação de homenagem ao jovem intelectual 

sergipano Enoch Santiago Filho, que possuiu o mesmo número de páginas dos números 2, 

3 e 4, que não foram publicações especiais.   

Nas três versões do jornal do GLCS utilizou-se a fotografia como ilustração dos 

textos publicados. A primeira e única foto publicada nos primeiros números do jornal do 

GLCS foi a do Interventor do Estado, Augusto Maynard Gomes. A foto ficou estampada 

na primeira página do número 5 como ilustração do artigo assinado pelo secretário do 

jornal, Jaguanharo Passos, no qual o autor comemorava e descrevia a data histórica do 13 

de julho em Sergipe. As fotografias foram publicadas em estilo medalhão, quadro e 

retângulo. Foram, no total, 21 fotografias distribuídas entre os 16 números publicados dos 

jornais do GLCS, conforme o Quadro 37.  
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Quadro 37 – Fotografias publicadas nos jornais do GLCS – 1934-1954 

Ano Nome do Jornal 
Número 

de 
Publicação 

Total de 
fotografias 

Fotografias Publicadas 

1934 A Vóz Do Ateneu 5 1 
Augusto Maynard Gomes – 

Interventor Estado 

1936 
A Voz do Ateneu 

3 3 

Ruy Barbosa 
Eronildes de Carvalho – Interventor 

Estado 
Professor Alcebíades Paes 

1937 2 1 Sede do Atheneu Sergipense 

1944 

A Voz Do 

Estudante 

2 1 
Augusto Maynard Gomes – 

Interventor Estado 

6 1 
Joaquim Vieira Sobral – Diretor do 

Atheneu Sergipense 

1945 9 1 
Enoch Santiago Filho – poeta e 

intelectual sergipano 

1946 11 2 
Aloysio Sampaio – diretor do jornal 

Emil Ettinger - diretor do jornal 

1953 

O Atheneu 

1 3 

Antônio Souza Ramos – presidente do 
GLCS 

Arnaldo Rolemberg Garcez – 
Governador de Sergipe. 

Nova sede do Atheneu Sergipense 

1954 2 9 

Maria Thetis Nunes – Diretora do 
Atheneu Sergipense. 

José Joaquim d’Ávila Melo – 
presidente do GLCS 

Antônio Souza Ramos – ex-presidente 
do GLCS. 

Entrega do livrete “Atividade 
Petrolíferas. 

Time de futebol do do GLCS. 
Maquete da auditório do Atheneu 

Sergipense. 
Maria Thetis Nunes – Diretora do 

Atheneu Sergipense. 
Edifício de administração do Atheneu 

Sergipense. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos jornais do GLCS. 

 

As fotografias presentes nas páginas dos jornais do GLCS são imagens de 

interventores e governadores do Estado de Sergipe, professores e diretores e sede do 

Atheneu Sergipense, diretores dos jornais do grêmio, presidentes e associados do GLCS. 

São fotos em preto em branco, exceto a foto publicada no número 5 do A Vóz do Atheneu, 

a qual está em tom vermelhado e com um tamanho médio de 5cm x 5cm.  

O uso das fotografias nos jornais do grêmio configurou-se como um recurso gráfico 

a mais para ilustrar e chamar atenção do leitor para o texto publicado. Os redatores dos 

jornais não tiveram uma preocupação de legendar todas as fotos publicadas ou, até mesmo, 

de atualizarem a imagem conforme o assunto tratado.  
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Chama a atenção que, das vinte e uma fotografias publicadas, apenas uma apresenta 

a imagem de mulher, trata-se da fotografia da diretora do Atheneu Sergipense, a professora 

Maria Thetis Nunes, publicada no número 2 do O Atheneu. Na imagem, a professora 

Thetis aparece discursando, no dia da inauguração do auditório dessa instituição de ensino. 

 

         Figura 20 – Maria Thetis Nunes – 1954 

 
           Fonte: Jornal  O Atheneu, n. 2, dez. 1954. 

 
 

A visibilidade e a distribuição das fotografias nas páginas dos impressos 

demonstraram que seus redatores apreciavam o uso de imagens como recurso gráfico 

importante dentro processo da relação do autor e do leitor. A maioria das fotos ocupou as 

primeiras páginas dos jornais, evidenciando, assim, mais uma vez, que tal recurso serviu de 

chamariz para o leitor.  

Esse recurso gráfico não só foi utilizado em quase todos os números dos jornais do 

grêmio, como, também, a maioria das imagens é fotografia de personalidades políticas e 

intelectuais do cenário sergipano e nacional. Outra proeminência importante sobre as 

imagens publicadas foi a semelhança das fotografias do Interventor do Estado Augusto 

Maynard Gomes, apresentadas no número 5 do jornal A Vóz do Ateneu e no número 2 do A 

Voz do Estudante, como mostram as figuras abaixo. 
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Figura 21– Fotografia de capa – 1934 

 
Fonte: Jornal  A Vóz do Ateneu, n. 5,  13, jul.  1934. 

  
                                    Figura 22– Fotografia de capa - 1944 

 
Fonte: Jornal  A Voz do Estudante, n. 2, 26, jul. 1944. 
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O uso da mesma fotografia em duas versões dos jornais do grêmio, publicadas em 

momentos distintos, com uma diferença de dez anos de uma publicação para outra, para 

ilustrar o texto com a mesma temática, a comemoração do 13 de julho em Sergipe, 

comunga com as orientações de Chartier (2009), a respeito da materialidade dos impressos. 

Este historiador comenta o seguinte sobre: 

 

[...] a disposição e a divisão do texto, sua tipografia, sua ilustração. Esses 
procedimentos de produção de livros não pertencem à escrita, mas à 
impressão, não são decididas pelo autor, mas pelo editor-livreiro e podem 
sugerir leituras diferentes de um mesmo texto. Uma segunda maquinaria, 
puramente tipográfica, sobrepõe seus efeitos variáveis segundo a época, 
aos de um texto que conserva a sua própria letra o protocolo de leitura 
desejada pelo autor (CHARTIER, 2009, p. 97). 

 

  A explicação de Chartier (2009) serve também para comprender a falta de 

padronização dos jornais do grêmio. Diferenças de números e tamanhos de colunas, 

utilização de distintos tipos de letras, ausência de identificação de nomes de seções ou 

colunas foram resultantes das ações da tipografia e não dos diretores dos jornais.  

Ainda sobre o uso das imagens dos interventores de Sergipe ilustrando os textos 

que faziam elogios e homenagens aos mesmos, vale destacar que embora o grêmio, 

inicialmente, apresentasse uma reluntância em se aproximar das questoões ligadas à 

política partidária, é notório que ocorreu desde as primeiras edicões dos seus  jornais uma 

promoção e defesa dos governos de Sergipe, o que não acontecia quando o assunto era o 

governo de Getúlio Vargas. 

Contudo, a investigação da materialidade dos jornais do Grêmio Literário Clodomir 

Silva desvendou traços de uma cultura estudantil, na qual os jornais pertencentes à sua 

associação compuseram um conjunto de ações, cujas finalidades primavam pela 

divulgação de suas práticas não só no ambiente escolar, mas principalmente na sociedade 

sergipana. O papel, as letras, a distribuição das colunas, os textos e as fotografias e demais 

recursos gráficos que marcaram as páginas dos jornais A Vóz do Ateneu, A Voz do 

Estudante e O Atheneu configuram-se como verdadeiros instrumentos de socialização da 

escrita e dos ideiais estudantis do Grêmio Literário Clodomir Silva. 
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5.1.1 Produção, circulação e colaboradores 

 

 

O único registro da quantidade da tiragem dos jornais do GLCS identificou-se no 

texto editorial do número 2 do A Voz do Estudante, no qual informava que a “ tiragem do 

primeiro número (300 exemplares), foi pequena, exgotando-se rapidamente tal foi a 

procura que teve por parte dos estudantes e do povo em geral” (A VOZ DO ESTUDANTE, 

n. 2, 26 jul. 1944, p. 1). Ainda, nesse editorial, os redatores queixaram-se das dificuldades 

que passaram para publicar o primeiro número do impresso. Escreveram: 

 
Depois das enormes dificuldades que nos apareceram quando da 
confecção do primeiro número de “A VOZ DO ESTUDANTE”, tivemos, 
felizmente, a paga dos nossos esforços na maneira amiga e entusiasta 
com que fomos recebidos. 
Muito pouca gente acreditava no Grêmio e muita gente não imaginava o 
que o Grêmio podia e pode fazer. Olhares hostis se crivavam contra os 
nossos mais insignificantes atos. Baixava sobre o nosso Grêmio uma 
nuvem de dúvida e de descrença. 
 Mas isto antes da saída de “A VOZ DO ESTUDANTE” [...] (A VOZ 
DO ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p. 1). 

 

Segundo as informações aludidas no texto, o primeiro número do jornal A Voz do 

Estudante teve uma grande aceitação não só por parte dos estudantes, como também do 

“povo em geral”. Alegaram os redatores que pairava em torno do GLCS uma descrença e 

má vontade em acreditar nos esforços dos atos dos seus associados. Apesar disso, estes 

conseguiram unir esforços e publicaram o primeiro número do seu jornal, que seria “a voz 

do estudante sufocada por algum tempo”. Os “olhares hostis” direcionados para o grêmio 

chegaram a abalar, mas não ao ponto de provocar a desistência da continuidade da 

associação estudantil e da produção do seu impresso. Após a publicação da primeira 

edição, imediatamente os dirigentes do grêmio foram “cercados com simpatia por grande 

número de colegas e professores” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p. 1), 

que contribuíram com sugestões e elogios.  Disseram: 

 
“[...] Apareceram mais sócios, Chegaram a nos perguntar e as 
insinuações: “Eu posso escrever um artigo?” “Fiz um poema, vejam se 
presta”, Me diga se isto serve – Vocês precisam melhorar o papel”. E as 
opiniões: “A impressão estava uma lástima”. “Por que vocês não 
inventam uma secção charadista? E tudo isto nos anima a continuar a 
luta, nos anima a lutar até vencer. E cremos que estamos vencendo. 
Aumentamos a tiragem. O colega compreenderá [...] (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p. 1).  
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A aceitação comprovada pelos elogios dos colegas e professores contribuiu para 

que o número 2 do jornal tivesse uma tiragem maior que anterior, conforme foi informado 

pelos diretores do jornal. Não se identificou a sua quantidade exata, mas percebe-se que 

houve um acréscimo de duas páginas de um número para o outro, conforme mostrou o 

Quadro 36. O aumento do número de páginas foi resultante da quantidade de envio de 

textos para serem publicados.  

 
Foram chegando as contribuições. Um artigo de cicrano, um poema 
social de fulano, uma charada daquele rapaz. Aquela senhorita escreveu 
um artigo bem interessante. Sim, o elemento, feminino também se 
movimentou. (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p. 1).  

 
As informações arroladas no texto auxiliaram na compreensão de como o grêmio e 

seu impresso foram, paulatinamente, conquistando espaço e respeito, ao ponto dos 

professores “manifestarem apoio moral e materialmente” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 2, 

26, Jul. 1944, p. 1). Possivelmente, o apoio material de alguns representantes do corpo 

docente do Atheneu Sergipense, deu-se por meio de contributos financeiros e incentivo aos 

seus alunos na produção de textos para publicação, o que garantiu credibilidade e maior 

participação dos estudantes.  

Outro resultado positivo da produção do jornal foi o crescimento do número de 

sócios do grêmio, que, segundo os redatores do texto, após a publicação do jornal surgiram 

mais estudantes interessados em se associar ao grêmio.  

Destarte, A Voz do Estudante cumpria uma das principais funções jornais, que 

segundo Tocqueville (2000, p. 140), era reproduzir uma doutrina ou um sentimento a um 

grande número de indivíduos. O jornal representava a associação e falava a cada um de 

seus leitores, em nome de todos os outros, e os conduzia com maior facilidade se o fizesse 

individualmente. 

Considerando que a representação é “instrumento de um conhecimento mediato que 

faz ver um objeto ausente através da sua substituição por uma ‘imagem’ capaz de o 

reconstruir em memória e de o figurar tal como ele é” (CHATIER, 1990, p. 20), pode-se 

apreender os jornais como uma representação do Grêmio Literário Clodomir Silva.  

Os leitores ao lerem identificavam a associação a que eles pertenciam e 

reconheciam suas finalidades e suas práticas. Desse modo, embasada nas interpretações 

teóricas de Chartier e Tocqueville, compreendeu-se que, por meio dos seus jornais, o 

grêmio se materializou entre o meio estudantil, difundindo ideias e valores a partir dos 
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escritos publicados, que, sem nenhum comprometimento com a neutralidade, tornaram-se 

lugares legítimos de estratégias e práticas culturais, sociais e políticas.  

Na análise das publicações dos jornais do grêmio, apreendeu-se que alguns textos 

deixaram de ser publicados por falta de espaço no impresso ou pela própria qualidade 

textual. Nas primeiras edições, ocorreram registros de explicações sobre o porquê da não 

publicação, a exemplo do aviso publicado no número 5 do jornal A Vóz do Ateneu: 

 
AVISO 

Devido ao formato do jornal e o pouco espaço de tempo com este se 
achava submetido deixaram de ser publicado os escritos dos jovens 
Geraldo Brito, Rinaldo Oliveira, Lyses Campos e Paulo Monte (A VÓZ 
DO ATENEU, n. 5, 13, jul. 1934, p. 4). 

 
Outra explicação sobre a não publicação dos textos devido à falta de espaço foi 

registrado na A Voz do Estudante:   

 
NOTA: Em virtude de termos resolvido de última hora darmos uma 
edição de 8 páginas, pedimos desculpas ao jovem Aloísio Sampaio por 
não ter sido possível publicar a sua colaboração intitulada, “NÃO 
MORESTE TOTALMENTE”, em referência ao saudoso ENOCH 
SANTIAGO FILHO (A VOZ DO ESTUDANTE, n.  9, 17, mar. 1945, p. 
3). 

 
Ademais, identificou-se o registro de ameaça de não só deixar de publicar, como, 

também, de que os textos seriam jogados no lixo, devido ao tipo e qualidade da escrita.  

 
COLABORADORES 

Todos os sócios do Grêmio. – Os diretores de “A VOZ DO 
ESTUDANTE” avisam aos senhores sócios que não adianta mandar 
colaborações de assuntos fúteis, tolas, histórias românticas à maneira de 
Delly e Ardel porque estas terão um triste destino: cestas (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p. 2).  
 

Em outra nota, o Conselho Fiscal do grêmio foi responsabilizado pela seleção e a 

não publicação de alguns textos. 

 
Justificativa Desnecessária 

É-nos imprescindível notificar aos srs. sócios que nos mandaram 
colaborações, e que não foram publicadas, o seguinte: consoante nossos 
estatutos, o Conselho Fiscal é quem se encarrega da seleção dos artigos. 
Assim sendo, se por um ou outro motivo, um escrito não foi publicado, os 
srs, sócios não arrefeçam o entusiasmo inicial. Continuem a enviar-nos 
matéria, até que, um dia os seus esforços sejam compensados (A VOZ 
DO ESTUDANTE, n. 3, 26, agos. 1944, p. 2).  
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A análise das justificativas dos textos não publicados evidencia a ausência de regras 

claras sobre a publicação ou, até mesmo, de uma seleção estabelecida pelos dirigentes e os 

estatutos. Confirmou-se, também, que a não publicação deu-se, principalmente, pelo 

tamanho do texto e pela falta de espaço do impresso. 

Outra informação importante anunciada foi a participação das mulheres com envio 

de textos, uma vez que nos números analisados da primeira versão dos jornais do grêmio 

não consta publicação alguma assinada por mulher, mesmo que se tenha registro da 

presença feminina no grêmio desde o seu primeiro ano de funcionamento. Desse modo, o 

número 2 da A Voz do Estudante, ineditamente, publicou o primeiro escrito feminino em 

suas páginas. A referida publicação foi um artigo intitulado “Exortação”, de autoria da 

aluna Avany Torres de Souza, no qual chama a atenção dos jovens para os males da 

Segunda Guerra Mundial e para a importância do patriotismo da juventude brasileira em 

defesa do Brasil. 

O texto do editorial revela também que o jornal A Voz do Estudante era de 

confecção coletiva, a qual se dava não só por envio de textos, mas, também, por sugestões 

e críticas.  

Colega: 
Esperamos que você goste também dêste segundo número. E, se houver 
ainda falhas, seja sincero conosco, apontando-as fazendo a sua crítica útil 
e construtiva, porque sômente assim, poderemos levantar alguma coisa de 
útil à nossa classe tão esquecida, tão espezinhada, classe que, 
infelizmente, ainda é um joguete nas mãos de malabaristas (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 2, 26, jul.1944, p. 2). 
 

A confecção coletiva fez-se presente em todas as versões dos jornais do grêmio. 

Sócios, ou não, foram estimulados, convidados e convocados a produzirem textos para 

publicação. Os textos deveriam ser entregues à direção do jornal e, inicialmente, poderiam 

ser escritos à mão. Contudo, nos últimos números da A Voz do Estudante exigiram que os 

textos deveriam ser enviados datilografados, visando à economia de tempo e à melhoria na 

qualidade do impresso.  

 
AVISO QUE PODIA SER DESNECESSÁRIO 

Pedimos encarecidamente àqueles que nos enviarem produções de 
qualquer gênero, a gentileza de datilografá-lo. 
Isto economizará o nosso tempo. Não podemos estar passando a limpo 
toda matéria que nos chega. Isto seria um absurdo. É lógica a nossa 
advertência. Trabalhamos pelo engrandecimento do Todo. O Todo, pois, 
nos deve ajudar.  
Desde já somos agradecidos. (AVOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 
1944, p. 2). 
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Publicado e impresso na cidade de Aracaju e tendo um grupo de leitores específicos 

formado pelos alunos do Atheneu Sergipense, é possível declarar que estes não foram os 

únicos leitores dos jornais A Vóz do Ateneu, A Voz do Estudante e O Atheneu. A declaração 

respaldou-se nos indícios presentes nas páginas desses impressos, quando publicou textos 

de alunos de outras instituições de ensino de Sergipe, a exemplo do poema “Noite de São 

Pedro”, de autoria de José Barreto Fontes, aluno do Colégio Tobias Barreto, publicado no 

número 4 do jornal A Vóz do Ateneu.  

 Outro indício que corrobora com essa declaração é o fato de que muitos alunos do 

Atheneu Sergipense eram oriundos do interior do Estado e, possivelmente, estes levavam 

em suas viagens de férias ou de finais de semana alguns exemplares dos impressos, 

atingindo, assim, outro grupo de leitores. Acredita-se que os jornais circularam nos estados 

da Bahia e de Alagoas, uma vez que o grêmio, além de manter contato com os alunos 

desses estados, também realizavam caravanas estudantis para lá e publicavam textos de 

alunos baianos. O número 4 do jornal A Vóz do Ateneu noticiou o recebimento de um 

telegrama dos alunos do Liceu Alagoano. Informou a notícia que: 

 
Os estudantes do Ateneu Pedro II, receberam o seguinte telegrama dos 
jovens colegas do Liceu Alagoano.  
Ateneu Pedro II – Aracaju.  
De Maceió 9-5-1934.  
Pedimos solidariedade ilustres colegas sentido telegrafarem poderes 
componentes pleiteando queda iníqua a reforma de Francisco Campos 
transmitirem dela demais estabelecimento secundários dessem Estado – 
Resposta para Edison Couto – Pelos, quartanistas Alagoano:  O Grêmio 
Literário Clodomir Silva, considerado como o cérebro dos Estudantes, 
encarregou-se de em sessão franqueada à classe estudantina, discutir e 
resolver o conteúdo do telegrama. Após a sessão comunicar-se-á aos 
nossos colegas alagoanos o resultado da mesma.  
O COLÉGIO “TOBIAS BARRETO”, pela pessôa do Sr. Edío Vieira, 
presidente interino do GRÊMIO CIENTÍFICO “TOBIAS BARRETO”, 
foi comunicado sobre o aludido telegrama. 
No próximo número daremos notícia sobre o assunto. (A VÓZ DO 
ATENEU, n. 4, 20, mai. 1934, p. 4). 

 
 A publicação, na íntegra, do telegrama dos alunos alagoanos revela que a direção 

do jornal preocupava-se em divulgar as relações que o GLCS nutria com as classes 

estudantis de Aracaju e dos estados circunvizinhos. Destacou-se, também, ainda nessa 

notícia, o aviso de que no próximo número dariam notícias sobre a Reforma Francisco 

Campos (A VÓZ DO ATENEU, n. 4, 20, mai. 1934, p. 4). 

Mesmo diante dos grupos de leitores dos jornais do grêmio não se pode apresentar a 

assertiva de que as primeiras edições dos impressos foram vendidas ou distribuídas 
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gratuitamente. O primeiro registro de distribuição paga ocorreu no número 1 do jornal A 

Voz do Estudante, publicado no ano de 1944, quando, neste, foram expressos os valores da 

edição do mês, dos números avulsos e dos números atrasados. A pequena nota com tais 

valores também marcou a coluna do expediente dos números 2 e 11 do jornal. Conforme 

mostra o Quadro 38, o preço do jornal sofreu um aumento de dez centavos de um número 

para outro e de vinte centavos dois anos depois. 

 

Quadro 38 – Preços do jornal A Voz do Estudante 
Número da Publicação Número do mês Números Avulsos Números Atrasados 

Nº 1/1944 Cr $ 1,00 Cr $ 0,40 Cr $ 0,50 
Nº 2/1944 - Cr $ 0,50 Cr $ 0,60 

Nº 11/1946 - Cr $ 0,50 Cr $ 0,70 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base nos números 1, 2 e 11 do jornal A Voz do Estudante. 

 

Só nos números 1, 2 e 11 do jornal A Voz do Estudante apresentaram o preço do 

impresso. Não obstante, o registro de uma nota da tesouraria do grêmio, avisando: “O Sr. 

Tesoureiro solicita dos senhores sócios, a fineza de procurarem os encarregados da 

cobrança em cada turma, antes que êstes os procures” (AVOZ DO ESTUDANTE, n. 2, jul, 

1944, p. 2), indica que os sócios que estavam com suas mensalidades em dia tinham acesso 

a alguns serviços do grêmio, a exemplo do recebimento de jornais gratuitamente.  

No tocante aos serviços de impressão dos jornais, não foi possível identificar se 

todas as suas versões foram impressas na Gráfica Editora Aracaju e na Gráfica Tip 

Mocidade, conforme foi registrado no número 3 da A Voz do Ateneu e no número 4 da A 

Voz do Estudante. Nas edições seguintes dos jornais, não há registro de como seus 

dirigentes conseguiam publicar seus impressos. Contudo, a boa relação mantida com o 

interventor do Estado, Augusto Maynard Gomes, garantiu por um período o financiamento 

da publicação dos jornais. 

  A ajuda financeira do interventor foi recordada pelo ex-sócio José Bonifácio 

Fortes, quando, em 1992, durante entrevista a um jornal de Aracaju, relembrou da sua vida 

de estudante no Atheneu Sergipense, bem como de sua atuação como sócio do GLCS, e 

revelou que o jornal era impresso pela bondade do interventor federal, Augusto Maynard, 

que, mesmo sendo conhecido como um homem áspero, buscou atender às necessidades da 

juventude solidária ao desenvolvimento da pátria.180 A revelação de José Bonifácio Fortes 

não só ratificou a boa relação do grêmio com as autoridades estaduais, como também 

                                                           
180 Cf: SANTOS, Osmário. Bonifácio Fortes: um intelectual de peso. Jornal da Cidade, Aracaju/SE, 11 out. 
1992, p. 9.  
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explicou a ausência de criticidade e oposições ao governo estadual nos textos publicados 

nos jornais do grêmio.  

Sobre a colaboração e a autoria dos textos publicados, os expedientes do A Voz do 

Estudante deixavam claro que tais atribuições deveriam ser exclusivamente de todos os 

alunos-sócios do Grêmio Literário Clodomir Silva. Desse modo, ratifica uma das funções 

do jornal que era zelar pela ideia do impresso tornar-se um espaço de exposição das 

atividades do grêmio e divulgação da escrita e dos talentos de seus sócios. Entretanto é 

válido destacar que também foram publicados textos de autoria externas, compostas por 

professores, ex-alunos do Atheneu Sergipense, ex-sócios do grêmio, intelectuais 

sergipanos e alunos de outras instituições de ensino.  

Diante da possibilidade do jornal deixar de ser publicado, por carência de recursos, 

a direção mostrava-se preocupada e igualmente incomodada com os comentários que eram 

tecidos a respeito de seus trabalhos. No texto intitulado “Falta de Cooperação”, registrou-

se a angústia dos dirigentes devido à ausência de textos para publicação. Reclamava e 

explicava a diretoria do jornal que:  

 
Ninguém poderá avaliar o que sejam as lides jornalísticas. Aquele que 
nunca entrou na composição de jornal nada sabe e deve permanecer 
calado. Um pequenino jornal, um jornal estudantil, não dá trabalho, 
qualquer artigozinho preenche suas páginas. Puro engano! A não ser que 
se não dê valor à matéria publicada a ser lida (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 8,27, jan. 1944, p. 1). 

 
De fato, a produção de um jornal não era uma tarefa fácil para um grupo de jovens 

estudantes, que, além das atividades corriqueiras da escola, tinha que se dividir para 

executar suas funções como aluno e diretores de jornal e do grêmio. O trecho do texto 

evidenciou que existia pouca participação dos estudantes, sobretudo dos sócios que, 

mesmo sendo reconhecidamente os únicos colaboradores e autores, nem sempre enviavam 

textos para publicação. Preocupados com a situação, os redatores desabafaram: 

 
É triste de dizer-se, mas, a turma do Grêmio tem se havido para levar 
avante a idéia que nos guia. Fizemos em edição passada ou melhor, em 
todas os números fazemos apelos veemente aos estudantes em geral, a 
Geração Moderna de Aracaju para que nos auxilie, nos envie artigos, 
contos, críticas, ensaios, qualquer coisa – e até o momento tem sido uma 
luta titânica. Com poucas exceções temos de andar atrás de um e de 
outro, atrás de uma produção qualquer! (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 
27, jan. 1944, p. 1). 
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Ao que parece, o desabafo e os apelos para o envio de textos para publicações nem 

sempre alcançavam êxito. A pouca colaboração dos estudantes, também era compreendida 

como sendo resultante da não remuneração dos autores. A direção justificou: “[...] Não 

remuneramos pessoa alguma. Nem tampouco ganhamos. Lutamos porque temos um ideal. 

Temos um futuro a realizar [...]” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8,27, jan. 1944, p. 1). Na 

conclusão do texto os dirigentes afirmaram que   

 
O Grêmio Cultural “Clodomir Silva” espera, de hoje por diante que todos 
nos enviem produções. Queremos auxílio de todos! Precisamos acabar 
com êsse gabinetismo exagerado! Precisamos chegar ao povo! O povo 
precisa de nós! (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 1944, p. 1). 
 

A direção dos jornais publicava notinhas de avisos solicitando o envio dos textos ou 

até mesmo que lessem o jornal. A expressão da necessidade de se “acabar com o 

gabinetismo”, nas publicações, referia-se ao fato de que as edições eram compostas 

exclusivamente de textos dos diretores do grêmio e do jornal, sobrecarregando-os. Havia a 

necessidade da participação de novos autores. O Quadro 39, a seguir, apresenta o total de 

textos de autoria dos membros da diretoria do jornal e do GLCS. 

 

Quando 39 – Número de textos de autoria da direção do jornal e do GLCS – 1934-
1956 

JORNAL 
TOTAL DE TEXTOS DA 

DIRETORIA 
AUTORES 

A Vóz do Ateneu 14 

Janguanharo Passos, Joel Silveira, 
Lauro Barreto Fontes, Lyses 
Campos, Paulo Reis, Rinaldo 

Oliveira, Hernani Sávio Vieira 
Sobral, Manoel Dantas. 

A Voz do Estudante 28 

Walter Felizola Soares, Florival 
Ramos, Pedro Ribeiro de Oliveira, 

Avany Torres de Souza, Issac 
Zuknman, Giordano Felizola Torjal, 

Bonifácio Fortes, Emil Ettinger, 
Aloysio Mendonça Sampaio, 

Antônio Clodomir de Souza e Silva. 
O Atheneu 1 Antônio Souza Ramos 

Fonte: Quadro elabora pela autora com base nos jornais A vóz do Ateneu, A Voz do Estudante e O Atheneu.  
 
 
 Em todos os jornais, os diretores, secretários e redatores participaram com 

publicações de seus textos. No jornal A Vóz do Ateneu, Joel Silveira possuiu o maior 

número de publicações. Na Voz do Estudante, José Bonifácio Fortes e Florival Ramos 

publicaram em quase todos os números, em especial nos números em que eles estavam na 
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direção. No jornal O Atheneu, registrou-se apenas um único texto assinado pelo presidente 

do grêmio e diretor do jornal, o aluno Antônio Souza Ramos.     

Contudo, a análise do conjunto de jornais produzidos pelo Grêmio Literário 

Clodomir Silva não deixa dúvida do compromisso e consciência que os discentes tinham 

sobre a missão do jornal entre a comunidade estudantil, sobretudo como divulgador do 

grêmio como uma associação discente pautada no desenvolvimento do senso crítico, na 

divulgação de textos literários e na promoção da união da classe estudantil.  

 

 

5.1.2 As colunas dos jornais: conteúdos e autores 

  

As três versões dos jornais do grêmio estavam organizadas em várias colunas, que 

de uma edição para outra sofriam substituições ou até mesmo desapareciam. Também, 

chama atenção o fato de raramente serem identificadas por nomes.  

Nas edições, localizaram-se apenas cinco colunas intituladas, respectivamente: 

“Poemas”, “Resenha Cultural”, “Estelário Brasileiro”, “Páginas dos Novos de Sergipe” e 

“Reivindicações Estudantis”. Durante o ciclo de vida dos jornais, a coluna que se manteve 

presente em todas edições foi a coluna de “Poemas”, as demais foram publicadas por curto 

espaço de tempo, a exemplo da coluna “Estelário Brasileiro”, que possuiu apenas dois 

registros de publicações. Nessas colunas, foram publicados textos sobre a vida e a obra dos 

intelectuais sergipanos, Hermes Fontes e Clodomir Silva.  

A coluna “Resenha Cultural”, cuja finalidade era divulgar as atividades do GLCS, 

apareceu, pela primeira vez, com esta identificação no número 1 do jornal A Voz do 

Estudante, e continuou sendo publicada com esta mesma identificação nos dois números 

seguintes. No entanto, a localização de apenas três publicações dessa coluna, não significa 

que as atividades do grêmio deixaram de ser publicadas ou que só foram publicadas nessas 

únicas edições do impresso. Desde as primeiras versões dos impressos do GLCS, as 

atividades e algumas das suas atas foram presentes na maioria das edições. Identificadas 

com outros nomes dentre os quais destaco “programa” e “atividades”, os redatores 

cultivaram a exposição das ações e atividades realizadas pelo grêmio, como sendo uma 

prestação de contas para seus sócios e comunidade em geral.  

 A coluna “Reivindicações Estudantis” apareceu, pela primeira e única vez, na 

décima edição do jornal A Voz do Estudante, tendo como finalidade publicar as 
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reivindicações dos estudantes sergipanos. Cabe esclarecer que o tipo de conteúdo desta 

coluna continuou sendo publicado nos jornais, mesmo após o desparecimento da coluna. A 

Voz do Estudante e O Atheneu foram as versões do jornal do grêmio que mais publicaram 

as reivindicações estudantis.  

A permanência dos conteúdos das colunas sem suas devidas identificações e o 

próprio o desaparecimento delas comprovam, mais uma vez, que os jornais do grêmio não 

possuíam padronização de estilo literário, físico e gráfico.  

Como, normalmente, as colunas não apresentavam identificações com nomes 

específicos, mas sim pelo tipo do texto publicado, decidi, para melhor analisar os jornais, 

separar os textos e agrupá-los em seções de acordo com autoria e o gênero literário. Desse 

modo, dividi os conteúdos dos escritos nos jornais do grêmio em oito seções, cujos títulos 

originais dos textos foram diversos. As seções abordavam uma diversidade de temas 

ligados aos acontecimentos cotidianos do universo educacional, político, econômico e 

social do Brasil, conforme mostram os Quadros 40, 41 e 42. 

 

Quadro 40 – Seções do jornal A Vóz do Ateneu – 1934-1937 

SEÇÃO 
NÚMERO 

DE 
PUBLICAÇÕES 

TEMAS ABORDADOS 

Artigos dos associados 14 
Datas comemorativas, morte, Intelectuais, 

política, Aracaju, Problemas sociais, educação 
Atheneu Sergipense e guerras, 

Atividades e atas do Grêmio 6 
Concursos, jornal, conferências, caravanas 

estudantis e sessões. 
Autoria Externa 1 Literatura e artes 

Charadismo - - 
Contos 2 Infância e natureza 

Notícias e Propagandas 6 
Concursos, notas de falecimentos, publicações e 

propagandas comerciais 

Poemas 14 
Sociedade, família, políticos, amizade, natureza, 

amor, despedida, saudade, festejos juninos, vida e 
infância. 

Resenha 2 Romances 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no jornal A Vóz do Ateneu. 
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Quadro 41 – Seções do jornal A Voz do Estudante– 1944-1946 

SEÇÃO 
NÚMERO 

DE 
PUBLICAÇÕES 

TEMAS ABORDADOS 

Artigos dos associados 67 

Grêmio, biografia de professor, Joel Silveira, 
intelectuais, educação, 13 de julho em Sergipe, 

Segunda Guerra Mundial, políticos, menor 
abandonado, Aracaju, Problemas sociais, virtudes 

humanas, civismo, reivindicações estudantis, 
alfabetismo, Atheneu Sergipense, economia, 

política, hospitais público, datas comemorativas, 
Reforma Capanema, arte, cinema, homenagem, 

democracia, integralismo, socialismo, vultos 
históricos. 

Atividades e atas do Grêmio 8 Concursos, jornal, conferências, sessões. 

Autoria Externa 
 

28 

Intelectuais, Filosofia, liberdade humana, 
educação, Sergipe, Segunda Guerra Mundial, 
Atheneu Sergipense, grêmio, cultura, civismo, 

organização estudantil, política, poetas, 
democracia, literatura. 

Charadismo 4 Cotidiano 

Contos 11 
Aracaju, prostituição, guerra, escravidão 
feminina, vida humana, Olinda, desilusão 

masculina, crime passional. 

Notícias e Propagandas 27 
Grêmio, cobranças, jornal do grêmio, concurso, 

notas de falecimentos, publicações e propagandas 
comerciais e eventos culturais. 

Poemas 40 

Aracaju, grêmio, amizade, mulher, ciclo da vida, 
música, Deus, liberdade, guerra, amor, 

trabalhador, natureza, sofrimento, morte, sonho, 
saudade e Enoch Santiago Filho. 

Resenha 2 Romance 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no jornal A Voz do Estudante. 

 

Quadro 42 – Seções do jornal O Atheneu – 1953-1954 

SEÇÃO 
NÚMERO 

DE 
PUBLICAÇÕES 

TEMAS ABORDADOS 

Artigos dos associados 13 
Política, Sergipe, turismo, cultura, educação, 
Atheneu Sergipense, Brasil, grêmio, vultos 

históricos e guerra. 
Atividades e atas do Grêmio 7 Futebol, conferências, concurso e excursões. 

Autoria Externa 2 Livro didático e humanidade. 
Charadismo 1 China 

Contos - - 

Notícias e Propagandas 19 

Eleição do grêmio, utilidades públicas, 
concurso, Atheneu Sergipense, homenagens, 

aniversários, política, organizações estudantis, 
conferências, música, eventos culturais e 

excursões. 

Poemas 5 
Amor, conhecimento, ser humano, imprensa, 

saudade e amizade. 
Resenha 1 Mitologia 

Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no jornal O Atheneu. 
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Observando o total de publicações em cada seção e considerando o fato que tais 

publicações são originárias de um impresso estudantil, é evidente que o maior número de 

publicações seria de autoria dos alunos do Atheneu Sergipense e sócios do GLCS.  

Das oito seções, a de maior número de publicações foi a seção dos “Artigos dos 

Associados do Grêmio”. Foram 95 artigos escritos e assinados pelos sócios, nos quais os 

autores discutem temas diversificados ligados ao cotidiano escolar e assuntos da política 

brasileira e mundial. Outra seção que também apresentou muitas publicações foi a seção de 

“Poemas”, sendo que a maioria das produções era, exclusivamente, produções dos sócios. 

Em ambas as seções os textos estão assinados por seus respectivos autores, conforme 

Quadro 43, na página seguinte.  

 

Quadro 43 – Autores de artigos e poemas 
SEÇÃO AUTORES 

Artigos de Associados 

Antônio Souza Ramos, José Luiz dos Santos, Achiles Lima, Alberto Barreto 
de Melo, Aloysio P. Dantas, Aloysio Sampaio, Antônio Clodomir de Sousa 

e Silva, Arivaldo Ferreira Andrade, Avany Torres de Souza,  Camelita 
Fontes, Célio Araujo Costa, Dalio  Ribeiro de Mendonça, Dernival Lima, 
Emil Ettinger, Enio Silva, Hernani Sávio Vieira Sobral, Florival Ramos de 
Souza, Francisco Melo de Novais, Francisco Pinheiro Tavares, Gildazio C. 
Araújo, Giordando Felizola Tojal, J. E. Monteiro, J. Gama Moreira, J. Lima 
Azevedo, Jagaunharo Passos, James Melo, João Rodrigues Nou, Joaquim 

Caldas, Isaa Zuknman, Joel Silveira, Josafa Fonseca Ferreira, José 
Bittencourt, José Bonifácio Fortes, José Fernandes, José Ferreira, José 

Leone de Araújo, José Mozart Pinho de Menezes, Lauro Barreto Fontes, 
Lyses Campos, M. Bomfim, Maria Amélia Brandão, Maria Edla Cardoso 
Lima, Orlando Góis, Paulo Monte, Paulo Reis,  Raimundo Diniz, Rinaldo 
Oliveira, Samuel Melo Filho, Sindulfo Barreto Filho, Walter Barbosa da 

Silva, Walter Felizola Soares, Walter Sampaio, Wilson Lima. 

Poemas 

Alfredo Gomes, Aloysio Sampaio, Antônio Clodomir de Sousa e Silva, 
Avany Torres de Souza, Conde Del Nogai, E. Roriz, Edmundo Morais, 

Emanuel Roriz, Emil Ettinger, Enoch Santiago, Fernandes Costa, Florival 
Ramos de Souza, Hermann Lacerda Mota, Ivan Hora Fontes, J. Araújo 

Barroso, J. E. Monteiro, Joaquim Caldas, Joel Silveira, José Amado 
Nascimento, José Bezerra, José Bonifácio Fortes, Junot Silveira, Kermann 
Lacerda Mota, Lauro Barreto Fontes, Luciano Libório, Luiz Barreto, Lyses 

Campos, M. Bomfim, Manuel Dantas,  Maria Lúcia de Souza, Oliveira 
Lima, Paulo Monte, Paulo Reis, Pedro Ribeiro de Oliveira, Raimundo Diniz, 

Rinaldo Oliveira, W. Mota, Walter Felizola Soares. 
Fonte: Quadro elaborado pela autora com base no jornal A Vóz do Ateneu, A Voz do Estudante e O Atheneu. 

 

As seções “Atividades e Atas do Grêmio” e “Notícias e “Propagandas” eram de 

responsabilidade dos dirigentes dos jornais. Chama a atenção, nesta última seção, o 

pequeno número de propagandas comerciais, apenas quatro propagandas publicadas nas 

dezesseis edições dos jornais. Os estabelecimentos comerciais que marcaram as páginas 

dos jornais foram a Gráfica Editora Aracaju, Casa Ávila, Tip Mocidade, e o Instituto de 

Beleza Brasil. A quase que inexistência de propagandas comerciais nos jornais do GLCS 
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alude para a compreensão de que as publicações dos jornais não estavam atreladas a 

cobranças de taxas ou patrocínios de comerciantes. Comprovando, assim, que as 

publicações dos impressos do GLCS ocorriam mediante a boa vontade de membros da 

sociedade e ao pagamento das mensalidades de seus sócios.  

 
                        Figura 23 – Propagandas dos jornais do GLCS 

 
                            Fonte: Jornal  A Voz do Estudante,  n. 11, jul. 1946. 

 
 
Sobre a seção “Autoria Externa”, composta por textos produzidos por alunos de 

outras instituições de ensino, professores do Atheneu Sergipense, intelectuais e políticos 

reconhecidos nacionalmente, identificaram-se trinta publicações nos números dos jornais 

investigados. Dentre os autores de tais publicações estavam José Calazans Brandão, Joel 

Silveira – quando já não era mais aluno e associado do grêmio –, Enoch Santigo Filho, 

Professor Costa Filho, Maria de Carvalho, José Waldson, Humberto Campos, Pe. Antônio 

Vieira, Fernando Abílio Faro Santos, Getúlio Vargas, Márcio Rolemberg, José Sampaio, 

José Amado Nascimento, Walfredo Mota, Olavo Bilac, J.M. Fontes, Paulo de Carvalho 

Neto, Mário Alves, Junot Silveira, Felte Bezerra, Nunes Mendoça e  Manuel Bandeira.181 

O número de autores externos, bem como as distintas profissões e classes socias a 

que pertenciam justificam a diversidade de temas abordados nos textos publicados. Temas 

como: vida e obra de intelectuais e políticos, filosofia, liberdade humana, educação, 

Sergipe, Segunda Guerra Mundial, Atheneu Sergipense, GLCS, cultura, civismo, 

organização estudantil, política, democracia e literatura. 

Ainda sobre essa seção, o maior número de publicações  ocorreu no jornal A Voz do 

Estudante, sobretudo nos números  5, 6, 8 e 9. A elevação do número de publicações de 

autoria externa nessas quatros edições do jornal jusitifica-se porque na edição de número 5 

                                                           
181 Os textos de autores reconhecidos nacionalmente eram transcrição ou cópia de textos que foram 
publicados em outros impressos de nível nacional, a exemplo dos textos de Olavo Billac, Manuel Bandeira e 
Getúlio Vargas.   
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criou-se a coluna “Páginas dos Novos de Sergipe”, cuja finalidade era a publicação de 

textos dos novos poetas e escritores sergipanos que, segundo a diretoria do grêmio, não 

tinham espaços nas páginas da impressa de Sergipe.182 A diretoria alegava que: 

 
Atualmente, em Sergipe a cultura não tem se manisfestado de maneira 
eficiente, dir-se-ia que a fôrça criadora dos intelectuais sergipanos está 
em um estado latente. Mas isto acontece não por falta de iniciativa dos 
nossos escritores, não porque êles sejam incapazes, porém principalmente 
pela ausência de meios adaptáveis a esta manifestação da cultura. Em 
Sergipe – e isto é do conhecimento de muitos – há uma plêiade de jovens 
talentosos, uma gente nova que sente a necessidade de fazer alguma coisa 
de útil [...]. É necessário tornar dizer – os jornais de nosso Estado não têm 
facilitado meios aos nosso intelectuais; as suas colunas são quase 
totalmente fechadas aos escritores de nossa terra (AVOZ DO 
ESTUDANTE, n. 5, 31, out. 1944, p. 6). 

 
No entendimento da diretoria do GLCS, havia  uma  “necessidade imediata de 

aproximar os “novos” aos “novíssimos”, que eramos estudantes mais atuais  (AVOZ DO 

ESTUDANTE, n. 5, 31, out. 1944, p.6), para, assim, se unirem e fortalecerem a luta em 

favor da democracia e contra o fascismo. Afirmava que a “aproximação de estudantes e 

“novos” constituirá uma grande trincheira contra o pensamento fascista e em favor da 

consciência democrática” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 5, 31, out. 1944, p.6).  

A coluna “Páginas dos Novos de Sergipe” se fez presente em quatro edições 

contínuas. Nelas, foram publicados poemas e artigos que versavam sobre política, 

fascismo, morte, amor, amizade, educação e Atheneu Sergipense. Tais publicações foram 

asssinadas por: Enoch Santiago Filho, José Amado Nascimento, J. M. Fontes, Valfredo 

Mota, José Sampaio, Márcio Rolemberg, Lindolfo Campos Sobrinho, e José Menezes 

Campos.   

Sobre o fascismo, o poeta e escritor Enoch Santiago Filho, produziu um texto de 

duas colunas, intitulado “Cultura e Fascismo”, no qual escreve sobre as destruições que os 

nazistas causaram nos espaços culturais da Europa. Enoch Santiago descreve o vandalismo 

nazista e as  ações de recuperação desses espaços, realizadas pela Academia de Ciência da 

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). O autor finaliza o texto aconselhando 

os estudantes a sempre admirarem o heroísmo dos soldados e lembrarem dos motivos e das 

consequências da guerra, para a humanidade não mais perder sua liberdade. Diz o Enoch 

Santiago: 

                                                           
182 Faziam parte das “Páginas dos Novos de Sergipe”: “José Sampaio, José Maria Fontes, Enoch Santiago 
Filho, Walter Sampaio, José Amado Nascimento, José Meneses Campos, Austregésilo Pôrto, José Nunes 
Mendonça” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 5, 30, nov. 1944,  p.6). 
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A voz, estudantes, cabe a veneração pelo heroísmo do companheiro da 
china que aprende a verdade sob as universidades de tetos que bombas 
nipônicas arrasaram. A vós. estudantes , cabe admiração pelo jovem russo 
que abandonou sua formação tranquila pela posse de um posto na 
trincheira vingadora. [...] A vós, estudante, cabe recordar os motivos da 
luta que se travou para que não mais sejam traídos como eles foram [..] 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 5, 31, out.1944, p.6).  
 

O contéúdo sobre política e democracia, publicado na coluna “Páginas dos Novos 

de Sergipe”, foi abordado em único texto intitulado “Govêrno, Democracia e Justiça”, de 

autoria de  J. M. Fontes, no qual escreveu sobre a gestão do interventor Augusto Maynard 

Gomes, como exemplo de democracia e justiça. Nas palavras do autor, o interventor 

mantinha “inalterável suas convicções arraigadamente democráticas de amor ao Direito, ao 

Bem e ao Dever” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 1944, p.6).  

A investigação dos conteúdos dos jornais do Grêmio Literário Clodomir Silva 

apontaram para uma diversidade de temas que perpassaram pelo cotidiano estudantil. A 

cada texto publicado pelos sócios ou não sócios é visível a ligação do seu contéudo com o 

que estava acontecendo na realidade dos alunos.  A maioria dos autores buscavam em seus 

escritos dialogar com a sociedade, em especial com a comunidade estudantil. Tais escritos 

revelaram a apropriação que os sócios faziam daquilo que era vivido em seu meio social e 

lido em seus impressos.  

Se, no final do século XIX e início do século XX, as representações sobre a vida 

social brasileira foram assuntos recorrentes nas páginas dos jornais da época, nos jornais 

do grêmio essas representações fizeram-se presentes em seus textos. Talvez com palavras 

mais brandas ou mais cheias de esperanças devido à idade e à inexperiência da maioria de 

seus autores, mas o que se tem de concreto que os associados do GLCS, por meio de seus 

escritos, deixaram as suas representações do era que ensinado, aprendido e vivido.   

 

 

5.1.3 Os escritos dos sócios sobre política e educação 

 

 

O primeiro registro dos escritos dos alunos associados do Grêmio Literário 

Clodomir Silva foi um artigo intitulado “O Nada”, de autoria do aluno Lauro Barreto 

Fontes, publicado na primeira página do número 4 do jornal A Vóz do Ateneu no dia 20 de 

maio de 1934. O autor informou que o texto foi escrito no “subúrbio abandonado e 
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silenciosa da noite” e o dedicou ao secretário do jornal e do grêmio, Jaguanharo Passos. A 

morte e a imortalidade da alma foi o tema abordado no texto que, para o autor, é o “nada” 

que se configura como o fim de tudo e descanso do corpo e da alma.   

Para escrever sobre essa temática, o aluno Lauro Barreto Fontes recorreu a leituras 

sobre a crença dos egípcios antigos, as ideias de filósofos como Aristóteles e Voltaire e os 

revolucionários franceses Mirabeau e Danton. Lauro Fontes finalizou o texto expondo sua 

opinião sobre a crença na imortalidade da alma. Escreveu o autor: 

 
O homem que acredita na imortalidade da alma é aquele que receia a 
ideia do pó e do nada. É aquele que despresa o material pelo imaterial, 
pelo absurdo, pelo incognocivel. 
É impossível que no século de luz e de maravilha o homem queira aceitar 
aquilo que está além do limite da sua compreensão (A VÓZ DO 
ATENEU, n. 4, 20, mai. 1934, p.2). 
 

Iniciei este tópico apresentado o texto de Lauro Barreto Fontes para, assim, 

demonstrar um pouco da qualidade dos artigos dos sócios do grêmio. São artigos de 

diversas temáticas e ricas informações. Os autores expressaram, em cada linha escrita, a 

necessidade de explanar não só conhecimento da temática discutida, como, especialmente, 

segurança e diálogo com outras leituras. Tal atitude testifica que a preocupação de 

escreverem seus artigos mediante uma pesquisa sobre a temática e tecer interlocuções com 

intelectuais renomados.  

Os jovens autores possuíam uma faixa etária de 13 a 19 anos, sendo a maioria   

estudantes do curso ginasial do Atheneu Sergipense. Convidados ou até mesmo 

convocados para publicarem suas produções literárias nas páginas dos jornais do GLCS, os 

sócios discutiam, informavam e formavam opiniões sobre a realidade que viviam.   

Para os dirigentes do jornal, configuravam-se como uma forma de manifestação 

estudantil diante da sociedade que vivia.  Para o editorial do jornal A Voz do Estudante, a 

leitura e a escrita dos discentes eram um instrumento de lutas estudantis.  Escreveram:  

 
Este jornal será sua voz, êle é seu, e esperamos que você saiba recebê-lo. 
Descruze os braços. Esta posição está sendo prejudicial a classe. Lute, 
coopere conosco para o progresso de seu jornal, para que nossa classe 
fique cada vez mais credencial. Venha traga seu conto, seu poema, aquela 
crônica que você nos mostrou, faça sua queixa, esforce-se pelo seu jornal 
que nós receberemos vocês de braços abertos.  
Precisamos mostrar que nós não estamos engasgados. Que a mocidade 
continua gritando, lutando pelos seus ideais, pela sua grandeza e pelos 
seus direitos (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 07, jul. 1944, p.1).  
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O trecho do texto demonstra a certeza que os estudantes tinham sobre a necessidade 

de se organizarem e se unirem como forma de luta e manifestação na reivindicação dos 

direitos estudantis. O convite para publicação, que pelo uso e forma de escrita ecoou mais 

como uma convocação do que como convite propriamente dito, sugere indícios de que a 

direção do jornal tinha conhecimento e certeza de que seus colegas de turma escreviam 

textos diversos. Ao escrever: “Venha traga seu conto, seu poema, aquela crônica que você 

nos mostrou” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 07, jul. 1944, p.1), o redator provou que 

antes mesmo de enviar o texto para publicação, os jovens autores socializavam suas 

produções entre os colegas.  

Mediante as informações do aludido do texto, possivelmente, nas sessões do 

grêmio, nas conversas pelos corredores do Atheneu Sergipense ou até mesmo nos 

encontros e passeios de finais de semana pelas ruas e praças de Aracaju, os estudantes 

apresentavam, discutiam os conteúdos dos jornais e os textos que poderiam ser publicados.  

Em meio a uma reunião ou conversas informais, o jornal do grêmio era assunto garantido 

entre os jovens sergipanos.  

 A leitura dos escritos dos alunos, associados ou não do GLCS, conduz o 

pesquisador ao mundo da leitura e da escrita estudantil de Sergipe dos anos 30, 40 e 50. 

Nas páginas dos jornais, foi possível ler, identificar e ouvir as vozes dos discentes e 

perceber suas inquietações em meio às normas, ritos e conhecimentos presentes na cultura 

escolar do Atheneu Sergipense. Adentrar no universo das letras e palavras escritas nas 

páginas dos jornais do Grêmio Literário Clodomir Silva revelou um pouco da alma 

estudantil revelada nos discursos, artigos e poemas que versaram sobre temas diversos, em 

especial, política e educação. 

Os escritos sobre figuras políticas marcaram as páginas dos jornais do grêmio por 

trezes vezes. Os textos versaram sobre personagens da política nacional, como Getúlio 

Vargas, Rui Barbosa, João Pessoa e Rio Branco, bem como da política sergipana, como 

como Augusto Maynard Gomes, Eronildes Ferreira de Carvalho e Arnaldo Rolemberg 

Garcez. 

Os textos que versaram sobre Getúlio Vargas foram apenas dois pequenos trechos 

dos seus dicursos. O primeiro foi publicado no número 6 do jornal A Voz do Estudante, em  

novembro de 1944, e o segundo no número 8 do mesmo jornal, em janeiro de 1945. 

Diziam os trechos:  
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Tudo pela participação da Fôrça Brasileira nas Batalhas da Segunda 
Guerra Frente, Vitória em 1944...  
Agora mais do que nas campanhas vitoriosas do passado, cumpre-nos 
agir com o heroísmo sereno dos fortes.  

Getúlio Vargas  
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 6, 30, nov. 1945, p.6). 
 
                                              *** 
 
Tranquilisai-vos quanto ao futuro. Tôdas as providências que foram 
tomadas para que nada vos falte. Os vossos entes queridos – esposas, 
mães e filhos – aguardarão confiantes o vosso retorno e estarão 
amparados pelo Governo, que cumpre lealmente o seu dever e ao lado de 
poderosos aliados irá ganhar com esforços e a intrepidez da sua juventude 
lugar condigno na comunidade das nações civilizadas. 

Getúlio Vargas 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 1944, p. 9). 
 

Os dois fragmentos dos discursos abordam questões ligadas à Segunda Guerra 

Mundial, nos quais o então presidente da República, Getúlio Vargas, buscou tranquilizar a 

sociedade brasileira sobre a participação do Brasil no confronto. A pequena presença de 

Getúlio Vargas nas páginas dos jornais do grêmio é, no mínimo, inédita dentro do conjunto 

dos impressos estundantis que circularam no Brasil durante o período de 1930 a 1945, Era 

Vargas.  

Segundo alguns estudos, durante o Estado Novo (1937-1945), a educação brasileira 

sofreu medidas de controle e civismo da juventude (HORTA, 1994; PEIXOTO, 2003). Os 

ministros Francisco Campos e Gustavo Capanema incentivaram a organização da classe 

estudantil por meio de criação de centros e clubes e, paralelos a estes, intensificou-se a 

circulação de impressos estudantis, que foram verdadeiros instrumentos de doutrinação da 

juventude frente ao governo Vargas.183 

A ausência de textos que expressassem, diretamente, elogios ou críticas ao governo 

do Getúlio Vargas expõe uma característica peculiar dos jornais do GLCS, a saber, a 

preocupação de não fazer política partidária em seu impresso. Os escritos sobre política 

registraram um cuidado no uso das palavras e até mesmo um forte posicionamento em 

referendar figuras políticas como exemplo a serem seguidos.  

Essa peculiaridade comprovou-se nos textos sobre o Barão do Rio Branco e o ex-

governador da Paraíba, João Pessoa Cavalcanti de Albuquerque, nos quais os autores 

                                                           
183 Cf: HORTA, José Silveira Baía. O hino, o sermão e a ordem do dia: regime autoritário e a educação no 
Brasil (1930-1945). Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1994. 
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apresentaram os dois políticos como exemplo de brasileiros patriotas e dignos de serem 

admirados pela juventude. Sobre João Pessoa, escreveram os redatores: 

 
[...] Homens, iguais àquele, se o Brasil os possuísse, sempre bem outro 
seria o nosso escrínio político social.  
Existiu no Brasil um patriota tão decantado como êle? Não creio. A quem 
já se fez um Hino – que o povo cantasse – se não a João Pessôa? Mas, 
apesar de êle ser amado do povo, tem sido olvidado pelas elites. Por que 
êsse esquecimento? Que mistério paira sobre sua morte?  
O certo, porém é que João Pessôa está arraigado ao sentimentalismo 
patriótico dos brasileiros, assim jamais morrerá! o tempo não apaga o 
nome de um herói! de um mártir de seu ideal! 
Por isso, escolhemos 26 de julho para a saída de nosso segundo número. 
Mostrando assim que a mocidade sergipana ama com fé o Brasil – seus 
heróis! (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p.9). 

 
A opção pela publicação do segundo número no dia 26 de julho, aniversário do 

assassinato de João Pessoa, indica não só a homenagem que os diretores queriam prestar, 

mas, também, revela como o impresso divulgava o espiríto de patriotismo e civismo, tão 

marcantes e fundamentais no contexto da politica do Estado Novo.  

O aluno e sócio Antônio Clodomir de Souza e Silva  escreveu o artigo “Rio Branco 

e o momento atual”, objetivando discurtir a reorganização da sociedade brasileira nos 

últimos meses do Estado Novo. Logo no primeiro paragráfo do texto,a respeito das 

circunstâncias no cenário brasileiro, esclarece: “[é] conveniente que sejam lembrados os 

vultos que tornaram maior a Pátria Brasileira” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 10, 31, mai. 

1945, p.9). Ao longo do texto, o autor alertou o leitor sobre a situação política do Brasil e 

declarou que se fazia necessário que a sociedade brasileira se inspirasse nos seus grandes 

heróis políticos. Escreveu: 

 
Estamos numa situação, que é preciso demais observar a nossa história 
para que não reincidamos nos erros passados para que não nos atolemos 
na mesma lama que fomos forçados a cair por falta de experiência e 
fatores outros.  Neste momento, quando todo mundo marcha para uma 
paz consolidada, para o grande concerto de paz, harmonia e amor, é para 
olhar para o grande celeiro da nação e do mundo – a coletividade. 
Estamos no fim da guerra. Capitulou a Alemanha. Outros problemas 
ainda mais sérios do que os da guerra se apresentam em nossa frente, os 
problemas da paz [...]. Um dos problemas fundamentais, para a sociedade 
brasileira neste momento é a UNIÃO NACIONAL PELA 
DEMOCRACIA [...]. É neste ponto que seria aproveitado, com 
belíssimos resultados a argúcia diplomática do Barão do Rio Branco. 
Se êle estivesse vivo, nesta hora, seria mais uma voz potente a chamar 
a UNIÃO NACIONAL PELA DEMOCRACIA, evitemos as 
revoluções e desordens, porque estas só interessa a fascismo [...] (A VOZ 
DO ESTUDANTE, n. 10, 31, mai. 1945, p. 9, Grifos meus). 
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Nas palavras de Antônio Clodomir, o fim da Segunda Guerra Mundial e a 

desestruturação do Estado Novo, cobrava do povo brasileiro cautela com o futuro do país.   

De forma suave, o autor fez crítica ao governo brasileiro e destacou que o momento era de 

observação da “conduta dos nossos ancestrais, do seu amor pela Pátria e tudo que a tornou 

grande, que temos a obrigação de reavivá-los, porque êles inspiram amor, trabalho e 

coragem pelo nosso Brasil” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 10, 31, mai 1945, p. 9).   

O autor defendeu que o Barão do Rio Branco era um dos ancestrais políticos que 

não deveria cair no esquecimento do povo brasileiro, pois sua conduta como homem 

público era digna de admiração e respeito. Destacou-se, também, o posicionamento crítico 

e coerente do autor, que optou por uma escrita reflexiva, mas sem alardes partidários, 

apesar de, em determinados trechos, se posicionar contra as ações do presidente Getúlio 

Vargas para chegar e se manter no poder. O texto configurou-se como uma prova concreta 

de como os sócios do grêmio buscavam manter-se distante da política partidarista, mas 

apresentavam posicionamentos e críticas moderadas.  

Ainda no contexto da política nacional, a figura do político e intelectual Ruy 

Barbosa marcou os escritos dos sócios sobre política quando, no número 3 da A Voz do 

Ateneu, o presidente do grêmio e diretor do jornal, o aluno Joel Silveira escreveu e 

publicou o artigo “Ruy: Fragmentos de uma conferência”, no qual narrou o brilhantismo da 

intelectualidade de Ruy Barbosa, quando, em 1907, ocupando o cargo de embaixador do 

Brasil, apresentou seus pareceres na Conferência de Haia, com um eloquente discurso: 

“Ruy, pequeno, cabeça enorme, rodeado pelos mais cultos representantes da velha Europa, 

verdadeiros gigantes das lutas diplomáticas, ensinando, legislando, sentenciando” (A VOZ 

DO ATENEU, n. 3, 2, ago. 1936, p.1-4). Foi, assim, que Joel Silveira, demonstrando 

admiração e elogio, descreveu a participação do intelectual brasileiro na conferência. 

A leitura e análise dos textos sobre os políticos Getúlio Vargas, João Pessoa, Barão 

do Rio Branco e Ruy Barbosa permitiu compreender como os sócios do GLCS buscavam 

divulgar a imagem de figuras políticas dignas de serem admiradas e respeitadas pela 

juventude. O cuidado com as palavras, ao escrever ou reprduzir os discursos de Gétúlio 

Vargas, corrobora com uma das finalidades do grêmio, expresso na parte geral dos 

Estatutos  de 1946,  no qual estava proibida  atividades políticas-partidárias.  

Se no âmbito das figuras da política nacional, os alunos/sócios conseguiram 

manter-se fiel à proibição de política partidária, no contexto das figuras políticas de 

Sergipe o resultado não foi mesmo. Os três governadores de Sergipe, Augusto Maynard, 
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Eronildes de Carvalho e Arnaldo Garcez, presentes nos escritos do sócios foram exaltados 

e parabenizados pelo serviço prestado ao povo sergipano.  

O Interventor Federal Augusto Maynard foi a figura política de Sergipe que mais se 

fez presente nas páginas dos jornais do grêmio. Nas dezesseis edições dos jornais, o 

interventor foi lembrado por quatro vezes. Em todos os textos, essa personalidade política 

foi apresentada como um político democrático e um grande héroi de Sergipe. Ocupando a 

primeira página por duas vezes, foi homenageado por conta da sua participação no levante 

militar de Sergipe de 13 de julho de 1924.  

A primeira homenagem a Augusto Maynard que os diretores do grêmio fizeram em 

seu impresso marcou o número 5 da A Vóz do Ateneu. Nesta edição, foram publicados dois 

artigos e um poema que tiveram como objeto central o feito de maior exaltação e orgulho 

de Augusto Maynard Gomes, o 13 de julho “aniversário do primeiro eco, da primeira luta 

que Sergipe abateu acrisoladamente” (A VÓZ DO ATENEU, n. 5, 13, jul. 1934, p. 2).    

No jornal A Voz do Estudante, o interventor também foi homenageado e ocupou a 

primeira página com fotografia e texto, no qual mais uma vez o 13 de julho foi lembrado 

com entusiasmo e admiração. Publicou-se: 

 
No dia das festividades, nada fizemos objetivamente – o íntimo de todo o 
sergipano vibrou de comoção – mas hoje, quando sái este segundo 
número “A VOZ DO ESTUDANTE”, deixamos gravado nas folhas. 
imarcescíveis dos Fastos Históricos, o nosso archote de lembrança 
perene! 
Que é o 13 de julho?  
10 dias que abalaram o mundo [...]. 
Também Sergipe não ficou fora da luta. O que vimos de realizar-se em 13 
de julho, foi a consagração, a passagem para história de Maynard Gomes, 
D.D. Interventor Federal, áquele tempo tenente comandante da 
Revolução [...]. Nós a mocidade saudamos o Sr. Interventor num 
espontânea compreensão do seu valor de homem militar e político, 
alvitramos –lhes continuar sendo o guardião da justiça, defensor da 
liberdade, cultuador da ordem. O grêmio, ainda pequeno em meios, 
porém grande em Ideal, exulta ante este propugnador do alevantamento 
cultural do nosso povo de Sergipe! (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 2, 26, 
jul. 1944, p.1).   

  
Vale lembrar que as duas vezes que o grêmio homenageou o interventor nos seus 

impressos, Augusto Maynard ocupava o cargo de Interventor Federal em Sergipe, o que 

confirma uma relação de admiração e respeito da associação estudantil com o interventor.  

Outro político sergipano que também foi homenageado no jornal pelos dirigentes 

do grêmio durante sua gestão de governador do estado foi Eronildes Ferreira de Carvalho, 

sucessor de Augusto Maynard na interventoria de Sergipe. O texto “Brilhante Gestão” 
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escrito pelos redatores do jornal teceu elogios ao interventor e agradeceu pelos esforços e 

boa vontade dedicado a mocidade sergipana, a exemplo da organização da Caravana 

Alcebíades Paes.  

 

O dr. Eronildes Ferreira de Carvalho vem se revelando, no posto mais 
elevado do Estado, um magistrado competente e trabalhador incansável 
para ao bem de Sergipe de seu povo [...]. A Voz do Ateneu arauto dos 
Estudantes de Sergipe aqui envia ao Sr. governador do Estado e ao 
Diretor do Ateneu Pedro II, os votos de felicidade ao mesmo tempo que 
parabeniza-os por esta feliz e altruística iniciativa (A VOZ DO ATENEU, 
n. 3, 2, ago. 1936, p.1-4). 

  
 

A primeira página do número 1 do jornal O Atheneu trouxe a imagem do 

governador de Sergipe Arnaldo Rolemberg Garcez, outro político sergipano elogiado 

durante sua gestão pelos sócios do grêmio e diretores do jornal. No texto, os redatores 

parabenizaram o governador por ter nomeado a professora Maria Thetis Nunes como 

diretora do Atheneu Sergipense. Registraram:  

 
Das nomeações feitas por S. Excia o Sr. Governador, para compôr o seu 
secretariado, merece que destacarmos e aplaudirmos a do Diretor do 
nosso Colégio Estadual.  
S. Excia. acertou e por isso elogiamos, quando escolheu para dirigir a 
maior casa secundarista do Estado, a ilustre e dinâmica Profa Maria 
Thétis Nunes, figura das mais representativas do nosso meio intelectual e 
de real valor no seio da sociedade sergipana. [...] (O ATHENEU, n. 1, 7, 
set. 1953, p. 1). 
 

É certo que o objetivo do texto não era apresentar o governo de Arnaldo Garcez, e 

sim apresentar a nova diretora do Atheneu Sergipense. Mas os redatores não perderam a 

oportunidade para elogiar e parabenizar o então governador. Comprovando, assim, que os 

escritos sobre os políticos de Sergipe não foram isentos da política partidária. Ao escrever 

sobre cada um dos governadores, os autores deixaram claro suas opiniões e preferências 

políticas. Possivelmente, tais textos foram escritos à base de sentimentos de gratidão e 

admiração pelos governos que direta ou indiretamente contribuíram e permitiram o 

desenvolvimento das atividades do grêmio e a publicação de seu impresso.  

Outra temática recorrente no conjuto das produções literárias dos sócios foi sobre 

educação. Para analisar as produções dentro desta temática, optei por selecionar os textos 

que trataram, especificamente, do Atheneu Sergipense, dos professores, dos alunos e das 

questões ligadas a educação de forma geral. Desse modo, foram localizados 18 textos, nos 
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quais seus autores expuseram suas opiniões em relação ao universo educacional e seus 

agentes.   

O primeiro texto identificado dentro da temática educação, especificamente, alunos, 

foi o artigo “A Nevrose Acadêmica”, de autoria do sócio Lauro Barreto Fontes, no qual 

opinou e narrou sobre a vaidade e o orgulho dos alunos das faculdades de Direito e 

Medicina. O autor, com tom irônico, afirmou que acabava de descobrir a doença “Nevrose 

Acadêmica”, diagnóstica em alguns acadêmicos. Esta doença não era contagiosa e só 

vitimava alguns sergipanos que, após a aprovação no vestibular, era atacado 

repentinamente por ela (A VÓZ DO ATENEU, n. 5, 13, jul. 1934, p. 2).  Os sintomas da 

doença se manifestavam em duas fases: a do esquecimento e a da confusão.  

 
A primeira faz com que o nevrótico se esqueça dos amigos, dos 
professores, camaradas, dos colegas e das dívidas. A segunda estabelece à 
confusão no cérebro deste. Lêm obras de Rabelais e afirmam convictos 
terem lido um escritor religioso (A VÓZ DO ATENEU, n.5, 13, jul. 
1934, p. 2). 

 
Prosseguindo, ainda mais irônico, sugeriu alguns procedimentos de tratamento e 

cura, a saber: construção de um instituto sergipano de cérebro, instalação de uma cadeira 

elétrica, uma guilhotina ou um passeio pelo gelo da Sibéria. A ironia do autor revela não só 

sua oposição aos comportamentos de alguns acadêmicos sergipanos, mas, também, a 

crítica aos cursos de Direitos e Medicina, que na opinião, formavam religiosos e bons 

jogadores de futebol.  

Essa ironia de Lauro Barreto Fontes não foi adotada pelos redatores que escreveram 

um artigo sobre a negação dos direitos dos estudantes sergipanos. O pequeno texto 

intitulado “O Estudante Reclama” expõem a insatisfação da classe estudantil diante da 

negação, por parte dos proprietários de cinema, da redução de 50% do valor na entrada no 

cinema. Alegavam que os alunos estavam tendo um desconto de 25%, mesmo apresentado 

a carteira de estudante com retrato, assinatura do diretor e do carimbo da instituição de 

ensino. Diante da atitude de desrespeito, os redatores questionaram: 

 
Como poderemos nós, estudantes de hoje, ser amanhã, um bom cidadão, 
se desde os tempos escolares nos negam os mais elementares direitos?  
Não estamos rogando a ninguém, nem pedindo favores. Estamos somente 
reclamando um direito que nos foi dado pelo govêrno (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 4, 30, set. 1954, p.4). 

  
Os argumentos dos redatores ratificam o papel do jornal de ser a voz do estudante 

na sociedade sergipana. Por meio de seus escritos, os discentes ganhavam voz e tornavam 
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seus impressos em espaços educativos que se configuravam como vitrines das relações dos 

estudantes com os professores, diretores, colegas, autoridades e sociedade em geral.  

 Possivelmente, ao argumentarem que o direito negado foi concedido pelo governo 

estadual, os redatores do jornal sabiam da influência e da disseminação de opiniões sobre 

as reivindicações estudantis. Certamente, ao lerem as reclamações dos estudantes, os 

leitores tomaram não só conhecimento dos direitos conquistados dos estudantes, mas, 

especialmente, souberam que o jornal do grêmio representava a classe estudantil e era um 

espaço de informação e formação dos estudantes, que, em seus escritos, compartilhavam os 

valores formativos repassados na escola e na vida em sociedade. 

O tom de reivindicação, também, fez-se presente nos textos sobre o Atheneu 

Sergipense. Em um deles, publicado na primeira página do jornal A Voz do Estudante, os 

autores fizeram críticas severas a situação precária que se encontrava do Estádio 

Godofredo Diniz, espaço construído para aulas de Educação Física do Atheneu Sergipense. 

Sobre a péssima estrutura física do estádio, escreveram:  

 
O campo do Ateneu é uma ameaça à saúde dos alunos – o campo foi se 
destendo um manto de águas pluviais cobrindo uma crosta de lama, uma 
lagoa ocupando grande parte do Stadium, lagoa onde os sapos  coacham e 
que é todo de moriçoca. As tábuas das arquibancadas foram apodrecendo. 
As torneiras dos banheiros se tornaram inúteis ante a falta d’água. E hoje, 
o que temos, é o que pode ver, um campo que é mais um chiqueiro. [...] O 
campo Godofredo Diniz é um perigo à saúde dos alunos, uma ofensa à 
tradição do Ateneu e um escárnio à educação física (A VOZ DO 
ESTUDANTE, n. 11, jul. 1954, p.1). 

 
Continuando a descrição da situação precária do estádio, os autores expuseram as 

reivindicações dos estudantes que exigiam a construção de um novo estádio e a suspensão 

imediata das aulas de Educação Física ou que estas se tornassem facultativas. Vale destacar 

que, ao longo do texto, o autor recorreu a depoimentos dos estudantes que externaram suas 

opiniões sobre a realidade do estádio, confirmando, assim, que o jornal dava voz aos 

discentes.  

Em outro texto, que também ocupou a primeira página do jornal, mas sem tom de 

reivindicação, os redatores divulgaram a instalação da biblioteca do Atheneu Sergipense 

expressando o orgulho de ser estudante da instituição e parabenizando as ações do diretor 

Joaquim Vieira Sobral e do governador do Estado Eronildes Ferreira de Carvalho. Mais do 

que divulgar a biblioteca, o texto enalteceu a administração do diretor da instituição, que 

vivia  “o ciclo de ouro da sua história administrativa” (A VOZ DO ATENEU, n. 2, 01, set. 

1937, p. 1).  
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No número 6 do jornal A Voz do Estudante, Joaquim Vieira Sobral mais uma vez 

foi lembrado por suas ações na direção do Atheneu Sergipense. Ao anunciarem a 

inauguração da pedra fundamental do novo prédio dessa instituição de ensino, os autores 

agradeceram e homenagearam o egrégio diretor e publicaram na íntegra o seu discurso. A 

publicação do discurso do diretor, além dos vários elogios a ele destinada, demonstrou 

mais uma vez a boa relação que os dirigentes do jornal e do grêmio mantinham com a 

direção da instituição.  

Contudo, não só foram os nomes do Atheneu Sergipense, de diretores e de políticos 

que marcaram as páginas dos jornais do grêmio. Os professores, também, foram lembrados 

e enaltecidos pelo corpo dirigente do impresso. O Professor Alcebíades Paes por duas 

vezes fez parte dos escritos do sócio, no número 3 do jornal A Voz do Ateneu. Na ocasião, 

o saudoso professor estava sendo homenageado pelo diretor do Atheneu Sergipense, o qual 

batizou a caravana estudantil com o nome daquele.  

Analisando os escritos dos sócios sobre o professor, percebeu-se que estes foram 

motivados pela criação da caravana e pelo fato de que os alunos precisavam conhecer o ex-

professor que dava nome à caravana. O sócio Célio Araújo Costa, ao redigir sobre 

Alcebíades Paes, comentou sobre o papel dos professores na vida de um jovem. Escreveu: 

 
De todas as missões humanitárias nenhuma é tão nobre e grande como a 
do mestre. Nenhum se lhe compara, tanto pelo sublime desinteresse com 
que vela pelos seus alunos como pelo amor e dedicação e bondade com 
que os faz sentir e conhecer a verdade das coisas. Pai espiritual, guia 
sublime das caravanas do saber no areial imenso da existência, a ele 
devemos tudo que possuímos de alto e honroso em nossa alma. Nossos 
pais nos abrem os olhos para a vida; ele, lapidário de vidas, abre nosso 
espírito para o saber (A VOZ DO ATENEU, n. 3, 02, ago. 1936, p. 1).  
 

 
No segundo texto, cuja autoria não foi identificada, Alcebíades Paes foi descrito 

como um mestre ilustre, possuidor de uma cultura enciclopédica e uma inteligência rara, 

que merecia ocupar a galeria dos professores do Atheneu Sergipense e ter seu nome 

batizando uma caravana estudantil. O autor reconheceu a homenagem como merecida, pois 

o referido professor “preparou a cultura de muitos que hoje trabalham por Sergipe” (A 

VOZ DO ATENEU, n. 3, 02, ago. 1936, p. 3).  

Outro professor que teve sua história docente escrita pelos sócios do grêmio foi 

Abdias Bezerra, homenageado na primeira página da edição de número 1 do jornal A Voz 

do Estudante. O texto marcado com palavras de admiração, respeito, reconhecimento e 

elogios ao trabalho do professor do Atheneu Sergipense, que havia falecido recentemente. 
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Os discursos pronunciados no velório de Abdias Bezerra pelo professor José Calazans 

Brandão, ex-aluno de Abdias Bezerra, e do aluno Antônio Clodomir de Sousa e Silva, 

diretor do jornal e segundo secretário do grêmio, finalizaram o texto.  

Em ambos os discursos, lamentaram a perda irreparável que a intelectualidade 

sergipana havia sofrido, externaram as dificuldades e as conquistas vividas pelo saudoso 

professor e lastimaram o pouco reconhecimento que Sergipe tinha dado ao mestre Abdias 

Bezerra ainda em vida. Expressou Antônio Clodomir:  

 

Não podemos vos dar, querido mestre, um pomposo epitáfio, porque o 
encanto da simplicidade é contra o orgulho da altivés. [...] Estamos aqui, 
também, para vos dar o nosso último adeus. O adeus feito perante o corpo 
para obter a resposta do túmulo. O adeus para o reencontro na eternidade. 
O adeus para o reencontro no mundo do nada. 
Adeus meu caro mestre. 
Que estes adeuses atapelem a vossa subida com flores dos espinhos que 
pisastes. (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul. 1944, 1954, p.1). 

 
 

A asseveração sobre a ausência de homenagens e gratidão ao professor Abdias 

Bezerra, ainda em vida, provavelmente tenha motivado o sócio Walter Felizola Soares a 

escrever, na mesma edição do jornal, homenageando o professor Florentino Menezes. O 

autor inicia o texto citando Tobias Barreto, para demonstrar seu incômodo com o 

esquecimento do povo sergipano em relação a seus grandes gênios da intelectualidade.  

Nas palavras de Walter Felizola, os sergipanos se distinguem pela contribuição 

dada à cultura nacional, mas “nem sempre usam para com os seus conterrâneos ilustres do 

apreço merecido” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul. 1944, p.1). Segundo ele, o 

professor Florentino Menezes era pouco conhecido entre os sergipanos. Não se sabia das 

suas contribuições na Sociologia e nem se tinha conhecimentos dos seus livros, que 

precisavam ser editados e distribuídos nas livrarias brasileiras para, assim, os sergipanos 

tomarem conhecimento da genialidade do sociólogo. Ao concluir o texto, Walter Felizola 

alertou: “Não esperemos pela morte para cultuarmos o grande Mestre Florentino Menezes” 

(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul. 1944, p.1). 

 Outro professor que também foi homenageado em vida nas páginas dos jornais do 

grêmio foi Virgínio de Santana, carinhosamente apelidado por seus alunos como 

“Virgininho dos Estudantes”. O sócio José Mozart Pinho de Menezes escreveu um 

pequeno esboço biográfico do referido professor, prestes a se aposentar, que recebeu outra 

homenagem ao ser convidado para ser paraninfo da turma concludente do ginásio do 



267 
 

_________________________________________________________________________ 
 

A VOZ DO GRÊMIO 

Atheneu Sergipense. O autor apresentou o mestre Virgínio como um exímio professor de 

História do Brasil, que, dentre os vários cargos públicos que ocupou ao longo da sua vida, 

dedicou-se com mais apreço ao magistério. “Sempre paciente com seus alunos nunca os 

mandou castigar, antes os aconselha a ler, a prestar à atenção na aula” (O ATHENEU, n. 1, 

7, set. 1953, p. 7).    

 Dentre todos escritos sobre os professores, os alunos/sócios não podiam deixar de 

homenagear o patrono do grêmio, o professor Clodomir de Souza e Silva. Na homenagem 

realizada em uma sessão solene, o filho do homenageado e, também, sócio do grêmio, o 

aluno Antônio Clodomir de Sousa e Silva proferiu um discurso que foi publicado, na 

íntegra, na terceira edição do jornal A Voz do Estudante. No discurso, apresentou um 

pouco da vida de professor Clodomir Silva desde a sua prematura vida escolar até sua 

atuação no magistério. Recordado como um professor amigo dos alunos, o qual permitia 

brincadeiras nas aulas, mas nunca bagunça, Clodomir Silva foi biografado por seu filho, 

que soube usar as palavras sem se deixar ser percebido como um filho saudoso, e soube, 

ainda, separar admiração filial da admiração de um estudante sergipano.  

 Os escritos sobre professores, repletos de elogios e admiração, permitiram 

apreender que os sócios do grêmio não escreveram sobre os seus professores, exceto o 

professor Virgínio de Santana, mas sobre ex-professores do Atheneu Sergipense. Vale 

lembrar que, também, não localizei nenhum escrito de crítica direcionada a um professor 

especificamente, salvo uma reivindicação dos estudantes para que professores não 

fizessem campanhas partidárias durante as aulas. Afirmavam os alunos: 

 
[...] Não queremos dentro dos colégios saber de oposição ou governo. 
Precisamos é de orientação democrática e social sem reacionarismos, que 
nos inspire a batalhar pelos princípios sociais e humanos para a grandeza 
do Brasil.  
Precisamos que os professores nos auxiliem no combate cerrado ao 
integralismo ou qualquer ideologia que cheire a nazismo ou fascismo (A 
VOZ DO ESTUDANTE, n. 10, 31, mai. 1944, 1945 p.8). 

 
 No tocante aos escritos sobre educação geral, foram localizados artigos sobre 

alfabetização, a Reforma de Capanema e a educação da juventude. Nos artigos, os autores 

descreveram, opinaram, criticaram e tomaram posição.  

No artigo “A Educação da Mocidade”, o autor Emil Ettinger criticou a ação do 

Estado, que se preocupava em construir escolas para ensinar apenas a ler e escrever. 

Segundo o autor, na educação brasileira estabeleceu-se um ciclo vicioso que consistia no 

seguinte:  
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[...] a escola visa, de uma maneira geral, apenas ensinar a ler e a escrever. 
É um tanto lógico, às primeiras vistas... Não existe na escola, isto é no 
mestre a idéia de ensinar o indivíduo a ler, escrever e compreender, 
porque caso houvesse a cultura não estaria limitadas dentro de um ciclo 
restrito. O jovem aprende a ler e escrever, mas não aprende a raciocinar, a 
reter suas idéias, a compreender para desenvolver sua inteligência natural 
e romper o ciclo que limita a cultura (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 11, 
jul, 1944, p.2). 

  
Compreendia Emil Ettinger que o ciclo vicioso da educação brasileira não 

transformava o jovem em um cidadão consciente capaz de associar suas ideias e resolver 

seus problemas. O ler e escrever ensinado nas escolas brasileiras diminuía a capacidade do 

Brasil de se tornar uma nação civilizada. Para o autor, era o Estado o único responsável 

pela incapacidade de pensar da população brasileira, que convivia com um alto índice de 

analfabetismo e com o abismo da ignorância. 

A crítica as ações do governo na educação brasileira também foi partilhada por 

Walter Felizola Soares, o qual escreveu um artigo criticando a Reforma Capanema, que 

excluiu a disciplina Sociologia do currículo do ensino secundário. No texto, o autor 

demonstrou domínio sobre as finalidades desta modalidade de ensino e faz comparações da 

referida reforma com a Reforma de Francisco Campos. Na opinião do autor, as autoridades 

que dirigiam educação brasileira viviam uma confusão e não possuíam uma compreensão 

das finalidades do ensino secundário e, muito menos, sabiam que tipo de clientela 

estudantil o cursava. Com uma escrita objetiva e contundente, Walter Felizola posicionou-

se totalmente contra a exclusão da Sociologia do currículo e destacou que: 

 
Em todos os países hodiernamente se arvoraram pedestais à Sociologia. 
No Brasil nefelibatamente, proscreveram-na. Sim, é verdade nas 
Academias se estudam as matérias que ela totaliza, com descortínio. Mas 
no curso secundário, é o seu lugar como plasmadora de intelectuais, como 
edificadora dos futuros estadistas dá nossa nacionalidade. Pois o gênio 
não tem pátria. Na inteligência ainda em formação, já inquirindo sobre o 
alfa e ômega das cousas, era que ela devia estar. O rapaz teria outra 
orientação Não viveria nessa degenerescência moderna. Pensaria no 
mundo. [...] Conheceria melhor o que é nosso. Se interessaria pelos 
nossos problemas que rugem solução (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 
27, jan. 1944, p.1). 

 
Diante do exposto é possível declarar que, no jornal A Voz do Estudante, os sócios 

do GLCS tiveram liberdade para escrever opiniões e críticas ao governo. As palavras de 

oposição do presidente do grêmio, Walter Felizola, apresentam indícios de que nas páginas 
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daquele impresso, apoiado pela direção da escola e do governo estadual, os alunos 

ganhavam voz com poder de criticar e reivindicar.  

Ao afirmar que, no conjunto das reformas pelas quais passou o ensino, a Reforma 

Capanema tinha uma forte tendência para o “super-cientificismo sem uma prévia e 

meticulosa preparação introducional à mentalidade ainda em formação dos impúberes 

jovens” (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 1944, p.1), Walter Felizola demonstrou 

segurança e ousadia perante seus leitores. Demonstrou o mesmo ao declarar que a Reforma 

de Capanema formava uma mocidade morta, sem noção dos conhecimentos primários do 

homem em sociedade.  Declarou ele que:   

 
[...] Antigamente havia uma cadeira de Economia Política e outra de 
Sociologia. Numa prova concludente de que preparavam homens hábeis 
para a vida. Homens que podiam enfrentar as diversas carreiras do labor 
humano. Pois, como é sabido de todos, na atual situação das coisas, 50% 
dos estudantes ingressam nas Faculdades. Assim, terminam o curso sem 
noção nenhuma do que seja os problemas sociais, as formas de governo, a 
formação e desenvolvimento da sociedade, o que é, em suma, o homos 
economicus, o homem social.  
Hoje, como se depreende, o cenário mudou totalmente. Nada mais existe 
daquelas épocas efervescentes do academismo brasileiro. Somos uma 
mocidade morta. “Engasgaram a mocidade”. Os estudantes têm de se 
haver começando a história dos hebreus, como primeiro povo sobre a 
face da terra, e dar latim por 7 anos. Numa volta à Roma antiga, como se 
pudéssemos voltar ao passado, sem saber que a humanidade evolúe [...] 
No entanto, me pergunto a mim mesmo qual a causa de a Sociologia ter 
sido desterrada? (A VOZ DO ESTUDANTE, n.  8,  27, jan. 1944, p.10). 

 
O artigo “Os Estudantes e a Alfabetização”, publicado na 6ª edição da A Voz do 

Estudante, também, apresentou uma escrita corajosa, ousada e com opiniões contundentes 

contra o governo. Objetivando demonstrar como as ações coletivas da sociedade 

organizada poderiam contribuir para solucionar problemas na escolarização da juventude, 

o autor apresentou a precária educação dos jovens em Sergipe, como resultante da estrutura 

financeira das famílias e das poucas ações governamentais.   

O referido texto chamou atenção para a situação dos jovens da capital e do interior 

sergipano, os quais tinham de abandonar a escola para aumentar a renda familiar 

desenvolvendo atividades laborativas com os pais. Na opinião do autor esta situação 

impossibilitava a juventude de um futuro digno e privava o Brasil de um maior 

desenvolvimento. Prosseguindo, o autor citou as dificuldades dos jovens que saiam das 

cidades do interior em direção à capital para frequentarem os ginásios e tinham despesas 
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com hospedagem e compras de livros, como um fator que contribuía para o aumento do 

número de jovens sem acesso à educação.  

Ao final do texto, o autor convocou os estudantes para unirem forças para encarar e 

solucionar esse problema. Destacou as ações da Liga Sergipana Contra o Analfabetismo184 

em defesa da educação do povo sergipano. Caberia à classe estudantil de Sergipe apoiar 

tais ações, para, assim, contribuir na construção de um “Brasil mais forte, mais íntegro e 

um Brasil mais capaz de se dirigir pelo espírito de seus filhos” (A VOZ DO 

ESTUDANTE, n. 6, 30, nov. 1944, p.1). 

 A Liga Sergipana Contra o Analfabetismo, também, foi citada no artigo 

“Alfabetização” de autoria do sócio Dálio Ribeiro de Mendonça, o qual convocou os 

sergipanos para lutarem contra o analfabetismo de seu povo. O autor defendeu as ações 

filantrópicas e particulares como um gesto nobre de defesa e desenvolvimento da pátria e 

que caberia a cada cidadão garantir seu apoio moral e material para que ações desse tipo se 

expandissem pelo território brasileiro.  

As informações sobre o combate ao analfabetismo em Sergipe, pautadas no corpo 

dos dois artigos, colocam as ações filantrópicas e particulares como uma atitude de amor, 

respeito e zelo à pátria. Ao destacar o apoio e o êxito das ações de instituições como a Liga 

Sergipana Contra o Analfabetismo, os autores confirmaram o caráter de união e 

organização estudantil presentes nas finalidades dos Estatutos do grêmio.  

 Cabe destacar que a discussão sobre o analfabetismo no Brasil não foi exclusiva 

das páginas do jornal A Voz do Estudante, tendo em vista que, na terceira edição da “A Voz 

do Ateneu”, o sócio João Rodrigues Nou185 também escreveu um artigo sobre a instrução 

do povo brasileiro. O autor criticou o valor dos impostos no Brasil e cobrou do governo de 

Getúlio de Vargas a introdução do “A, B, C no meio dos operários” (A VOZ DO 

ATENEU, n. 3, 2, ago. 1936, p. 4).  Para João Rodrigues Nou, o analfabetismo era um mal, 

um cancro incrustado no seio da sociedade brasileira e que só seria erradicado quando o 

governo compreendesse a importância de alfabetizar os operários e que a instrução era uma 

arma contra os males da revolução que ameaçavam o Brasil.  
                                                           
184 Cf: SOUSA, Clotildes Farias de. Por uma Pátria de Luz, Espírito e Energia: a campanha da Liga 
Sergipense contra o Analfabetismo (1916 – 1950). 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) - Programa de 
Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2004. 
185 João Rodrigues Nou, filho de José Rodrigues Nou e Eurídice Linhares Nou, nasceu em 15 de agosto de 
1918, na cidade de Vassouras no Rio Janeiro. Cursou o ensino secundário no Atheneu Sergipe e formou-se 
em Direito pela Faculdade de Direito da Bahia. Foi oficial da polícia militar, funcionário da Vale do Rio 
Doce, procurador da República e advogado. Entre os anos de 1951e 1955, foi deputado estadual da Bahia 
pela União Democrática Nacional-UDN, 1951-1955. Faleceu em 1º de outubro de 2001.  
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A crítica do sócio João Rodrigues Nou ao governo Vargas é outro indício de que os 

jornais do grêmio, desde as suas primeiras versões e edições, assumiram uma linha de 

defesa do Brasil e crítica ao governo, ainda que de uma forma indireta e moderada, sem 

explicitar o nome do governo.   

O estilo da escrita adotado nos textos sobre educação atendeu um caráter descritivo, 

opinativo, crítico e reflexivo. A análise dos textos permitiu perceber que as críticas ao 

governo de Getúlio Vargas foram feitas de forma indireta, sem alardear nomes e partidos 

políticos. É possível que os dirigentes dos jornais do grêmio assumiram uma postura de 

críticas indiretas que aguçassem os leitores que, consequentemente, refletiriam sobre o que 

foi lido e tomariam suas próprias conclusões.  

O fato de não explicitar o nome de Getúlio Vargas nos artigos sobre os problemas 

da educação brasileira não indica que os jornais do grêmio se omitiam em relação à 

realidade dos problemas da sociedade brasileira, mas que seus redatores e colaboradores 

adotavam um estilo e escrita indireta para não sofrer penalidades por parte do governo ou 

diretor do Atheneu Sergipense.  

 

 

5.1.4 Poemas  

 

 

 Recitações de poemas faziam parte da rotina dos sócios dos Grêmio Literário 

Clodomir Silva. Os discentes exercitavam essa atividade literária em sessões ordinárias, 

extraodinárias e solenes, semana de pátria, homenagens aos pais e mestres, aos intelectuais 

e autoridades sergipanas, encontros e festividades realizadas no Instituto Histórico e 

Geográfico de Sergipense e, sobretudo, no próprio Atheneu Sergipense. A prática desse 

tipo de atividade não ficou restrita apenas à exposição oral, tornou-se uma das atividades 

principais do grêmio, sua presença nas páginas dos impressos foi marcante. 

 Nos dezesseis jornais analisados, foram localizados 44 poemas cujas autorias 

pertenciam aos sócios do grêmio. Esse tipo de produção, que marcou todas as edições do 

jornal, versava sobre os mais diversos temas como: mulher, natureza, amizades e 

homenagens a personalidades políticas. A prática de compor, publicar e recitar poemas fez 

parte do cotidiano dos alunos do Atheneu Sergipense desde as primeiras décadas do 

funcionamento dessa instituição de ensino.  
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Desde os tempos do Brasil Colônia há registros de atividades práticas de criação de 

poemas nas salas de aula. Tais atividades desenvolviam a oratória e a escrita do discente.186  

De acordo com Vidal (2009), entre os anos de 1909 a 1911, nas páginas do jornal O 

Necydalus, foram publicados 87 poemas assinados pelos alunos daquela instituição 

educativa. Explicou a autora que o expressivo número desse tipo de publicação deu-se 

motivado pelas aulas da disciplina Retórica187, ministradas pelo professor Brício 

Cardoso188.  

 É notória a presença desse tipo de produção literária na cultura escolar do Atheneu 

Sergipense, sendo o professor o principal motivador. Contudo, é importante sublinhar que 

a produção dos alunos/sócios do GLCS não estava, explicitamente, motivada pela atuação 

pedagógica de um docente. Uma vez que os jornais pertencentes a uma associação 

estudantil, cujas finalidades se pode destacar o desenvolvimento da escrita e da oratória de 

seus associados, é considerável que este tipo de produção tenha ocorrido por respeito a tais 

finalidades, bem como às exigências dos dirigentes dos jornais e do GLCS. 

  A maioria dos poemas publicados versou sobre o amor e a mulher. Na quarta 

edição da A Voz do Ateneu, o sócio Paulo Reis publicou o poema “Despedida”, a fim de 

expressar a tristeza de um homem ao ver sua amada partir. Separação, saudade, solidão, 

dor, choro e lágrimas foram as palavras usadas pelo autor para expressar o adeus à sua 

amada Celinha. Nesta mesma edição, o sócio Paulo Monte publicou o poema “O beijo que 

te dei”, o qual foi marcado pelo uso de vocábulos que expressavam momentos de carinhos 

de um casal apaixonado.  
                                                           

186 Cf: SILVA, Maria Lúcia Marques Cruz e. Revista Litteraria do Gabinete de Leitura de Maroim 
(1890-1891): subsídios para a história dos impressos em Sergipe. 2006. Dissertação (Mestrado em Educação) 
-  Núcleo de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2006. 
187 Sobre a disciplina Retórica no Atheneu Sergipense, confira:  SANTOS, Ana Márcia Barbosa. Sob a Lente 
do Discurso: aspectos do ensino de Retórica e Poética no Atheneu Sergipense (1874-1891). 2010. 
Dissertação (Mestrado em Educação) - Núcleo de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de 
Sergipe, São Cristóvão, 2010. 
188 Natural da cidade de Estância, interior de Sergipe, nasceu em dia 9 de julho de 1844, sendo seus pais 
Joaquim Maurício Cardoso e Joanna Batista de Azevedo. Iniciou seus estudos na sua cidade natal e os 
concluiu no colégio “Ateneu Baiano” em Salvador /BA, onde, também, estudou Filosofia. Iniciou sua vida 
pública, antes de concluir o curso de preparatórios, como professor substituto da cadeira de Geometria da 
cidade de Estância e professor de primeiras letras da vila do Espírito Santo. Em 1870, foi nomeado professor 
público do ensino primário superior na sua cidade de Estância e foi removido em 1874 para a cadeira de 
Retórica e Poética do Atheneu Sergipense, em cujo estabelecimento regeu também a cadeira de Gramática da 
Língua Vernácula, História Universal e especialmente de História de Sergipe. Foi deputado provincial na 
legislatura entre os anos de 1878 a 1879. Fez parte da primeira Assembleia Constituinte, de várias 
legislaturas estaduais e do Município de Aracaju. Exerceu o cargo de secretário do Estado nos governos do 
General Valadão e Martinho Garcez. Escreveu nos jornais que fundou e redigiu, colaborou no Correio de 
Alagoinhas, da Bahia, (1908) em diversos jornais do interior e capital de Sergipe (GUARANÁ, s/d, p.93).  
Sobre Brício Cardoso, confira: GALLY, Christianne Menezes. Brício Cardoso no cenário das 
Humanidades do Atheneu Sergipense (1870-1874). 2004. Dissertação (Mestrado em Educação) - Núcleo 
de Pós-Graduação em Educação, Universidade Federal de Sergipe, São Cristóvão, 2004. 
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O BEIJO QUE TE DEI 
 
Escuta meu amor: 
Por que no teu semblante a ira ainda persiste? ... 
Por isso estou tão triste... 
Que silencio! Que delírio há nessa inquietação! 
Por isso, estou tão triste! ... 
Há festa, mas me vejo na solidão... 
Sem teu riso, teu olhar, sem tua voz macia,  
É silêncio o barulho! É tristeza a alegrai! 
Escuta! ... 
Sinto nos lábios o teu beijo quente,  
Volutuoso e ardente,  
Mostrando-me o valor da vida, 
Tornando realidade o fogo da ilusão. 
Esse beijo inspirador. 
Polen puro da paixão; 
Sulcado na tua face 
Ousadamente colhido 
Na sensação... 
Esse beijo carnal, delicioso e sublime, 
Esse beijo q’me tornou autor d’ horrível crime,  
Dando-me pleno a alma e ao coração.  
(A VOZ DO ATENEU, n. 4, 20, mai. 1934, p.3) 

 
Não foi possível perceber se o teor dos versos dos poemas correspondem a fatos 

vivenciados pelos seus autores, mas é perceptível que as personagens femininas que 

fizeram parte desse tipo de produção literária traziam marcas do universo feminino do 

período em estudo. Lembradas com palavras de amor e encantamento do mundo 

masculino, as mulheres retratadas nos poemas são personagens, mas que representaram 

com verossimilhança a realidade feminina.  

Contudo, os poemas não se prenderam apenas à exaltação da mulher amada, mas, 

também, da mulher que vivia à margem da sociedade e sofria com a rejeição e o 

preconceito. No poema “Confissão”, de autoria de Oliveira Lima, percebeu-se como essa 

temática era abordada. 

 
CONFISSÃO 
 
Mulher do povo 
Vem e me abraça... 
De encontro a ti, aperta-me o corpo, 
Que eu quero sentir neste amplexo do destino, 
A comunhão da dor 
 
Não! Não recues! 
Eu estou vendo que teu corpo de chagas estás coberto! ... 
Mas, aperta-me com bem fôrça,  
Porque o mundo vil que te chagou o corpo 
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A mim fez um mal muito maior. 
Roubou-me a fé. 
A crença que eu tinha ele desfez 
A Deus fragmentou em mil pedaços... 
A inocência, em maldade transformou.  
 
Prostituído aqui estou! 
Portanto,  
Vem, mulher do povo.  
Que irmão teu eu sou... 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1, 7, jul. 1944, p.4) 
 

Nessa mesma edição, publicou-se o poema “Esmeralda”, escrito pelo sócio Florival 

Ramos, no qual foi possível perceber, mais uma vez, como a dura vida da mulher 

abandonada pelo homem amado e da prostituta povoaram a mente dos autores:   

 
ESMERALDA189 
 
Esmeralda: 
Conta-me a tua história,  
que eu quero sofrer também,  
como sofre esta mancha 
que está arrastando os teus passos 
nesta noite cuja aurora nunca chegará  
Porque tua aurora será sempre noite 

 
Já estou cansando de ouvir histórias de mulheres,  
Que cavaram túmulos com as próprias mãos. 
Mas, creio que não há no mundo  
uma história mais empoeirada de sofrimento, 
do que esta que amanheceu em teus olhos,  

                         e muito mais ainda em toda a tua vida! ... 
 

Esmeralda: 
Conta-me a tua história, 
que eu quero guardá-la dentro de meu peito, 
como se guarda ela em teu destino 
É só assim,  
Que eu poderei acreditar na imortalidade de tua Alma, 
Porque, hoje, não és sinão o luto 
da mulher que se suicidou ontem 
sem pensar talvez 
que fosse conduzida pelas mãos do povo!... 

                                         (A VOZ DO ESTUDANTE, n. 1,  7, jul. 1944, p.4) 

  

No número 2 da A Voz do Estudante, Florival Ramos deu continuidade ao seu 

poema, publicando “Esmeralda Respondeu...”, evidenciando como a história da 

                                                           
189 O autor escreveu este poema no dia 24 de agosto de 1943 e só publicou em 1944. 
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personagem Esmeralda foi marcada pelo sofrimento causado por conta do abandono do 

homem amado e estava relacionado à história do poeta. 

 
ESMERALDA RESPONDEU...190 
 
Não poeta! 
Não quero falar do meu passado. 
Você, também possue a sua história  
É uma história diferente das que se contam 
nas sombras do cais, 
nos becos sujos 
e nas choupanas sem vida!... 
 
[....] 
 
A imortalidade da minh’alma 
não pertence aos restos da dor,  
nem ao meu destino,  
nem à mocidade que perdi num beijo!... 
Ela é a glória de um poeta,  
que entrou num abismo incomensurável,  
Ela é a glória de um poeta,  
que entrou num abismo incomensurável, cheio de punhais e sombras,  
para erguer um coração moribundo e clarear uma eterna noite sem 
Aurora!... 
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 2, 26, jul. 1944, p.6). 

 

Em meio às informações contidas nos versos dos poemas, verificou-se que os 

autores não só abordavam o tema, como principalmente externavam opiniões e posições. A 

mulher vitimada pelas mazelas sociais construídas à base de preconceito mexia com os 

sentimentos e pensamentos dos sócios do grêmio. 

Verificou-se, também, a presença de dois poemas que foram escritos e oferecidos 

em homenagem ao poeta sergipano Enoch Santiago Filho, que havia falecido. O poema 

“Herói Adormecido”, cujo autor foi Florival Ramos e “Não morreste totalmente” de 

autoria do sócio Aloísio Mendonça Sampaio. Em ambos os poemas, os autores dedicam a 

produção ao amigo que admiravam e respeitavam pela inteligência e capacidade literária. 

 

NÃO MORRESTE TOTALMENTE 
 
Que todas as vozes do mundo se emudeçam 
que nenhuma boca balbucie  palavra 
nenhum vento rumor algum desperte 
e que todas as assombrações na noite se desfaçam  

                                                           
190 O autor escreveu este poema no dia  22 de maio de 1944, mas ele só foi publicado em julho de 1944. 
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para que te fale, poeta num conto de amo: 
 
Desceste à mudez fria do túmulo 
- mas não morreste totalmente! 
Somente as tuas formas se diluíram na amplidão noturna 
e ainda estás presente por onde os teus pés cruzaram caminhos 
por onde a tua voz se ergue contra as fúrias dos ventos hibernais 
 
Não morrestes totalmente, 
grande e maravilhoso poeta revolucionário 
és como as estrelas: 
mesmo depois de milenarmente mortas  
ainda projetam luz nos espaços siderais.  
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 10, 31, mai. 1945, p.5). 
 
 

 O poema “Aquarela”, de autoria de Lyses Campos, foi dedicado ao seu amigo Joel 

Silveira, presidente do grêmio. 

 

AQUARELA 
 
Manhã de sol 
os pássaros pintam com suas mil cores 
a tela de luz da manhã diáfana... 
 
A velha casa à margem do lago 
parece uma doce visão a mirar-se no espelho 
vendo roçar em seus pés de cantaria 
o beijo singelo do bater das águas 
 
o velho moinho, austéro e parado 
não sorri como faziam os nossos ancestrais 
relembrando em silêncio, aquelas noites 
de canções de amor, dos românticos tempos feudais 
 
No céu tonalidades variadas bailam  
com fanelas de luz que rodeiam o sol 
e na diafaneidade da manhã 
as nuvens são berços de sêdas onde sonham os astros 
 
(A VÓZ DO ATHENEU, n. 5, 13, jul. 1934, p. 3). 

 
  

Personalidades políticas também foram destacadas em um único poema de autoria 

de Joel Silveira. Para homenagear o interventor federal Augusto Maynard Gomes, o autor 

o compara com alguns vultos da história nacional e mundial.  

 

SINCERIDADE 

Há homens que já nascerá fadados para os grandes empreendimentos: 
Napoleão 
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Alexandre 
Washington 
No Brasil, desde que apareceram os primeiros raios da Aurora 
Libertadora, desde que os pulsos dos seus filhos ficaram arroxeados ao 
quebrar dos grilhões da Opressão, surgiram membros que são como 
verdadeiros pontos de ouros que a dourar nosso solo, as nossas ideias. 
Getúlio Vargas 
João Pessoa 
Augusto Maynard, são exemplos. 
O primeiro, emulo de Washington, de Mirabeau, de Danton – Um 
libertador. 
O segundo, emulo de Reland, de Chenier de Desmoullins – Um mártir. 
O terceiro, personagem que lembra Napoleão, que se vê com a corôa de 
loiros de César e com o centro de conquista de Alexandre.  
Todos grandes. 
Todos heróis. 
Todos vencedores 
Todos dignos de serem chamados de BRASILEIROS! 

                             (A VÓZ DO ATHENEU, n. 5, 13, jul. 1934, p. 2). 
 

A análise desse poema e ausência de outros que exaltassem figuras políticas ou 

mesmo o amor à pátria, acentua, ainda mais, o distanciamento do jornal do grêmio com a 

política partidária e os com ideias de civismo, tão comuns nos jornais estudantis que 

circularam no período em estudo. Segundo Martins (2001), os anos republicanos não só 

intensificaram a produção de periódicos dirigidos por escolas, em especial de seu corpo 

docente, discente e de grêmios escolares, como também buscaram: 

 

[...] uniformizar os conhecimentos, com ênfase na construção dos 
símbolos do poder republicano, na força do Estado, na reverência às datas 
cívicas nacionais. A adjetivação recorrente nos textos daquele 
professorado e alunato recaía no jargão em voga, reiterador da idéia 
fundante de Pátria e patriotismo, exaltando seus ‘vultos eminentes’, 
insistindo no ‘desenvolvimento progressivo de nossa instrução pública’ 
(MARTINS, 2001, p.314). 

 

No conjunto dos poemas produzidos pelos sócios, verificaram-se 10 sonetos em que 

a mulher e o amor também foram abordados pelos autores. O sócio Manuel Dantas, para 

expressar o esplendor do povo brasileiro, escreveu o soneto “A ti”, no qual destaca a 

beleza da mulher brasileira.  

 

A TI 

Não tens de certo as formas tão perfeitas 
Das deusas por Praxiteles talhadas, 
Nem o candor divino das Eleitas 
Pelos poetas imortalizados ... 
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Não tens graça lírica e mimosa  
Das castelãs esguias das baladas 
Nem a ternura meiga e vaporosa 
Das pálidas madonas delicadas... 
 
És linda e forte. Em teu olhar palpita  
Toda luxuria tropical e ardente  
Que me abraza, me empolga e que me excita... 
 
E quando passas, trêfega e faceria,  
Canta dentro de ti, nervosamente, 
Todo explendor da raça brasileira! 

                            (A VÓZ DO ATHENEU, n. 3, 2, ago. 1936, p. 3). 
 
 
Dentre os sonetos publicados destacaram-se os de autoria do sócio Pedro Ribeiro de 

Oliveira, pois são as primeiras produções literárias escrita pelos sócios que tem Deus como 

temática. Escreveu o autor: 

 

ENCONTRO DOS ÉCOS 
 
Do alto do morro, enquanto a noite avança, 
Num disputar febril e sem parar 
Ouve se éco singular da dansa [...] 
De encontro à música do lupanar. 
 
E o vento leva, leva e não se cansa,  
Desta disputa triste carregar. 
Se um canto é de desgraça, outro é bonança, 
E o vento arrasta os dois sem se separar... 
 
E esta união, meu Deus, como é sublime,  
Como é sublime o credo da natura,  
Juntando a voz da pura à voz do crime 
 
Abençoai, Senhor, a desventura! ... 
Deixai que o vento nas areias rime,  
passos iguais tôda creatura!... 
(A VOZ DO ESTUDANTE,n. 1, 07, jul. 1944, p.5) 
 
 

Em outro soneto, Pedro Ribeiro questiona o poder de Deus:  
 

 
DEUS 
  
Tú és da fôrça e símbolo geral 
Que em tudo está até no imaginário 
Se és tu bem o magno sacrário? ... 
 
Por que somente aguarda o final,  
Para dizeres: Céus ou então calvário. 
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Se ao invés de um horrendo código penal  
Traças podia um feliz fadário? ... 
 
Acreditas em um pai que em punição,  
Ao esquecimento eterno o filho atira 
Tendo certeza que falta pão 
 
Certo é que o crente sem razão delira 
E entorpecida, chega à obcessão  
De crer que é vero está geral mentira  
(A VOZ DO ESTUDANTE, n. 8, 27, jan. 1945, p.4). 

 

A pouca produção dentro da temática religiosa evidencia mais uma particularidade 

dos jornais do grêmio, a qual o diferenciava dos demais jornais estudantis que marcaram a 

história dos impressos que circularam e marcaram a História da Educação no período em 

estudo. A escrita dos sócios, seja em forma de artigos, poemas e sonetos, revelaram um 

distanciamento com questões religiosas e a imagem de Getúlio Vargas. Notou-se uma 

preocupação em discutir as questões sociais e culturais de forma geral, valorização da 

classe estudantil e críticas moderadas a governo e políticos. Nos escritos, o zelo pela 

escrita e pela divulgação do conhecimento foram recorrentes e revelam o caráter formador 

dos jornais.  

Nos jornais do Grêmio Literário Clodomir Silva apreendeu-se que as mudanças nas 

finalidades dessa associação pouco interferiram no formato, na linha de redação e no 

discurso dos jornais. Os poucos registros de textos sobre políticos, em especial, o 

presidente Getúlio Vargas demarcam a finalidade do grêmio, que atendia e primava por 

uma associação estudantil de caráter antipartidário. As referências aos interventores 

federais Augusto Maynard Gomes e Eronildes Ferreira de Carvalho, presentes em alguns 

artigos, revelaram-se como uma forma de agradecimento pelo apoio que ambos deram ao 

jornal, mas não como apadrinhamento ou obrigação dos diretores do Grêmio Literário 

Clodomir Silva. 

A divulgação das atividades do GLCS presentes em todas as edições dos jornais 

delimitou tais impressos como verdadeiros instrumentos de aproximação e união entre os 

sócios do grêmio e evidenciou a significância deles para as associações, pois, na relação 

entre a associação e o jornal, este “é capaz de depositar no mesmo momento em mil 

espíritos o mesmo pensamento” (TOCQUEVILLE, 2000, p. 137).  

Por meio dos impressos os associados do grêmio compreenderam que essa relação 

era necessária, pois precisavam encontrar um meio de falar todos os dias sem se ver e de 

caminhar a passos uniformes sem se juntar (TOCQUEVILLE, 2000, p. 138).  
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Os jornais do grêmio configuram-se como uma ferramenta de união entre seus 

associados e representaram a associação estudantil falando por meio dos escritos a cada um 

de seus leitores/sócios em nome de todos os outros.  
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  [...] Era um grêmio maravilhoso só fazia parte dele quem gostava de 
literatura, de ler e de cultura. Tínhamos nossa biblioteca e reuníamo-nos 
às vezes semanalmente e quinzenalmente. Acompanhávamos tudo que o 
Brasil na ocasião oferecia [...] Nós participávamos do movimento 
estudantil, tudo na maior ordem. Falávamos sobre datas cívicas e datas 
históricas. Ah, também tínhamos um jornalzinho e o sócio que tinha 
mais jeito para escrever publicava suas poesias, artigos interessantes e 
notas. Era muito bom! (SOUZA, 2012)191. 

 

 

Saudosismo, admiração, satisfação e orgulho do Grêmio Literário Clodomir Silva 

foram revelados nas memórias da ex-sócia Avany Torres de Souza. As lembranças das 

sessões, da biblioteca, dos eventos e do “jornalzinho” do grêmio fazem parte da sua 

memória estudantil, que, ao ser aguçada, foi exteriorizada com palavras regadas de carinho 

por um tempo que para ela foi “muito bom”.  

A opção de iniciar esta parte conclusiva, denominada “Ata de Encerramento”, com 

um trecho da entrevista de uma ex-sócia do grêmio tem a ver com a minha intenção de 

demonstrar o quanto é marcante a presença do aluno do Atheneu Sergipense nas fontes 

consultadas. Busquei produzir um texto a partir do universo do cotidiano estudantil e, para 

tanto, recorri principalmente a fontes produzidas por alunos e sopesei a máxima de que, na 

instigante caminhada do historiador, qualquer “vestígio da ação humana” deverá ser 

considerado como uma prova das suas relações sociais e culturais, a qual, ao ser 

questionada, conduz ao conhecimento de uma representação do passado.  

Desse modo, compreendi o associativismo estudantil como uma forma de 

desenvolvimento de práticas educativas e culturais além das paredes da sala de aula e da 

escola. Considerando o princípio fundamental de uma associação, a saber, unir um grupo 

de indivíduos em torno de interesses e objetivos comuns, identifiquei a sua significância no 

universo educacional, pois, por meio da prática associativa, os discentes exercitaram o 

convívio social, combateram o individualismo e aprenderam práticas de organização, 

liderança, disciplina e autonomia. As associações estudantis constituíram-se, assim, como 

verdadeiros espaços de sociabilidades fundamentados em princípios democráticos, cujas 

finalidades aguçavam o intelecto, o espírito de cooperação e responsabilidade.   

                                                           
191 SOUZA, Avany Torres de. Entrevista concedida à autora.  Aracaju/SE, 19 de agosto de 2012. 
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No orbe dos estudos da História da Educação, o associativismo discente 

apresentou-se como uma prática cultural e educativa comum no ambiente das instituições 

das diversas modalidades de ensino brasileiro. A prática de atividades como: produção de 

jornais, palestras, defesas de teses, recitações de poemas e a organização de eventos 

literários e cívicos fizeram parte do universo da cultura escolar das instituições de ensino, 

que através de tais práticas atenderam à formação intelectual, moral, cultural e política do 

discente. 

Nessa perspectiva, a cultura escolar presente no espaço físico educativo do Atheneu 

Sergipense no final dos anos oitocentistas e na primeira metade do século XX mostrou 

traços de um cotidiano permeado de práticas discentes que, em meio às regras de 

comportamentos e condutas a inculcar, uniram-se em torno de associações estudantis que 

primavam pelo desenvolvimento literário e cultural dos jovens alunos dos estudos 

secundários.  

A identificação das associações estudantis, fundadas pelos alunos do Atheneu 

Sergipense, situou esta “Casa de Educação Literária” no bojo da discussão sobre o 

associativismo como fenômeno peculiar das sociedades democráticas, o qual se fez 

presente no cenário educacional. Tais associações funcionaram como instituições 

auxiliares e ou complementares que contribuíram para o desenvolvimento de projetos 

educacionais visando a uma formação intelectual, moral e cultural da juventude.  

Dentro do período de investigado, foram identificadas 11 associações estudantis 

que, quando criadas e organizadas pelos alunos daquela instituição de ensino, receberam 

apoio e incentivo de seus professores e diretores. A constatação da presença dessas 

associações permitiu declarar a assertiva de que no interior do Atheneu Sergipense a arte 

de se associar fez parte da sua cultura escolar desde os seus primeiros anos de atividades. 

Os alunos que delas fizeram parte estabeleceram regras de convivência, códigos de 

condutas, executaram planos de atividades e desenvolveram práticas educativas e culturais 

em meio ao exercício da autonomia e da democracia.  

As associações discentes do Atheneu Sergipense, conjugadas às finalidades e as 

disciplinas escolares estabelecidas, cooperaram na efetivação de uma educação que formou 

alunos que se destacaram no cenário intelectual e político de Sergipe. A imagem do aluno 

não foi constituída apenas como produto único da sala de aula, mas de um conjunto de 

práticas educativas e culturais atreladas aos modelos de educação e às ações estudantis 

presentes no interior daquela instituição de ensino. 
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Nesse horizonte, o Grêmio Literário Clodomir Silva ergueu-se como um 

associativismo voluntário genuinamente estudantil, o qual é fruto da ação exclusiva dos 

alunos. Influenciado pelo movimento de criação de grêmios literários que aconteciam nas 

escolas brasileiras de ensino secundário e buscando suprir a necessidade de ter um espaço 

exclusivo para os estudantes poderem discutir literatura e cultura, sem ter que depender 

unicamente  das orientações pedagógicas dos professores, um grupo de alunos, liderado 

por Joel Silveira e com o apoio do então diretor Joaquim Vieira Sobral fundou o grêmio, 

cuja investigação desvelou uma história dos alunos a partir do ângulo deles, marcada por 

regras prévias de convívio social e práticas culturais que contribuíram para a formação da 

juventude sergipana de outrora. 

O GLCS, do modo como foi criado e organizado pelos alunos, assemelha-se ao 

modelo de associação ideal defendido por Adolfo Lima (1925) como um associativismo 

comprometido com a educação social dos sócios, no qual se aprende a conviver em 

sociedade respeitando o indivíduo e os interesses comuns e, também, se desenvolve a 

autonomia. No espaço daquela associação estudantil, os alunos souberam unir seus 

interesses e objetivos aos da diretoria da escola e do corpo docente como estratégias de 

sobrevivência, estabeleceram códigos, respeitaram as hierarquias e desenvolveram o 

espírito de colaboração e responsabilidade, por meio das atividades agremiativas.  

A cada jornal produzido, discurso proferido e evento realizado, os sócios do GLCS 

não só agiam com responsabilidade, como também colaboravam com a proposta educativa 

do Atheneu Sergipense. Tais discentes fizeram parte de uma cultura escolar concretizada 

por meio de um “conjunto de normas e práticas” conjugado com a transmissão dos 

conhecimentos legitimados e as finalidades dos estudos secundários.  

Os diretores do Atheneu Sergipense, dentre os quais destaco Joaquim Vieira Sobral, 

Felte Bezerra e Maria Thetis Nunes, foram importantes parceiros no desenvolvimento das 

atividades do GLCS. Ainda que a ideia de criação desta agremiação discente não tenha 

sido de autoria do diretor escolar, a sua permissão e o apoio no momento da criação e das 

reaberturas do grêmio foram vitais para o seu êxito, e demonstrou que o associativismo 

estudantil naquela instituição de ensino atendeu não só ao interesse dos alunos como 

também da direção escolar e dos professores. 

A obrigatoriedade do diretor escolar ocupar o cargo de presidente de honra e na 

ausência ser substituído por um professor apontou não só o interesse e o prestígio do 

grêmio, mas principalmente o controle sobre as ações dos sócios. A presença do diretor e 
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do professor nas sessões ordinárias, solenes e extraordinárias do GLCS além de prestigiá-

las, também exercia vigilância e controle dos discursos e decisões dos sócios. 

Durante os primeiros anos de atividade, o GLCS buscou ter todas as suas atividades 

ligadas a estudos literários e culturais, contando sempre com o apoio não só direção da 

escola, como também de autoridades do Estado que participaram de algumas sessões 

solenes e contribuíram para a manutenção do jornal do grêmio.  

A imagem dos Interventores Federais do Estado, Augusto Gomes Maynard e 

Eronildes Ferreira de Carvalho foi enaltecida nos artigos publicados no jornal e discursos 

proferidos pelos sócios. Tal fato demonstrou que a preocupação do grêmio, de não ter 

nenhum vínculo com as questões políticas partidárias, consistia, especificamente, no receio 

desta agremiação se tornar um veículo de oposição à política de quem governava Sergipe 

naquele momento. Não obstante nos anos de 1940, mesmo depois da aprovação dos novos 

Estatutos do GLCS, no qual suas finalidades foram largamente ampliadas atendendo 

também as questões políticas, o grêmio, por meio de seu impresso, continuava mantendo 

uma boa relação com o governo do Estado, mas fazia oposição aplainada ao presidente 

Getúlio Vargas.  

Enveredar pelas trilhas do Grêmio Literário Clodomir Silva possibilitou 

compreender a prática de associativismo discente como um elemento a mais da cultura 

escolar, bem como permitiu identificar a relação e o diálogo existente entre o grêmio, a 

escola e a sociedade. Por conseguinte, as suas atividades não estavam restritas apenas ao 

interior das suas reuniões, iam além das paredes e muros do Atheneu Sergipense. 

Caravanas, excursões, programas de rádio, jornais, discursos são exemplos das atividades 

agremiativas que extrapolavam os limites da instituição de ensino e davam visibilidade e 

representação na sociedade sergipana.  

Em meio a uma série de atividades e obrigações, seus sócios, mesmo unidos por 

objetivos e interesses comuns, disputaram espaços e poder, intrínsecos ao campo social e 

cultural, em que seus agentes competiram interesses, reconhecimento e prestígio em nome 

da conquista de um capital social. As brigas, acusações e disputas presentes nas atas das 

sessões ordinárias e extraordinárias e nos textos veiculados pelos jornais do grêmio 

revelaram que em uma associação estudantil, assim como em qualquer outra associação, os 

interesses individuais rivalizavam com os interesses coletivos em busca de poder.  

A disputa de interesses, os conflitos e tensões do GLCS resultaram na separação do  

Departamento Cultural que deu origem à Arcádia Estudantil do Colégio Estadual de 

Sergipe. Assim, o Grêmio Literário Clodomir Silva constituiu-se como um espaço de 
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disputa de poder impelido por interesses diversos e conflitos internos, em meio a um 

conjunto de normas e regras próprias, finalidades, princípios e hierarquias. E em nome dos 

interesse comuns que uniram os sócios, a maioria dos conflitos, disputas e tensões foram 

vencidos embalados pelo espírito de associativismo.  

Os jornais A Vóz do Ateneu, A Voz do Estudante e O Atheneu, órgãos oficiais do 

grêmio, configuraram-se como “artefato cultural” legitimamente estudantil, produzido por 

alunos e para os alunos, sendo a maioria das publicações de autoria dos discentes. Esses 

impressos, diferentemente de outros jornais estudantis, não tinham nenhuma representação 

docente, ou seja, toda a equipe diretiva e os redatores eram alunos e sócios do grêmio.   

A análise desses impressos imprimiu a imagem dos alunos que se utilizavam deste 

tipo de meio de comunicação para se fazer ver e ouvir pela sociedade sergipana. As 

páginas dos jornais constituíram-se como vitrines dos modos de ser, ver e pensar dos 

alunos. Divididas em várias seções, abordavam temáticas diversificadas, nas quais 

publicavam-se artigos, resenhas, poemas, sonetos, discursos, propagandas, charadas, atas 

das associações e informações gerais. A investigação dos jornais do grêmio traz à tona o 

papel do aluno como produtor do seu cotidiano escolar e socializador de aprendizagens e 

valores.  

A produção desses impressos vinculada às demais atividades do Grêmio Literário 

Clodomir Silva revelou um aluno autor de suas práticas educativas e culturais, 

descortinando a sua atuação na escola e como as atividades e finalidade da sua associação 

estavam atreladas às práticas educativas, culturais e morais vigentes. 

  Desse modo, confirmo a tese de que o Grêmio Literário Clodomir Silva, criado e 

organizado por alunos, fez parte da arte de se associar presente no Atheneu Sergipense e 

constituiu-se como um modelo de associativismo voluntário em que os alunos se reuniram 

e se associaram de forma voluntária, motivados por se identificarem com os objetivos e as 

finalidades presentes. As práticas e atividades dessa associação estudantil contribuíram 

significativamente para o desenvolvimento da autonomia e do espírito de colaboração e de 

responsabilidade, bem como para a formação intelectual e política da juventude sergipana. 

O Grêmio Literário Clodomir Silva configurou-se como um elemento significativo 

da cultura escolar do Atheneu Sergipense e sua representação materializou-se nos escritos, 

discursos proferidos e comportamentos dos alunos/sócios. Ao investigá-lo, descobri um 

cotidiano discente que contracenava com a escola e a sociedade e que criou uma 

associação estudantil a qual compôs um conjunto de práticas culturais presentes na 

paisagem urbana da capital sergipana nas décadas finais da primeira metade do século XX. 
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_________________________________________________________________________ 
ATA DE ENCERRAMENTO 

Os alunos, atores reais desse cotidiano urbano e cultural, por meio das atividades 

agremiativas, estabeleceram relações e instituíram seus espaços de sociabilidade.  
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O ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 6, mar. 1930. 

O ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 7, 6 abr. 1930. 

O ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 9, 27 abr. 1930. 

O GRÊMIO. Aracaju/SE: ano 1, n. 1, 25 jun. 1953. 

O GRÊMIO. Aracaju/SE: ano 1, n. 2, 27 ago. 1953. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 1, 7 fev. 1932. 
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O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 10, 4 out. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 11, 18 out. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 12, 1º nov. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 2, 9 ago. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 2, 14 fev. 1932. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 3, 16 ago. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 3, 23 fev. 1932. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 4, 23 ago. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 4, 28 fev. 1932. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 5, 30 ago. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 5, 15 mar. 1932. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 6, 6 set. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 7, 13 set. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 8, 20 set. 1874. 

O PORVIR. Aracaju/SE: ano 1, n. 9, 27 set. 1874. 

SERGIPE JORNAL. Aracaju/SE, 9 jan. 1934. 
 
TRIBUNA ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 1, n. 1, jul. 1946. 

TRIBUNA ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 1, n. 11, ago. 1946. 

TRIBUNA ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 1, n. 11, set. 1946. 

TRIBUNA ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 2, n. 8, abr. 1948. 

UNIDADE ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 2, n. 2, ago. 1951. 

UNIDADE ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 4, n. 3 abr. 1953. 

UNIDADE ESTUDANTIL. Aracaju/SE: ano 4, n. 4, out. 1953. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 1, 31 mai. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 1, 7 jun. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 10, 16 ago. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 11, 23 ago. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 12, 30 ago. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 13, 6 set. 1931. 
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VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 14, 13 set. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 15, 20 set. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 3, 14 jun. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 4, 21 jun. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 5, 3 jul. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 5, 30 jul. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 6, 12 jul. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 7, 26 jul. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 8, 2 ago. 1931. 

VOZ DO ESTUDANTE. Aracaju/SE: ano 1, n. 9, 9 ago. 1931. 
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Instituto Histórico e Geográfico de Sergipe - IHGSE. 

Programa de Documentação e Pesquisa Histórica do Departamento de História da 

Universidade Federal de Sergipe – PDPE/UFS. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
319 

 
_________________________________________________________________________ REFERÊNCIAS 

 
SITES DE PESQUISAS 

 

 

 

http://www.scielo.org/php/index.php 

www.periodicos.capes.gov.br 

www.bce.unb.br/2013/11/banco-de-teses-da-capes 

www.teses.usp.br 

http://www.marilia.unesp.br/#!/biblioteca/biblioteca-digital/ 
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ANEXO A- ROTEIRO DE ENTREVISTA COM EX-SÓCIO DO GLCS 

 

 

1- Nome completo? 

2- Data de Nascimento? 

3- Profissão? 

4- Fale um pouco sobre a sua infância. 

5- No cotidiano do Atheneu Sergipense o que significava ser aluno desta instituição?  

6- Como aluno do Atheneu Sergipense participou de algum grêmio estudantil? 

7- O senhor sabe quem fundou o grêmio? 

8- Qual o período que a senhora participou do Grêmio Literário Clodomir Silva? 

9- Qual era o objetivo do Grêmio Literário Clodomir Silva? 

10-  Nesta época existiam outros grêmios no Atheneu? 

11- Quantos alunos participavam das reuniões Grêmio Literário Clodomir Silva? 

12- O grêmio possuía estatuto? 

13-  Quais as normas do Grêmio Literário Clodomir Silva? 

14-  Participou da mesa diretora do grêmio? 

15-  Quais os nomes dos colegas que também fizeram parte da mesa diretora? 

16-  O grêmio possuía jornal? E Qual o nome? 

17-  Qual a relação do Diretor com o grêmio? 

18-  Existia algum incentivo ou participação da direção da escola no grêmio? 

19- Qual a relação dos professores do Atheneu com o grêmio? 

20- O professor influenciava sobre as leituras e discursões do grêmio? 

21- Como eram as sessões do grêmio? 

22- Nas sessões do grêmio era discutida política? 

23- Quais as atividades do grêmio? 

24- Quais eram as atividades políticas? 

25- Qual a representação do grêmio na sociedade sergipana?  

26-  Por que o a Arcádia Literária do Atheneu Sergipense foi criada? 

27- Qual a participação das mulheres no GCCL?  

28- No estatuto de 1946 consta que era proibido atividade política partidária. Na sua 

época também era proibido? 

29- Quais os sócios mais atuantes?   

30- O grêmio tinha participação em programas de rádio?  
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31-  Quais os departamentos do grêmio? 

32-  O senhor sofreu alguma penalidade dentro do grêmio? Quais os bens materiais do 

grêmio? 

33- Qual a importância da participação do grêmio para sua formação?  
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    ANEXO B - A Vóz do Ateneu, n. 5 – 1934 
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   ANEXO C -A Vóz do Ateneu, n. 4 – 1934 
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   ANEXO D - A Voz do Ateneu, n. 2 – 1937 
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  ANEXO E - A Vóz do Ateneu, n. 3- 1936 
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    ANEXO F - A Voz do Estudante, n.1 - 1944 
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    ANEXO G - A Voz do Estudante, n. 2 – 1944 
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           ANEXO H - A Voz do Estudante, n. 3 - 1944 
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         ANEXO I - A Voz do Estudante, n. 4 - 1944 
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       ANEXO J - A Voz do Estudante, n. 5 - 1944 
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          ANEXO K - A Voz do Estudante, n. 6 – 1944 
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     ANEXO L - A Voz do Estudante, n. 8 - 1944 

 
 
 
 
 
 
 



334 
 

_________________________________________________________________________ 
ANEXOS 

      ANEXO M - A Voz do Estudante, n. 9 - 1944 
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  ANEXO N - A Voz do Estudante, n. 10 - 1944 
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     ANEXO O - A Voz do Estudante, n. 11 – 1944 
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ANEXO P – Livro de Atas do Grêmio Cultural Clodomir Silva – 1944 - 1945

 

 

 

 

 

 


