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RESUMO

O Presente trabalho descreve, de forma simples, porem esclarecedora, como se deu o surgimento e o desenvolvimento do Colégio
Atheneu Sergipense. Desde sua primeira tentativa de existência ainda no ano de 1833, na Cidade de São Cristóvão. Passando pela sua
transferência para a nova Capital de Sergipe, a cidade de Aracaju, onde após passar por varias sedes, e ter recebido diversos nomes,
passou a funcionar, no ano de 1926, no prédio, onde durante cerca de 30 anos foi a sede de um dos maiores centros de educação de
Sergipe. E que, devido ao crescimento, gradativo, do numero de alunos, teve que na década de 50, deixar de sediar o Atheneu
Sergipense. Mas ainda continuou servindo de sede para outros órgãos públicos. Por fim faremos um breve comentário referente ao
processo de tombamento e reconhecimento do Velho “Atheneusinho”, como Patrimônio Material de Sergipe.
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RESUME

The present work describes, simply, however enlightening, how was the emergence and development of the College Atheneu
Sergipense. Since its first attempt to existence even in the year 1833, in the City of São Cristovão. Going by their your transfer to the
new Capital of Sergipe, the city of Aracaju, where after passing through various venues, and have received many names, began
operating in 1926, the building, where for about 30 years was the headquarters one of the largest education centers Sergipe. And that,
due to growth, gradually, the number of students, who had in the 50s, let the host Atheneu Sergipense. But still continued to serve as
headquarters to other public agencies. Finally we will briefly commentary refente the tipping process and recognition of the Old
"Atheneusinho" Heritage Site Material of Sergipe.

- Keywords: Atheneu Sergipense, "History and Memory," Education.

Criado no ano de 1833, localizado ainda, na Antiga Capital da Província de Sergipe, a Cidade de São Cristóvão, o Colégio Atheneu
Sergipense, chamado na época de Liceu Sergipano, vinha com o intuito formar e educar os sergipanos, os tornando homens e
mulheres, possuidores de conhecimento e preparados para assim contribuírem no desenvolvimento do seu Estado. Após mudanças,
desafios, transformações e obstáculos enfrentados, o Liceu Sergipano firmou-se já na nova Capital de Sergipe, Aracaju. Onde, teve
sede, durante cerca de três décadas, no prédio situado na Avenida Ivo do Prado. Prédio esse carinhosamente conhecido até os dias de
hoje como o Velho “Atheneuzinho”.

O Atheneu Sergipense, fruto do desenvolvimento educacional de Sergipe foi responsável pela formação de nomes ilustres da
Sociedade Sergipana. Porém o prédio que durante anos, sediou um dos maiores centros de educação de Sergipe, após varias outras
funcionalidades, mesmo sendo tombado como Patrimônio Material de Sergipe no ano de 1985, passou por um período de abandono.
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Ficando por cerca de 10 anos a mercê do esquecimento dos Órgãos Competentes. Apenas no ano de 2009 foi iniciado um processo de
restauro e preservação do prédio. Mesmo com tantos percalços, o Velho “Atheneuzinho”, resistiu, não só fisicamente, mas também, e
de forma mais significante, na mentalidade, na história e na cultura educacional de Sergipe.

O Atheneu Sergipense, além de representar a educação de Sergipe, marca a história de um povo por se tratar de um lugar de memória.
Memória material, através de livros, jornais, diário de professor, cadernetas de alunos, dentre outros. Assim como imaterial, através de
relatos de ex-alunos, ex-professores, e de todas as pessoas que ali fizeram, de alguma forma, parte da construção da história dessa
instituição de ensino. Essa memória tem como papel, tornar história o cotidiano e a vida de um determinado grupo da sociedade
Sergipana e que por si só permite a quem não estava vivenciando aquele momento, rememorar o passado de forma que se compreenda
o presente, fazendo uma ponte, que permita um melhor conhecimento da cultura escolar de Sergipe.

No que se diz respeito à conceituação do termo “lugar de memória”, vale salientar o que Horta, em sua obra, apresenta em relação a
visão de Pierre Nora[3]. Tento esse a ideia de que “(...) os locais materiais ou imateriais nos quais se encarnam ou cristalizam
memórias de uma nação, e onde se cruzam memórias pessoais, familiares e de grupo” [4]. Já para Maria de Lurdes Parreira Horta, em
se texto intitulado “Lugares da Memória” os lugares de memória.

...funcionam como “detonadores” de uma seqüência de imagens, idéias, sensações, sentimentos e vivências
individuais e de grupo, num processo de “revivenciamento”, ou de “reconhecimento”, das experiências coletivas,
que tem o poder de servir como substancia aglutinante entre os membros do grupo, garantindo-lhes o sentimento
de “pertença” e de “identidade”, a consciência de si mesmos e dos outros que compartilham esses vivencias.[5]

Sendo assim, pode-se considerar que lugar de memória é tudo aquilo que para um determinado grupo social, mesmo que de forma
simbólica, faz com que haja um sentimento de reconhecimento e de identificação. Mesmo que essa seja de forma fragmentada. Um
exemplo disso é a memória do Colégio Atheneu Sergipense.

A memória aqui estudada está dividida em fragmentos de documentos, que podem ser pertencente à instituição, bem como está
presente em Jornais da época. Exemplo disto, o Jornal “Diário Oficial”, onde se pode encontrar, quase que diariamente, no período de
1920 a meados de 1940, relatos e notas relacionadas ao cotidiano escolar do Atheneu, bem como convocação de professores, seleção
para a entrada de alunos, leis e decretos relacionada à escola.

Outra fonte de memória material são os livros de Leis e Decretos do estado de Sergipe, e os Livros de Mensagens dos Governadores de
Sergipe. Bem como trabalhos acadêmicos, como Monografias, Artigos e textos que trazem informações às vezes esquecidas na
memória de um povo.

Dessa forma pode-se afirmar que enquanto lugar de memória, o Atheneu Sergipense, fez marcar a vida de muitos Sergipanos que ali
frequentaram. E que através da memória é permitido, a quem não viveu nesse período da história, um rememoramento dos fatos,
através de relatos e também das fotografias.

Porém, foi em Novembro de 1833, na então Capital da Província de Sergipe, a Cidade de São Cristovão, onde foi criado o primeiro
Liceu Sergipano. Instalado no Convento do Carmo, o Liceu era o símbolo da junção das cadeiras de ensino público de Latim, Francês,
Geometria, Filosofia e Retórica. Esse local de ensino foi instalado ainda no governo do Presidente da Província José Germiniano de
Morais Navarro, que em carta, nomeou como diretores e vice-diretores desse estabelecimento, respectivamente, frei José dos Prazeres
Bulhões, e o professor Joaquim Mauricio Cardoso. No entanto, esse primeiro Liceu teve uma vida efêmera, já que nos primeiros dias
de janeiro de 1835 foi decretado pela Assembleia Provincial a Lei de 25 de janeiro de 1835, suspendendo o funcionamento da
instituição. A justificativa para essa decisão foi o argumento de que a Província de Sergipe não tinha condições de custear suas
despesas. Também pelo fato de o número de alunos a frequentarem as aulas ser baixo. A partir desse instante, a Assembleia
determinada que as aulas devessem ser lecionadas de forma isolada, na casa dos respectivos professores do extinto Liceu. “... houve
por bem dissolver o Liceu desta cidade, mandando por isso o Exmo. Sr. que os respectivos Professores que o acompanham, passem já
a dar aula em suas casas, até ulterior resolução a respeito[6]”. Houve ainda um esforço por parte do Presidente Geminiano Navarro, na
tentativa de salvar o Liceu, que seria, caso não fosse extinto, um dos primeiros Liceus do Brasil. Mas não obteve êxito. Assim, em
1835 voltou a funcionar o sistema de aulas avulsas, sendo essas ainda ministradas no Convento do Carmo.

No mesmo ano em que foi extinto o primeiro Liceu de Sergipe, deu-se outro acontecimento pertinente no que diz respeito à educação
nesse período, com a criação do Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro. Local de ensino, voltado para alunos do sexo masculino da
aristocracia imperial, o Colégio tornou-se modelo e referencial para as demais instituições criadas, nas Províncias do Brasil. Exemplo
disso foi o que correu na Província de Sergipe que, influenciada por fatores externos e internos, decorrentes dos movimentos
educacionais e do progresso econômico, fez ressurgir um segundo Liceu, agora chamado de Liceu de São Cristovão. Diferente do
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Primeiro, o segundo Liceu foi autorizado a funcionar, através da Lei Provincial de 31 de julho de 1847. No entanto, as suas atividades
já tinham sido iniciadas anteriormente. Segundo Maria Thetis Nunes, em sua obra “História da Educação em Sergipe”, as aulas do
Liceu tiveram início em 15 de março 1847, sobe a ordem do Cônego José Francisco Sobral[7]. Do mesmo modo que na primeira
tentativa, o Liceu de São Cristovão teve como sede as salas do Convento do Carmo, que eram alugadas pela quantia de 16$000. Seu
primeiro Diretor, Frei Roberto de Oliveira, também era professor de Latim.

Porém, o Segundo Liceu, só foi mantido até pouco tempo após a mudança da Capital de Sergipe, que deixou de ser São Cristóvão e
passou a ser Aracaju. Com o fim do Liceu de São Cristovão, colocava-se um ponto final em um dos capítulos iniciais da História do
ensino secundário sergipano. Mas, preocupando-se com a educação em Sergipe, o então Presidente da Província, Joaquim Barbosa,
antes da sua morte[8] em 1855, tinha o objetivo de construir na nova Capital, o Liceu de Aracaju. Ainda no primeiro ano de existência
dessa nova capital, mais precisamente no mês de julho, iniciaram-se as construções de um prédio onde deveria sediar o novo Liceu.
Contudo, com o falecimento de Inácio Joaquim Barbosa, as obras foram suspensas e antes mesmo da sua conclusão, o espaço cedeu
lugar à Cadeia Pública. Esse quadro revela assim que a segurança estava à frente em relação à educação no que se diz respeito a
prioridades. Alegava-se que a população da nova Capital era relativamente pequena, sendo assim considerada desnecessária a
instalação, de um Liceu. “Havia como bem lembra Epifânio Dória, mais candidatos à prisão. Em 1855 foram 52 criminosos, número
bem superior aos prováveis alunos do Atheneu[9]”.

Após anos sem grandes investimentos em relação ao ensino em Sergipe, Dr. Guilherme Rabelo, instalou, na Capital da Província, em
06 de outubro de 1862, o Liceu Sergipense. O próprio Dr. Guilherme tornou-se o diretor do referido estabelecimento de ensino, que
tinha no seu currículo, tendo como modelo o do Colégio Pedro II. A festa de inauguração do novo Liceu contou com a euforia de quem
ali estava presente. Na oportunidade, escutaram os discursos cheios de entusiasmo, no qual se garantia o seu futuro. Em seu primeiro
ano de funcionamento, o Liceu Sergipense teve 14 alunos inscritos em Latim, 22 em Francês, 07 em Inglês e 07 em Aritmética, sendo
essas apenas as disciplinas ofertadas inicialmente.

Como das outras vezes, passada a euforia inicial, a unidade de Ensino e o seu projeto encontraram recorrentes problemas ligados a
inexistência de uma proposta sólida e compatível com a realidade da Província. Isso pelo fato de que não se cumpriu o prometido. Não
tendo a cooperação esperada dos professores que eram prestadores de serviço em condição de relevância pública, ou seja, não eram
remunerados, mas que na inauguração havia prometido, lecionar, gratuitamente, aos poucos foram se afastando. Nem tão pouco a
ajuda prometida pelo governo da província, de fornecer as duas casas onde seriam ministradas as aulas assim bem como, o ínvio de
funcionários que ali necessitassem, não foram cumpridas. Sendo assim, ainda em 1864, com as condições precárias de funcionamento,
através da resolução nº 713, de 20 de julho, foi extinto o Liceu Sergipense, encerrado mais uma tentativa de unificação do ensino
secundário em Sergipe.

Somente em 1870, ano de grandes mudanças para a educação em Sergipe, sobe a responsabilidade do Dr. Manoel Luis Azevedo D´
Araújo[10], deu-se inicio a organização do ensino publico em Sergipe, sobretudo com a elaboração de um novo Regimento, que em 24
de outubro de 1870, nos seus artigos 16 e 17 assim diziam:

Art.16. A Instrução Pública Secundária será dada:

§ 1º Em estabelecimento público de línguas e ciências preparatórias, o qual fica criado nesta Capital com a
denominação de Atheneu Sergipense.

§ 2º Em aulas avulsas nas cidades que mais as exigirem.

Art. 17. O Atheneu Sergipense se comporá de dois cursos diferentes- de humanidades e de escola normal[11].

Dessa forma, ficava clara a grande atenção dada ao ensino secundário em Sergipe, que a partir da criação do Atheneu Sergipense
passou a abrigar os cursos de humanidades composto por 08 disciplinas distribuídas em 04 anos, e o da Escola Normal, com duração
de dois anos.

Então, no dia 03 de fevereiro de 1871, através da celebração de uma missa votiva[12], na Capela de S. Salvador, de forma solene foi
feita a inauguração do Atheneu Sergipense. Que contou com a presença de muitas autoridades, dentre eles o Presidente da Província, o
Dr. Francisco José Cardoso Junior. Segundo o “Jornal do Aracaju”:

... As 12 horas do indicado dia teve o acto de inauguração solene do Atheneu Sergipense. Depois da missa votiva
ao espírito Santo, celebrada na Capella do S. Salvador, pelo reverendo vigário da freguezia, José Luiz D´
Azevedo e aqui assistiam s.exc. o snr. Presidente da província, o dr. Diretor da instucção publica, membros do
conselho litterario, lentes e muitas pessoas gradas da capital, encaminharam-se todos para o paço da câmera
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municipal, onde provisoriamente funccionarão as differentes aulas[13].

Inicialmente as aulas do Atheneu Sergipense tinham suas aulas ministradas em uma casa, a da Câmara Municipal. A dita casa estava
em péssimo estado de conservação, além do mais, o comportamento dos alunos também, eram considerados inadequados, marcado por
inúmeros registros de indisciplina. Por esses motivos, o Tenente- Coronel José Cardoso Junior[14], que tinha a pretensão de construir
um novo prédio para o Atheneu, encarregou-se de enviar o engenheiro João Gomes Vieira Dantas, a fim de fazer a planta e o
orçamento da almejada obra, que teve início em 13 de novembro de 1870.

Inaugurado em 03 de dezembro de 1872, sob a presidência do Bacharel Joaquim Bento de Oliveira Junior[15], a nova cede do Atheneu
Sergipense localizado na Praça da Conceição[16], era um prédio arquitetonicamente elegante, de arquitetura neoclássica, considerado
na época o melhor da capital, pela sua virtuosidade, que contribuía para o embelezamento da cidade. “Nele funcionou o Tesouro do
Estado, o Juizado de Menores, e, atualmente, a Procuradoria do Estado e a Secretaria da Justiça” [17]. Ainda se tratando da arquitetura
da primeira sede do Atheneu Sergipense, essa, sofreu alterações, no seu acesso, que era composto por duas escadas paralelas, e coladas
ao prédio que levavam a porta de entrada, e que sobre elas estavam quatro colunas grossas. Essa estrutura não agradou, e
posteriormente foi substituída por grades de ferro, e por uma cobertura sustentada por colunas finas que levavam a porta de entrada. Já
no ano de 1934, o dito prédio sofreu grandes modificações, que teve como resultado, a perda das características neoclássicas, presentes
nele em sua inauguração. Hoje, após mudanças sofridas, o prédio é denominado de “Palácio Graccho Cardoso”, e sedia a Câmera de
Vereadores de Aracaju.

Já na década de 80, a educação em Sergipe, sob influência do pensamento liberal, teve o ensino secundário, modificado, tendo como
base as ideias progressistas. Por meio do Regulamento da Instrução Pública de 11 de setembro de 1881, o jovem Presidente da
Província de Sergipe Herculino Marcos Inglês de Souza[18], converteu o então Atheneu Sergipense, em Liceu Secundário de Sergipe,
sendo esse, agora voltado apenas para o ensino secundário.

Em consequência das mudanças sofridas, no novo Liceu, onde foi retirado do seu currículo o ensino normal, o Presidente Inglês, no
art. 1º do regulamento de 5 de julho de 1881, criou, na Capital, uma Escola Normal destinada a habilitar alunos tanto do sexo
masculino como do feminino, na teoria do magistério primário.

Dentre as modificações, destaca-se a que estava escrita no art. 5º, onde o Atheneu Sergipense (Liceu Secundário de Sergipe) foi
transformado em Escola Normal de dois graus. Com disciplinas divididas em duas séries onde a primeira era responsável pela
preparação de professores, já a segunda voltada para a preparação dos exames Preparatórios. O número de matriculas diminuído
progressivamente. Já em 1889, o curso de primeiro grau do Atheneu, só possuía 50 alunas, e no caso do segundo grau, 108 alunos.
Dessa forma se encerrava a fase imperial da educação em Sergipe.

A situação do Atheneu, que durante anos foi precária, com nomeação do Presidente da Província, Mauricio Graccho Cardoso[19], teve
uma mudança significativa. Já que esse, percebendo a deficiência do prédio onde funcionavam as aulas, assim como a baixa
remuneração dada aos professores, e ainda a permanência dos exames parcelados. A decisão mais inovadora para a vida do Atheneu
foi a de dar a esse centro de ensino uma nova cedi. Onde no livro de Mensagens Apresentado a Assembleia Legislativa, em 07 de
setembro de 1925,o então Presidente da Província, o Dr. Mauricio Graccho Cardoso, Apresentou que:

O ensino secundário, com caracter official, é destrubuido pelo Atheneu Sergipense,

Em relatórios anteriores, a decidida vocação que actualmente o dirige chamou incessantemente a attenção do
governo para a sua péssima installação pedagógica, a que tudo fallecia: casa e material technico de ensino.

Felizmente, tão precário estado de causas não durará senão poucos meses, dada a circunstancia do governo ter,
de accordo com as indicações fornecidas pelo distineto educador, ordenado a construção de um edifício que, por
suas proporções, e pelo seu completo apparelhamento, possa honrar as tradições da instrucção lyceal em Sergipe.
Esse prédio está sendo levantado no antigo local do quartel da força publica do Estado, pelo constructor Sr.
Firmino Barreto, sob a proveeta e desinteressada fiscalização do illustre professor desse estabelecimento,
engenheiro Leandro Diniz[20]

E aproveitando a oportunidade, Graccho Cardoso, decide fazer uma homenagem ao centenário da vinda de D. Pedro II, a Sergipe,
dando um novo nome a esse estabelecimento de ensino que durante anos passou por grandes mudanças. Sendo assim, através do
Decreto nº911, de 02 de dezembro de 1925, foi decretado:

O Presidente de Estado, no intuito de solenizar, do modo mais significativo, a data que hoje passa, do centenário
do nascimento do grande brasileiro D. Pedro de Alcântara, segundo imperador da Nação, ao serviço da qual
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consagrou sempre as luzes de sua sabedoria notável e a abnegação de seu patriotismo exemplar, resolve, no uso
da faculdade conferida pelo art. 2º da Lei n.913, de 28 de Outubro do corrente ano, dar a denominação de Ateneu
“Pedro II” ao atual Ateneu Sergipense[21].

Durante a construção do novo prédio, onde funcionaria o Atheneu Pedro II, Aracaju, se preparava para essa grande inauguração.
Dedicando-se a construção, segundo a “Gazeta do Povo” de “suntuoso edifício que vai servir para a instalação do Atheneu Pedro II”
[22]. A partir daí torna-se visível a importância desse prédio, não só para a educação em Sergipe, mas também, como símbolo da
modernidade e do Progresso. Vale ressaltar que antes de sediar o Prédio onde, em 1926, foi inaugurado o Colégio Atheneu Pedro II, o
terreno, da esquina da Avenida Ivo do Prado, sediava o Quartel da Polícia, que funcionou no dito espaço até o ano de 1924.

Chegado o dia da inauguração do Atheneu Pedro II, o Presidente Graccho Cardoso, no dia 13 de agosto de 1926, o fez. Junto ao então
Presidente Republicano no Brasil, o Dr. Washigton Luiz. Situado na Avenida Ivo do Prado, o Atheneu foi considerado um dos mais
belos edifícios da Capital sergipana. Prédio de arquitetura eclética, com elementos do Barroco, da arquitetura Medieval e clássica, foi
construído com o objetivo de cumprir o seu papel educacional. Assim como as demais obras de Graccho Cardoso, o Atheneu Pedro II
recebeu em sua fachada, o símbolo do governo, a “Águia”, símbolo do progresso, e representação de uma inovação que Graccho
Cardoso buscava trazer para Sergipe.

Tendo dimensões que iam além das necessidades do ensino secundário para o período. Por ter uma visão voltada para o futuro,
Graccho Cardoso, julgava aquele estabelecimento de ensino, como futuro berço de grandes nomes da sociedade Sergipana. Sendo que,
no discurso de inauguração do Atheneu Pedro II Graccho Cardoso, dizia ser esse, “um prédio capaz de Corresponder aos seus fins por
mais de um século... a sua construção é de desafiar vitoriosamente a ação do tempo” [23]. Não imaginando, o então Presidente da
Província, Mauricio Graccho Cardoso, que já na década de 40, devido o crescimento da população escolar em Aracaju, o número de
matriculas do Atheneu, cresceria de forma exacerbante. Não tendo condições, de o tal prédio, abarcar a demanda de alunos.

No ano de 1926, ainda contava com um número baixo de alunos matriculados. Porém nos anos seguintes, a matrícula foi aumentando.
Outro fator importante desse momento da história educacional em Sergipe foi à presença das mulheres. Que em determinadas
instituições era quase que semelhante ao número de homens. No Atheneu, no ano de 1924, 15 mulheres estavam matriculadas, contra
18 homens. Outra implementação importante e que atingiu de forma direta ao Atheneu, foi a implantação do ensino profissional em
Sergipe. Isso através do ensino comercial. Dessa forma o Atheneu Pedro II, que foi carinhosamente apelidado pelos Sergipanos de
“Atheneuzinho”, foi crescendo e se desenvolvido, junto à educação em Sergipe.

Já em 1935, o Colégio Atheneu Pedro II já dava indícios da necessidade de reformas para ampliação do espaço educacional. Pois seus
salões, embora amplos e arejados. Segundo o Presidente da Província o Dr. Eronides Ferreira de Carvalho, em um trecho da
Mensagem Governamental apresentada à Assembleia Legislativa do Estado, em 07 de setembro de 1935, diz não serviam mais ao
ensino moderno, pois não tinha estrutura pedagógica para os seus fins. Esses problemas surgiram com a elevação da matrícula, que
teve como resultado imediato a superlotação das turmas. Tendo como medida, por parte da Direção da Escola, a distribuição dos
alunos, em turmas efetivas e suplementares.

No ano de 1936, o Colégio Atheneu Pedro II, após 10 anos de sua inauguração, no novo prédio, o Colégio passou por algumas
mudanças positivas, enquanto instituição de ensino. Tendo desde 01 de setembro de 1935, como seu novo diretor, o professor Joaquim
Vieira Sobral[24], e como vice-diretor o Professor Florentino Menezes, também catedrático de Sociologia, o Atheneu Pedro II,
necessitava de melhorias já que o número de alunos a cada ano vinha aumentado consideravelmente.

O Atheneu Pedro II, já vinha se tornando pequeno, para abrigar o número de alunos ali frequentadores. Ainda no ano de 1936, o
Atheneu Pedro II recebeu importantes novidades. Tais como o investimento e o bom desenvolvimento, dos alunos que frequentavam a
Escola de Instrução Militar 160 (I.E.M.) do Atheneu Pedro II. Essa se tratava de uma Escola de preparação para meninos que
aspiravam à carreira Militar, e que nos seus primeiros sete anos, não vinha obtendo sucesso. Outra inovação para o Atheneu Pedro II
no ano de 1936 foi à viagem feita por alunos do Atheneu Pedro II, para a Bahia. Essa viagem foi chamada pela escola de Caravana
Alcebíades Paes. Esse acontecimento teve relevância pelo fato de ter sido, a primeira vez que estudantes de uma instituição Pública, do
Estado de Sergipe, saíram do seu Estado em missão de confraternização e intercâmbio cultural.

Vale à pena ressaltar que o corpo docente do Atheneu foi composto por alguns ilustres Sergipanos dentre eles: o catedrático de Inglês
Manoel Franco Freire; o Professor de Matemática Abdias Bezerra; o professor de Noções de Higiene Geral Augusto Cesar Leite; o
Professor de Inglês Francisco Portugal; e o professor de Geografia Felte Bezerra. Já se tratando do corpo discente da instituição de
ensino, podem-se destacar alguns ilustres alunos, dentre eles estão: a honrosa Maria Thetis Nunes que além de aluna foi professora, e a
Primeira Diretora Mulher, do Atheneu Pedro II.

As reformas e tentativas de melhor acolher os alunos do Atheneu, foram muitas. Tais como: a reforma dos gabinetes e das demais salas
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do estabelecimento; além das reformas feitas nos cômodos da instituição de ensino, foram adquiridos para o Atheneu, novos aparelhos,
para o Salão de desenho, e para os gabinetes de Química e Física do Curso Complementar.

No ano seguinte, o Atheneu, que já não se chamara mais Atheneu Pedro II, e sim Atheneu Sergipense. No decorrer dos anos que se
sucederam as atividades do Atheneu Sergipense, foram continuadas sem grandes mudanças. Somente em 1942 é que o Atheneu
passará por uma nova transformação, recebendo uma nova denominação.

Essa nova denominação foi feita sem muitos problemas e nos dias seguintes a mudança de nome, nas noticias do Jornal “Diário
Oficial”, referente à instituição de ensino, já vinham recebendo a nova nomenclatura.

No ano de 1948 o Colégio Estadual de Sergipe teve 784 alunos, mostrando assim o aumento considerável de alunos a cada ano. Para
isso o governo iniciou a construção de um novo prédio para o Colégio Estadual de Sergipe.

Em suma, o cotidiano do Atheneu, já no fim da década de 40, é marcado por mudanças que ocorreram logo no primeiro ano da nova
década. Essa, marcada com a inauguração de sua nova sede, e as adequações necessárias para um melhor funcionamento, da instituição
de ensino. Bem como a nova utilidade que será dada ao antigo prédio do “Atheneusinho”, o qual passará a sediar órgãos públicos, até o
seu processo de tombamento, bem como o seu abandono.

Após sediar durante três décadas, o Atheneu Sergipense, o prédio teve sua funcionalidade modificada quatro vezes. Sendo que com a
saída do Colégio Estadual de Sergipe, no ano de 1950. O prédio passou a sediar em 1951 a Escola Técnica de Comercio, já no ano de
1961, uma década depois, recebe um novo papel, agora de lograr o Ginásio Atheneu Sergipense, vulgo “Atheneuzinho”, que por conta,
das obras ainda inacabadas, da sua atual sede, teve que transferir para a sua antiga sede, a as turmas correspondentes ao Ginasial.
Dando continuidade as suas diversas funções, esse prédio ainda sediou, durante um ano, o Arquivo Público, isso no ano de 1970.

Com a saída do Arquivo, instalou-se, em 1971, a Empresa Sergipana de Turismo (ENSETUR). No ano de 1976, volta a sediar
um órgão relacionado à educação. Não mais uma Escola e sim a Secretaria de Estado da Educação e Cultura de Sergipe.
Durante esse período o prédio foi sofrendo mudanças na sua arquitetura, que fez com que se perdessem características
originais, bem como paredes, afrescos, portas e janelas. Descaracterizando a sua arquitetura glamorosa e moderna, criada e
inaugurada no governo de Mauricio Graccho Cardoso. Com essas mudanças, surgiu, por parte do Conselho Estadual de
Cultura, a necessidade de se realizar o Tombamento do prédio. Como forma de preservar a cultura e a memória ali vivida
durante décadas. Após três anos de tramitação o prédio foi tombado em 1985. Esse tombamento se deu com o intuito de
salvaguardar a memória do Antigo “Atheneuzinho”, e para preservar o que restava da sua arquitetura e elementos que
representam, de forma material, a memória patrimonial do Prédio.

Tornando-se a partir do dia 28 de janeiro de 1985 um Patrimônio Material de Sergipe, um lugar de memória, onde se fez
crescer, grandes nomes da história de Sergipe, tais como Clodomir Silva, Ofenísia Freire, Maria Thetis Nunes, dentre outros
que assim como os citados, contribuirão para a formação e o desenvolvimento de Sergipe.

Após o tombamento, a SEEC permaneceu no prédio do antigo “Atheneuzinho”, até o ano de 1996. Onde a partir desse momento, o
prédio passou por uma triste realidade de abandono e degradação. Mesmo sendo um Bem Material, tombado pelo Estado, o prédio que
durante anos foi o centro da educação de Sergipe, foi esquecido, assim como sua memória e história, durante quase uma década. O
prédio, rematado pela águia característica das obras do então governador Graccho Cardoso, aos poucos foi perdendo o brilho e a gloria
de outrora dando lugar à sujeira, ao abandono e às ruínas. A promessa feita por Graccho Cardoso, durante seu discurso de inauguração
do prédio, no ano de 1926, de atravessar os próximos 100 anos como símbolo de grandeza de Sergipe, sucumbiu ao descaso e a
negligência. Os anos de glória do Atheneuzinho tinham ficado para traz. No entanto esse importante ligar de memória da cultura e da
sociedade sergipana passou por um período de esquecimento a abandono. Sendo somente, no ano de 2009, iniciado um processo de
restauro e preservação do prédio, que nos dias de hoje, voltou a cumprir sua funcionalidade de lugar de memória, de história, de
cultura e de educação sediando o Museu da Gente Sergipana.

Por fim vale salientar que com o presente estudo pode-se concluir que o Atheneu Sergipense sobreviveu a anos de constantes
transformações, e hoje é um centro de excelência do ensino em Sergipe. E o prédio que no passado abrigou esse importante centro de
ensino hoje é um ligar destinado a rememoração de passado, mas que acima de tudo permite ao Sergipano, e ás demais pessoas que o
visitam conhecer, não só a história do prédio, mas também aspectos da cultura sergipana.
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