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RESUMO

Com a Reforma Capanema, em 1942, há uma reformulação nos currículos escolares com o objetivo de
estimular, nos estudantes, o nacionalismo e o patriotismo, ideais característicos da administração varguista. O
Atheneu Sergipense, escola de ensino secundário, seguiu as diretrizes nacionais e passou a adotar, no curso
ginasial, o currículo proposto por Gustavo Capanema. Deste modo, busca-se por meio desta pesquisa com
auxílio de documentos arquivados no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS),
compreender como a mesma se configurou no colégio supracitado, analisando como essas alterações
conseguiram servir de aparato ideológico do governo refletindo na construção da identidade daqueles alunos.
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ABSTRACT

With the Retirement in 1942, Capanema, a reformulation in school curricula with the aim of stimulating,
students, nationalism and patriotism, characteristic ideals Vargas administration. The Atheneu Sregipense,
secondary education school, followed national guidelines and went on to adopt, in junior high school, the
curriculum proposed by Gustavo Capanema. In this way, by means of this research with the aid of archived
documents and education center in memory of Atheneu Sergipense (CEMAS), understand how the same if
configured in the aforementioned College, analyzing how these changes could serve as ideological apparatus
of Government reflecting on construction of the identity of those students.
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INTRODUÇÃO

Trabalhar com a História do Currículo é reconstruir a História a partir de múltiplas versões, analisar
documentos, estabelecendo relações e correlações no sentido de reconstruir uma rede de significados.
Partindo dessa concepção, discutir o currículo é, sobretudo, debater uma perspectiva de mundo e de
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sociedade. E é exatamente pela dificuldade em identificar o poder que está implícito no mesmo que torna
importante estudá-lo, ao passo que poderemos reformular e ampliar a percepção que se tinha acerca de seu
papel na sociedade.

Embora amplamente discutido nos últimos tempos, o termo currículo propicia, ainda, uma gama de
entendimentos, nem sempre adequados. Enquanto alguns autores o consideram um elenco de disciplinas
oferecidas pela escola; outros pensam o currículo no sentido de plano e proposta. Entender o currículo nessa
perspectiva é limitá-lo a um campo restrito, retirando-lhe o seu aspecto dinâmico.

Nos limites do presente estudo, o currículo escolar é compreendido como um artefato social e cultural em
constante processo de assimilação e construção do conhecimento, sujeito a mudança e transformação e que
não pode ser analisado fora de sua constituição histórica.

Assim, o currículo estabelece uma estreita relação com a cultura na qual ele se organiza. Os conteúdos são
priorizados a partir dos interesses de cada cultura, de cada espaço educacional, uma vez que “o currículo
escolar é um artefato social, concebido para realizar determinados objetivos humanos específicos” (GOODSON
,1997, p. 17)

Os estudos acerca de currículo na perspectiva cultural crítica, apontam a compreensão das relações entre
cultura, conhecimento e poder no espaço escolar. Diferentemente dos tradicionalistas, os críticos, defendem
que o currículo é um espaço de poder, ele “reproduz – culturalmente – as estruturas socais [...] é um
aparelho ideológico do Estado capitalista, transmite a ideologia dominante, é, em suma, um território político”
(SILVA, 2007, p. 147-148).

Na história da educação brasileira, destaca-se, dentre outros fatos relevantes, a implantação das Leis
Orgânicas do Ensino Secundário propostas por Gustavo Capanema, o então ministro da educação da Era
Vargas. Normas estas que trouxeram significativas alterações para educação brasileira e se fizeram presentes
também em Sergipe, na principal instituição oficial de ensino secundário da época: o Atheneu Sergipense[2].

Partindo de documentos arquivados no Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS)[3],
observou-se, em alguns currículos escolares do Colégio Atheneu Sergipense transformações como a inserção
ou retirada de disciplinas ou ainda a mudança no conteúdo das mesmas, advindas sobretudo da Reforma
Capanema.

Portanto, almeja-se com o presente estudo, compreender como se configurou a Reforma curricular de
Gustavo Capanema, no primeiro ciclo do curso Ginasial do ensino secundário dentre o período de 1940-1944
no Colégio Atheneu Sergipense analisando como essas alterações conseguiram servir de aparato ideológico do
governo refletindo na construção da identidade daqueles alunos.

A REFORMA DE GUSTAVO CAPANEMA E SUA CONFIGURAÇÃO NO COLÉGIO ATHENEU SERGIPENSE

A partir de 1930, as velhas oligarquias perderam o poder, favorecendo a criação de condições básicas para a
consolidação do capitalismo industrial no Brasil, criou-se também condições para que se modificassem o
horizonte cultural e o nível de aspirações de parte da população brasileira.

O Estado Novo (1937-1945) ficou caracterizado, nas palavras do historiador brasileiro Boris Fausto, “por um
Estado forte, centralizado e apartidário [...] com o fortalecimento do poder pessoal do Presidente. ” (FAUSTO,
1991. P. 79)

A relação que a ditadura varguista estabeleceu com a sociedade era de controle e vigilância sob a justificativa
de que o Estado deveria organizar a nação. Para tanto, foi necessário estabelecer novos padrões de governo e
criar novos mecanismos indispensáveis para dar viabilidade à interferência do Estado nos diferentes setores
da realidade social. (FAUSTO, 1970).
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Diante da situação de transição pela qual passava o país em todos os campos, o setor educacional não ficou à
margem do processo de renovação que se instalara em diversos âmbitos da vida nacional

O ideário nacionalista propalado pelo governo Vargas também passou a fazer parte da vida dos sergipanos,
como pode ser percebido por meio de um discurso do Professor Rinaldo Oliveira, ao ser inaugurado, no
Atheneu Sergipense, o retrato do exmo. Sr. Presidente da República:

O entusiasmo é todo da Pátria neste momento, porque mais uma vez sua integridade
política foi defendida e a nacionalidade triunfou levando ao desespero aqueles que
tentaram outra vez perturbar a paz da família brasileira e inibir destruindo, matando,
o reerguimento do Estado Novo [...] É necessária a repercussão forte desta
manifestação cívica, para que se saiba que Sergipe, mantendo as tradições de
bravura e heroísmo dos nordestinos, compartilha e levanta alto seu grito,
irmanando-se aos de protesto que se fazem ouvir dos confins da nação, numa
afirmação corajosa de solidariedade ao Presidente da República (DIÁRIO OFICIAL DO
ESTADO DE SERGIPE. Aracaju: Ano XX, 24 de maio, 1938, p. 1230-1231.)

O tipo de educação que se instaurou foi a expressão e manifestação do novo padrão econômico e social que
vinha se fortalecendo, especialmente a partir de 1930. Ao emergente governo coube a adoção de medidas e
de inovações institucionais que inauguraram uma nova fase nas relações do Estado com a sociedade. A
moderna proposta de Vargas, era a formação de um “novo homem” para um Estado Novo, sem, entretanto,
mobilizar as massas, apenas organizar a sociedade. “O que dava à educação naqueles tempos a relevância
política era a crença em seu poder de moldar a sociedade a partir da formação das mentes e da abertura de
novos espaços de mobilidade social e participação” (SCHWARTZMAN, BOMENY e COSTA, 2000. p. 69).

Assim, o Brasil passava a exigir da escola uma nova postura compatível como os emergentes princípios da
nova sociedade.

Através do Decreto-Lei n. 4.244 - 09 de abril de 1942, sob a política do Estado Novo, Gustavo Capanema
propõe uma nova Reforma nos diversos ramos da educação (primário, secundário, industrial, comercial,
normal e agrícola) através de Decretos-lei que ficaram conhecidos como Leis Orgânicas do Ensino (nem todas
ocorridas durante o Estado Novo) também chamadas de Reforma Capanema.

Gustavo Capanema foi Ministro da Educação e Saúde no período de 1934 a 1945. Seu prestígio decorria do
apreço pessoal que lhe devotava Vargas. Era um homem culto e sempre dedicado às mais variadas leituras.
Na área da educação e cultura, pode ser creditado à sua gestão um elenco de realizações, a saber: a criação
do Serviço de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, Faculdade Nacional de Filosofia, Leis Orgânicas do
Ensino, dentre outras ações.[4]

A Reforma Capanema objetivava dar uma feição própria à escola secundária, de maneira que a ela não fosse
atribuída a característica de mera passagem para o ensino superior.

A então reformulação pretendia formar novas mentalidades, criar uma cultura nacional comum e disciplinar as
gerações para garantir a continuidade da pátria, além de produzir uma nova elite para o país.

As Leis Orgânicas do Ensino contribuíram para o dualismo educacional, um sistema de ensino bifurcado, com
um ensino secundário público destinado às “elites condutoras” e um ensino profissionalizante para as classes
populares. A legislação era clara: a escola deveria contribuir para a divisão de classes e, desde cedo, separar
pelas diferenças de chances de aquisição cultural, dirigentes e dirigidos. Logo, essas “mudanças” não
alteraram a situação educacional a qual se encontrava o país antes da Reforma, ou seja, a educação
secundária prosseguia elitizada.

O projeto nacionalista brasileiro do pós-1937 era unificar o que estava disperso. Valorizava a uniformização, a
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padronização cultural e a eliminação de quaisquer formas de organização autônoma da sociedade que não
estivessem ligadas ao Estado, por isso possuía aspectos excludente e repressor. A uniformização cultural,
entretanto, implicava a exclusão dos “estrangeiros”, entendidos como grupos estranhos ao projeto de
nacionalização. (SCHWARTZMAN, BOMENY e COSTA, 2000)

Por isso, a padronização dos currículos e livros didáticos além da criação de sistemas federais de controle e
fiscalização a fim de monitorar o que cada aluno estava estudando em cada escola do país, para confirmar se
a lei estava sendo, de fato, aplicada.

A educação deveria servir ao desenvolvimento de habilidade e mentalidades conforme os diversos papéis
atribuídos às diferentes classes ou categorias sociais, por isso a educação superior, a educação secundária, a
educação primária, a educação feminina e a educação profissional.

É importante destacar que durante todo o Estado Novo, a escola deveria ser utilizada como aparelho
ideológico a serviço do Estado. “Getúlio Vargas mostra claramente a sua intenção de fazer com que a doutrina
do Estado Novo “informasse” e “dirigisse” toda a educação” (HORTA, 1994. P. 171-172).

Conforme a exposição dos motivos pelos quais o Governo promulgava a lei de 09 de abril de 1942, Gustavo
Capanema pronunciava:

O que constitui o caráter específico do ensino secundário é 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. O ensino secundário deve ser, por
isto, um ensino patriótico por excelência, e patriótico no sentido mais alto da
palavra, isto é, um ensino capaz de dar ao adolescente a compreensão dos
problemas e das necessidades, da missão, e dos ideais da nação, e bem assim dos
perigos que a acompanhem, cerquem ou ameacem, um ensino capaz além disso, 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
(Exposição dos motivos de Capanema, 01 de abril de 1942)

Deste modo, a Reforma Capanema teve como finalidade a formação da personalidade integral do aluno, a sua
formação espiritual, patriótica e humanística, além da preparação intelectual. As novas modificações estavam
entrelaçadas também com os objetivos do então presidente Getúlio Vargas que, em seus discursos, levantava
a preocupação da formação patriótica da população como forma de neutralizá-la do domínio comunista
(ROCHA, 2000)

Assim, conforme a Reforma Capanema, o ensino secundário ficaria dividido em dois ciclos: O primeiro
denominado de Curso Ginasial, com duração de quatro anos[5]. O segundo ciclo[6], com três anos de
duração foi denominado de Curso Complementar e possuía duas opções que correspondiam ao curso clássico
(centrava no saber da filosofia e das letras) e o científico (enfatizava o estudo das ciências) podendo o aluno
escolher por qual curso estudar. Ao fim de cada ciclo havia um exame de licença, com programas fixados pelo
Ministério da Educação, que representava a conclusão de curso dos estudantes

O Ciclo Complementar ou Colegial teve sua duração estendida para três anos na Reforma Capanema,
enquanto que o Fundamental ou Ginásio foi reduzido para quatro. Isso segundo o ministro tornaria: “a
educação secundária, em sua primeira fase, ao alcance de um número maior de brasileiros” (Exposição de
motivos do Decreto-Lei nº 4.244, de 09 de abril de 1942) e possibilitaria:

[...] Uma conveniente articulação do primeiro ciclo do ensino secundário como
segundo ciclo de todos os ramos especiais do ensino de segundo grau, isto é, com o
normal servindo de base a essas categorias de ensinos, o que concorrerá para maior
utilização e democratização do ensino secundário, que assim não terá como
finalidade preparatória apenas conduzir ao ensino superior. (Exposição de motivos do
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Decreto-Lei nº 4.244, de 09 de abril de 1942 p. 174)

Os cursos ginasiais funcionavam, também, como habilitação básica para os cursos profissionais de nível
médio. Destaca-se, mais uma vez, que dado o caráter limitado desta pesquisa, abordar-se-á com maior
ênfase o estudo do curso ginasial, mais especificamente, o 1º ciclo, com duração de 04 anos, no período de
1940-1944. Deste modo, conforme a lei, as disciplinas do curso ginasial foram assim distribuídas:

Tabela 01: Disciplinas na Reforma Capanema

REFORMA CAPANEMA CURSO GINASIAL
Matérias Séries
Português

Latim

Francês

Inglês

Matemática

Ciências Naturais

História Geral

História do Brasil

Geografia Geral

Geografia do Brasil

Trabalhos Manuais

Economia Doméstica

Canto Orfeônico

Educação Física

I II III IV

I II III IV

I II III IV

---- II III IV

I II III IV

---- ---- III IV

I II ---- ----

---- ---- III IV

I II ---- ----

---- ---- III IV

I II III IV

---- ---- III IV

I II III IV
I II III IV

Fonte: NUNES, 2000. p. 103

A lei estabelecia, ainda, a Educação Militar, Religiosa e Moral e Cívica. Quanto à primeira, as diretrizes
caberiam ao Ministério da Guerra e inclusive, foi um outro mecanismo para transmissão da consciência
patriótica; em relação ao ensino religioso, as escolas teriam liberdade para incluí-lo em ambos os ciclos,
cabendo à autoridade eclesiástica fixar os programas; no que concerne à educação moral e cívica a Lei era
mais minuciosa, em virtude da grande importância atribuída a este ensino: ela não seria apenas uma
disciplina específica, ela deveria estar presente no processo da vida escolar, em todas as circunstâncias,
sempre enaltecendo o fervor patriótico, bem como, deveria ser difundida através dos estudos de História e
Geografia.

Em Sergipe, através do Departamento de Educação, a Lei Orgânica do ensino também se fez presente,
sobretudo no colégio oficial de ensino secundário do estado: o Atheneu Sergipense. Inaugurado em 1870, no
governo do Presidente Tenente Coronel Francisco José Cardoso Júnior, o referido colégio quando foi criado
tinha por fim proporcionar à juventude sergipana o ensino secundário – que seria também um pré-requisito
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para a entrada dos discentes em cursos superiores – que se dava por meio da admissão de determinado
aluno nos Exames Preparatórios.

Por meio de fontes como cadernetas e boletins, do 1° ciclo do curso ginasial, localizadas no Centro de
Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS), também pode ser observadas alterações no currículo
em virtude do novo arranjo no ensino secundário. Através destes documentos percebemos, entre outros
elementos, que são inseridas algumas disciplinas, a exemplo da inclusão da matéria de Economia Doméstica,
nas terceiras e quartas séries do curso ginasial. Assim como são visíveis, também, modificações nos
conteúdos e nos nomes de algumas disciplinas.

Abaixo seguem algumas tabelas comparativas que visam esclarecer como estava organizado o currículo
escolar da 1ª à 4ª série do curso ginasial no Atheneu Sergipense, antes da Reforma de Capanema (1941), no
ano em que a reforma foi estabelecida[7] (1942) e depois da mesma (1943).

Tabela 02: Disciplinas do currículo do Atheneu Sergipense da 1ª série (1941-1943)

1ª Série / 1941 1ª série / 1942 1ª série /1943

Português Português Português

Francês Francês Francês

Inglês Latim Latim

História da Civilização História da Civilização História Geral

Geografia Geografia Geral Geografia Geral

Matemática Matemática Matemática

Ciências Ciências --------------

Desenho Desenho --------------

--------------- Canto Orfeônico Canto Orfeônico

-------------- Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais

Fonte: Tabela elaborada a partir de cadernetas e boletins do Atheneu Sergipense

Tabela 03: Disciplinas do currículo do Atheneu Sergipense da 2ª série (1941-1943)

2ª série / 1941 2ª série / 1942 2ª série/ 1943

--------------- Latim Latim

Português Português Português
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Francês Francês Francês

Inglês Inglês Inglês

História da Civilização História Geral História Geral

Geografia Geografia Geral Geografia Geral

Matemática Matemática Matemática

Ciências -------------- --------------

Desenho Desenho Desenho

--------------- Canto Orfeônico Canto Orfeônico

-------------- Trabalhos Manuais Trabalhos Manuais

Fonte: Tabela elaborada a partir de cadernetas e fontes do Atheneu Sergipense

Tabela 04: Disciplinas do currículo do Atheneu Sergipense 3ª série (1941-1943)

3ª série / 1941 3ª Série / 1942 3ª série / 1943

Português Português Português

Francês Francês Francês

História da Civilização História do Brasil História do Brasil

Geografia Geografia do Brasil Geografia do Brasil

Matemática Matemática Matemática

Desenho Desenho Desenho

História Natural ------------- -----------

----------------- Inglês Inglês

----------------- Ciências Naturais Ciências Naturais

---------------- Canto Orfeônico Canto Orfeônico

---------------- Latim Latim

--------------- Economia Doméstica Economia Doméstica
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Fonte: Tabela elaborada a partir de cadernetas e boletins do Atheneu Sergipense

Tabela 05: Disciplinas do currículo do Atheneu Sergipense da 4ª série (1941-1943)

4ª série / 1941 4ª série / 1942 4ª série / 1943

Português Português Português

Latim Latim Latim

Francês Francês Francês

Inglês Inglês Inglês

Geografia Geografia do Brasil Geografia do Brasil

Matemática Matemática Matemática

História da Civilização História Natural --------------

História do Brasil História do Brasil História do Brasil

--------------- -------------- Ciências

--------------- Desenho Desenho

--------------- Economia Doméstica Economia Doméstica

-------------- Canto Orfeônico Canto Orfeônico

Fonte: Tabela elaborada a partir de cadernetas e boletins do Atheneu Sergipense

Por meio da análise das tabelas, pode-se observar nítidas modificações, advindas das Leis Orgânicas do
Ensino. A predominância do latim, por exemplo, decorria da finalidade que o ministro Capanema atribuía ao
ensino secundário. “O latim estava ligado ao sentido humanístico que deveria caracterizar o ensino
secundário, o que significa formar o indivíduo capaz de assumir responsabilidades diante da Pátria e do povo
brasileiro” (OLIVEIRA, 2003, p. 81). Contudo, é importante frisar que a mesma já havia sido estabelecida na
Reforma Francisco Campos e Capanema, nesse sentido, apenas reforça o ensino desta disciplina, aumentando
sua carga horária ao instituí-la como obrigatória a todas as séries do curso ginasial.

Além disso, nessa reforma foi dado um interesse maior ao ensino de História e de Geografia do Brasil e da
América. Com a separação entre História Geral e História do Brasil houve um considerável aumento da carga
horária desta disciplina no curso ginasial. O ensino de história continha os elementos fundamentais para a
formação que se pretendia dar ao educando, no sentido de levá-lo a compreensão da continuidade histórica
do povo brasileiro, base do patriotismo. Os programas de História elaborados durante a Era Vargas após a
reforma de Francisco Campos e Gustavo Capanema traziam implícitas as grandes questões que faziam o pano
de fundo das transformações que se estabeleciam no período, por isso era importante o destaque dessas
matérias.

Sobre essa questão curricular Bittencourt (1998) argumenta que a manutenção de uma disciplina escolar no
currículo deve-se à sua articulação como os objetivos da sociedade. De modo que, as transformações
substantivas da mesma ocorrem quando suas finalidades mudam. As finalidades mudam para atender a um
público diferenciado e como resposta as suas necessidades sociais e culturais.

A inclusão da disciplina Economia Doméstica, também foi uma novidade nos currículos escolares a partir de
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1942. Destinada à educação feminina, a matéria instruía as educandas para exercerem funções como
cuidados com a família e decorações do lar, ao mesmo tempo em que difundia o ensino básico entre as
mesmas.

É evidente ainda, ao analisar as tabelas, o pouco espaço cedido ao estudo das ciências nas primeiras séries do
curso ginasial, estas seriam estudadas apenas nos cursos clássico e científico uma vez que, segundo
Capanema “seria antipedagógico sobrecarregar os alunos, nessa primeira fase dos estudos secundários, com
estudos científicos aprofundados” (Exposição de motivos da Reforma Capanema, 01 de abril de 1942).

Disciplina de destaque no governo Vargas, o Canto Orfeônico tinha na figura de Heitor Villa Lobos seu
principal representante e foi oficialmente adotado no ensino brasileiro durante a reforma de Francisco
Campos, mas com Capanema atingiu seu ápice. As concentrações orfeônicas tornaram-se frequentes e
passaram a fazer parte dos ritos das festividades cívicas como o Dia da Independência, o Dia da Bandeira e
outras datas de importância nacional, o que ajudou a popularizar o canto orfeônico, pois era aberto a toda
comunidade em geral. Permaneceu como disciplina obrigatória nos currículos escolares nacionais por três
décadas (1930, 1940 e 1950) sendo utilizado como um meio educativo a favor dos ideais do Estado Novo
(LEMOS JUNIOR, 2005)

Cada sociedade, através dos mecanismos de que dispõe para propor ou impor, selecionou um tipo de
conhecimento como digno de ser propagado nas escolas ao passo em que menosprezou a importância de
outros conteúdos. A mudança dos valores sociais e de prioridades entre certos objetivos da educação, o
surgimento de novas exigências na economia, na cultura etc, originam a valorização de determinados
conhecimentos mais do que outros. (SACRISTÁN. 2000).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao corroborar do pensamento de Apple (2000) no qual o currículo é parte de uma tradição seletiva, resultado
da seleção de alguém, da visão de algum grupo acerca do que seja conhecimento legítimo, pôde-se verificar
que as mudanças curriculares que aconteceram no período de 1940-1944 no Atheneu Sergipense estiveram
atreladas, entre outros fatores, aos interesses da ditadura, que se instalara anos antes, bem como às
necessidades da iniciante economia industrial que emergia naquela década.

A partir da análise dos currículos, percebe-se que, a escola foi utilizada também como instrumento para
reproduzir os ideários do momento histórico-social que aflorava na década de 1940. Sem descartar as suas
possibilidades de resistências, adaptações e de mudanças que podem ser efetuadas dentro da escola pelos
agentes que compõem o sistema educacional.

A análise dos currículos investigados evidenciou como cada disciplina expressou certo fervor; o fervor de
organizar, consolidar, ordenar e disciplinar. O retrato da sociedade da época que se pode depreender delas é
o de uma sociedade preocupada com a ordem e o controle, bem como preocupada em consolidar os princípios
nacionalistas e patrióticos.

Deste modo, parece pertinente concluir que algumas das finalidades atribuídas às disciplinas escolares estão,
de certo modo, relacionadas aos objetivos traçados pela sociedade no que se refere à formação dos sujeitos
que dela participam. Ressaltando que, embora as finalidades a que se ligam as disciplinas, muitas vezes, não
são claramente declaradas, elas podem estar implícitas nos encaminhamentos metodológicos de cada uma
delas.

Assim, pode-se observar que o currículo engloba intenções, reflete escolhas e expressa a influência de
diversas forças sociais, econômicas e culturais e não raramente está divorciado da sociedade onde vivemos.
Nesse sentido, foi possível notar, com o presente estudo, que na década de 1940 com o governo de Vargas, o
objetivo era construir um novo cidadão nacionalista e patriótico. E a reforma Capanema aparece,
principalmente, para propagar esses ideais por meio da reformulação curricular com a inclusão de algumas
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disciplinas, o aumento da carga horária de outras, mudanças nos conteúdos, entre outras alterações.
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BRASIL. Lei Orgânica do Ensino secundário. Decreto-lei nº 4244. 09 de abril de 1942.

Exposição dos motivos de Gustavo Capanema

A Voz do Estudante, 30 de setembro de 1944

A Vóz do Ateneu, 13 de julho de 1934

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 27 de março de 1942

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 20 de junho de 1942

Diário Oficial do Estado de Sergipe, 24 de maio de 1938

Cadernetas do curso ginasial de 1ª a 4ª série

Boletim de Prova Oral

Boletim anual de Exames

Relatório do ano letivo de 1943 do Atheneu Sergipense

[1] Pós Graduanda em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Faculdade São Luís de França.
Licenciada em História pela Universidade Federal de Sergipe. Atualmente trabalha como professora do Ensino
Fundamental maior na rede Sesi/SE. Membro do Grupo de Pesquisa Disciplinas Escolares: História, Ensino,
Aprendizagem. Email:sayonaralmeida@hotmail.com
[2] Embora utilize neste trabalho o nome Atheneu Sergipense, ressalvo que ao longo dos anos, segundo Alves
(2005), este estabelecimento de ensino teve outras denominações, entre elas: Lyceu Secundário de Sergipe
(1881), Atheneu Pedro II (1925), Colégio de Sergipe (1942), Colégio Estadual de Sergipe (1943), entre
outras.
[3] O Centro de Educação e Memória do Atheneu Sergipense (CEMAS) é um projeto de pesquisa, de natureza
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acadêmica, social e cultural, desenvolvido pela Professora Doutora Eva Maria Siqueira Alves e teve suas
atividades iniciadas no ano de 2005 com a colaboração financeira da Fundação de apoio à Pesquisa e à
Inovação Tecnológica do Estado de Sergipe (FAPITEC-SE), até o ano de 2007. A pesquisa continua em
desenvolvimento, no momento por aprovação do edital N. 01/2008/PROEX/MEC/CULTURA Seu principal
objetivo consiste na preservação das fontes documentais produzidas pelo Atheneu Sergipense no período de
1870 a 1950. Pertencem ao arquivo documentos de grande importância como: atas, cadernetas, livros de
correspondências, atos de portaria, livro de matriculas, entre outros
[4] Sobre a trajetória e os feitos de Gustavo Capanema consultar SCHAWARTZMAN, BOMENY e COSTA,
(2000).
[5] Na Reforma Francisco Campos esse 1º ciclo foi denominado como Curso Fundamental e tinha duração de
cinco anos.
[6] Na Reforma Francisco Campos, este 2º ciclo, era denominado curso complementar (com três opções:
Pré-jurídico, Pré-médico e Pré-politécnico) na Reforma Capanema recebeu, também, a designação de colégio
ficando assim conhecido como Curso Colegial com duas opções: clássico e científico
[7] Ainda que a Reforma Capanema tenha sido estabelecida em 1942, nem todas as suas modificações foram
inseridas no Atheneu Sergipense no mesmo ano. É necessário ressaltar que não foi encontrado nenhuma
legislação educacional sergipana que comprove a implantação da Reforma Capanema no Atheneu Sergipense
em 1942. Assim, as tabelas expostas no presente trabalho foram elaboradas com base em cadernetas e
boletins disponíveis no CEMAS. O fato das mudanças na Lei não serem prontamente incorporadas ao Atheneu
Sergipense, reforça as discussões acerca da necessidade de um variado leque de fontes ao se trabalhar com
História, pois somente as Leis impostas pelo Estado, muitas vezes não conseguem dar conta de uma
aproximação do passado realmente vivido, já que sabemos que nunca iremos chegar ao mesmo tal e qual
aconteceu.
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