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RESUMO 
 
O objetivo deste artigo é fazer um enfoque analítico a respeito dos dispositivos culturais 
presentes no processo de  transmissão da cultura do Colégio “Jackson de Figueiredo”, suas 
finalidades educativas, seus valores e normas, das representações, do tempo e espaço 
escolares no discurso de transmissão da cultura escolar deste Colégio. Assim, com o objetivo 
de analisar toda essa conjuntura, foram pesquisados artigos científicos, referências 
bibliográficas e arquivos históricos. Enfim, a respeito de tudo que ocorre no interior do 
Colégio, possibilitou-se afirmar que o ensino no Colégio “Jackson de Figueiredo” contribuiu 
para o processo de transmissão da cultura escolar.  
 
Palavras-chave:  Colégio ”Jackson  de  Figueiredo”; Cultura escolar; Ensino; Educação. 
                          .   
 
ABSTRACT 
 
The aim of this paper is to make an analytical approach about the cultural devices present in 
the process of transmission of culture of the College "Jackson de Figueiredo," their 
educational goals, values and norms, representations and academic’s time and space in speech 
transmission of the academic’s culture of this College . Thus, in order to analyze this whole 
situation, were researched scientific articles, references and historical archives. In conclusion, 
about everything that occurs within the College, conclude that the teaching at the College 
"Jackson de Figueiredo" contributed to the process of transmission of the academic’s culture. 
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INTRODUÇÃO 
 

Ao se analisar a  cultura escolar, no contexto da História da Educação, percebe-se que 

a escola é responsável pela transmissão de parcela dessa cultura, e é nesse contexto, que esse 

processo pressupõe a construção de normas, valores e expectativas de comportamento, assim 

como formas de organização e estruturação social. 

As tendências que emergem na História da Educação, filiadas às novas correntes 

historiográficas e a História Cultural, propõem um reexame das relações entre educação e a 
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cultura, indicando a necessidade de uma acurada atenção aos processos internos à escola, as 

práticas que consolidam uma determinada existência das instituições escolares e, não 

obstante, guardam intrínsecas relações com o universo social e cultural (NÓVOA, 1994; 

VIÑAO FRAGO, 1994).  

É nesse sentido que adquire relevância a concepção de cultura escolar tal como a 

entende Felgueiras (2010, p. 27) que a considera como “conjunto de resultados materiais, 

fruto de ações distintas inspiradas por uma mesma tradição”. Aspecto que procura 

reintroduzir a atenção aos fatos repetitivos do quotidiano, no que representam estruturas 

relativamente estáveis, que enquadram as ações dos atores e de que estes, muitas vezes, não 

tomam consciência, assim, a cultura, neste contexto, é definida. 

Por sua vez, Souza (2009, p. 17) entende cultura escolar, tomada não como uma 

categoria apriorística, um constructo a ser demonstrado e que tudo explica, mas como 

ferramenta que permite formular perguntas, traçar um questionário, construir análises e 

perspectivar interpretações.   

Buffa (2002. p. 25-27) considera que pesquisar uma instituição escolar é uma forma de 

estudar a filosofia, a cultura e História da Educação Brasileira porque as  instituições estão 

impregnadas de valores e políticas educacionais que deixam marcas na escola. Se os estudos 

forem bem realizados, é possível superar a dicotomia entre o particular e o universal, o 

específico e o geral, o concreto e o abstrato, a história e a filosofia. Também no estudo da 

instituição escolar estaria a chave para superar os grandes trabalhos teóricos que estão 

distantes do cotidiano escolar e os trabalhos mergulhados na realidade empírica, porque lá 

está presente a filosofia, a cultura educacional da sociedade que criou e manteve aquela 

instituição.  

A partir de todos esses conceitos, entendemos, que esses autores têm aplicado o 

conceito de cultura escolar de formas diversas, cada um buscando adotá-lo pela ótica 

orientadora de suas perspectivas de explicação das práticas internas da instituição escolar. 

Portanto, o olhar para as práticas cotidianas da escola fixa-se nos acontecimentos silenciosos 

do seu funcionamento interno.  

A análise aqui proposta procura fazer tal penetração, ao olhar a cultura que a 

instituição de ensino, Colégio “Jackson de Figueiredo”, transmitiu aos seus alunos, por meio 

de seu movimento interno, sendo a cultura entendida como “um conjunto de significações 

historicamente transmitido e inscrito em símbolos por meio dos quais os homens comunicam, 

perpetuam e desenvolvem seus saberes sobre a vida, suas atitudes diante delas” (GEERTZ 

apud CHARTIER, 1998, p. 59-60).    
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Partindo desse princípio, esse trabalho objetiva analisar as questões concernentes à 

escola a partir da cultura escolar produzida e transmitida pelo Colégio “Jackson de 

Figueiredo”. Com este fim, a pesquisa que ora se apresenta, é de exploração teórica acerca das 

culturas escolares e tem como objetivo analisar toda essa conjuntura, nas quais foram 

pesquisados artigos científicos, referências bibliográficas, e arquivos históricos.  

 
O  COLÉGIO  “JACKSON  DE  FIGUEIREDO”  E A TRANSMISSÃO 

DA CULTURA ESCOLAR 
 

Os estudos de instituições escolares representam, hoje, um tema de pesquisa 

significativo entre os educadores, particularmente no âmbito da História da Educação. Tais 

estudos, realizados quase sempre no âmbito dos programas de pós-graduação em Educação, 

privilegiam a cultura escolar considerada na sua materialidade e nos seus vários aspectos.  

 A história das instituições educativas investiga o que se passa no interior da escola 

pela “apreensão daqueles elementos que conferem identidade à instituição educacional, ou 

seja, daquilo que lhe confere um sentido único no cenário social do qual fez ou ainda faz 

parte, mesmo que ela tenha se transformado no decorrer dos tempos” (GATTI JÚNIOR, 2002, 

p. 20). Assim, envolve descrições sobre o ciclo de vida das instituições – criação,  

desenvolvimento, crises e extensão –, elementos da arquitetura, perfil de seus agentes, 

envolvendo corpo docente, funcionários, apoio, perfil de alunos, projetos e propostas 

pedagógicas, dentre outras. 

Uma referência exemplar desta tendência é o estudo de cultura escolar que tem sido  

usada como uma categoria abrangente, na qual, Dominique Julia (2001, p.10-11), assim a 

define:   

 
a cultura escolar é 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 ) critica a história da instituição escolar que não considera a história sócio-

cultural da escola e despreza as resistências, as tensões e os apoios que as normas  

encontraram no curso de sua execução. Ao invés de estudar as normas escolares e projetos 

pedagógicos no documento escrito, o importante é que seu estudo remeta às práticas. Abordar 

a cultura escolar de uma instituição, é estudá-la a partir de seu funcionamento interno, como 

por exemplo, o que acontece nas aulas, nas festas, nos recreios, na relação com os pais. Como 
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as normas disciplinares moldam o comportamento dos alunos e influenciam em sua vida 

adulta.  

Tal como o processo de escolarização as culturas escolares resultam da ação dos 

sujeitos que fazem a escola. Sendo assim, as culturas escolares não são suscetíveis de 

reforma, de variações e interferências precipitadas, pois necessitariam ser edificadas nas 

experiências e nas práticas escolares (BENCOSTTA, apud FELGUEIRAS, 2010, p. 40).  

Esta maneira de abordar a história da instituição comporta também novas fontes: os 

cadernos, os textos, os diários produzidos pelos alunos, planos de aula dos professores, os 

diários de classe, os manuais escolares e o estudo da relação professor/aluno, as normas, os 

estatutos, as leis, porque aí é que se materializa o estudo da História Cultural da instituição.  

Por sua vez, a partir de estudos elaborados por historiadores e educadores sergipanos, 

procurou-se levantar e analisar informações privilegiadas sobre a escolarização em Sergipe, 

precisamente sobre a transmissão da cultura do Colégio “Jackson de Figueiredo”, instituição 

particular de ensino que formou  a juventude sergipana na primeira metade do século XX, e 

que teve a frente o diretor,  Sr. Benedito de Oliveira e sua esposa a Srª Judite de Oliveira, o 

qual foi fundado em1938. 

O Colégio “Jackson de Figueiredo” localizado no prédio onde funcionava o “Grêmio 

Escolar”, em frente ao parque Teophilo Dantas, em Aracaju, dispunha de ótimas instalações. 

Estava inteiramente adaptado as exigências pedagógicas. O prédio oferecia conforto e as suas 

acomodações higiênicas satisfaziam as exigências do ensino moderno, no qual, vem 

satisfazendo plenamente os interesses dos pais sergipanos, instruindo-lhe os filhos nesse 

ambiente renovador de perfeita compreensão aos ditames da Escola Nova – “Século da 

Criança”!  

Com esta visão, “Azevedo e Teixeira, educadores preocupados em renovar a escola 

brasileira, defendiam uma nova concepção de ensino centrado na atividade e no interesse 

infantil, uma das bandeiras da chamada Escola Nova” (VIDAL, 2001, p. 58). 

Assim, iniciava-se o “entusiasmo pela educação”, quando vicejava a ideia de que a 

ausencia de escolaridade era a principal responsável pelo atraso brasileiro. A sociedade 

brasileira , em sua quase totalidade, acreditava no poder da educação (ZAIA, 1999, p. 31). 

Por sua vez, Carvalho (1998), dizia que: “o “otimismo pedagógico” manteria, do 

“entusiasmo”, a crença no poder da educação, mas não de qualquer tipo de educação, 

enfatizando a importância da “nova” pedagogia na formação do homem  

novo”.(CARVALHO, 1998, p. 32). 
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Deste modo, podemos salientar que as ideias de mudanças educacionais se veiculavam 

no Estado Novo e que as escolas de todo o país já comungavam destas ideias. A esse respeito, 

percebe-se que a revolução de 1930 teria concretizado algumas das principais aspirações do 

movimento educacional: “já se havia criado uma consciência educacional; e algumas 

aspirações de cultura, como a criação de um Ministério de Educação, a reorganização do 

ensino secundário e superior e a instituição de universidades [...] (CARVALHO,1998, p.19-

20).    

A partir desses pressupostos e de uma visão de escola moderna as representações 

sobre este educandário e a escolarização neste período, eram consideradas importantes para a 

renovação educacional, mudança que era seguida por esse colégio. Mudanças e qualidades 

que eram veiculadas na imprensa aracajuana, e que são muito significativas para se entender 

como o Colégio mantinha elevado o seu status de “Escola Modelo”. Por isso, o jornal, nesta 

época, era uma fonte de informação importante para toda e qualquer instituição escolar, pois, 

através dele havia as informações pertinentes a tudo que acontecia no espaço escolar, 

elementos que eram demonstrados a partir de mensagens veiculadas nos Jornais da cidade de 

Aracaju, a saber:  

 
Iniciará suas aulas a 1º de fevereiro de 1938, no edifício do antigo “Grêmio 
Escolar”, do Des. Evangelino de Faro, situado em frente ao Parque Teófilo Dantas. 
Recebe alunos internos, semi-internos, externos e pensionistas ao Atheneu Pedro IIii. 
 
Além das matérias necessárias aos seus cursos, ensinará canto orpheonico, educação 
moral e cívica, ensino religioso, facultativo, ministrado pelo ilustre e virtuoso 
Monsenhor Mário Villas Boas, e educação physica.iii 

 

Assim, o jornal participou do debate educativo em todos os seus aspectos. As festas 

eram veiculadas pelos jornais de Aracaju, tudo que se passava no interior da escola era 

abordado por esse meio de comunicação, ponto importante para demonstrar a importância do 

colégio.  

Neste contexto, a imprensa é uma excelente fonte para vislumbrar os acontecimentos, 

permitindo uma investigação que ultrapasse os muros escolares, pois os jornais e revistas 

apontam os discursos, os anseios, as conveniências, os interesses da sociedade, muitas vezes 

sem o aparato teórico adequado em relação à educação, porém fornece pistas das repercussões 

e polêmicas instauradas.  

Outra fonte importante foi encontrada no Arquivo do Serviço de Inspeção da 

Secretaria Estadual de Educação, o regimento do Colégio “Jackson de Figueiredo”, no qual, 
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estabelecia as normas de organização e funcionamento do colégio quando de sua inauguração. 

Aqui serão apresentados os principais artigos:  

Art. 1º - O colégio fundado em 1938, pelo professor Benedito Alves de 
Oliveira, em Aracaju, capital de Sergipe, no intuito de ensinar e educar a 
infância esforçar-se-á quanto possível, para desenvolver em seus alunos, os 
germes da Virtude e do Dever, do amor ao trabalho e da educação cívica, 
sólidas bases em que se assenta a prosperidade da pátria. O colégio segue um 
programa idealizado para cercar os alunos de um ambiente sadio e 
agradável, indispensável ao desenvolvimento da inteligência e do caráter.iv 

 
Art. 2º - O colégio mantém um curso primário consoante ao programa 
elaborado de acordo com o regimento do Departamento de Educação do 
Estado. 

 
Art. 3º - Ao ensino primário se procura dar feição prática, partindo-se do 
simples para o composto, do particular para o geral, do concreto para o 
abstrato, servindo o livro de mero auxiliar. 

 
Art. 4º O colégio “Jackson de Figueiredo poderá manter outros cursos  que 
atenderem às necessidades locais e aos objetivos da instituição, observando a 
legislação e as normas vigentes. 

 
Art. 5º O estabelecimento desenvolverá suas atividades sob o regime de 
Internato masculino e externato misto. 

   
Art. 6º O colégio recebe alunos internos, semi-internos e externos, mediante 
a declaração formal de fiel observância ao regimento do Educandário. 

 
Parágrafo único: serão recebidos, também, os alunos que pretenderem 
freqüentar o Atheneu Pedro IIv e outros estabelecimentos de ensino 
secundário, vigorando como pensionistas, obedecendo ao regime interno do 
Colégio. 

 
O regimento já apontava uma preocupação maior em definir as finalidades do colégio, 

adequando-o  à Legislação em vigor, bem como, a organização do ensino, e os aspectos da 

cultura escolar. 

No educandário “Jackson de Figueiredo”, sempre havia comemorações cívicas. Os 

seus diretores tentavam incutir nos seus alunos o amor a Pátria. Organizavam um bem 

cuidado programa para ser desenvolvido na Semana da Independência. Os alunos ficavam 

convictos que o amor a Pátria se fazia necesário para o bem do país, e a escola estimulava 

esse pensamento. Palestras eram realizadas com o intuito de desenvolver nos educandos o 

patriotismo, a obediência, a ordem instituida, numa visão da Escola Nova e do Governo 

Nacionalista de Vargas. Governo que tinha o objetivo de utilizar a educação como 

instrumento para inculcar na infância e na juventude os princípios do Estado Novo e como 

arma de sua luta ideológica (HORTA, 1994, p. 293).  
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No seu percurso histórico, uma instituição educativa como totalidade a ser construída 

sistematicamente compõe sua própria identidade. Nessa composição, ela produz sua cultura 

escolar que vai desde a história do fazer escolar, práticas e condutas, até os conteúdos, 

inseridos num contexto histórico, que realiza os fins do ensino, e produz pessoas, e, ao mesmo 

tempo transmite cultura.  

Com esta perspectiva, muitas questões instigantes, passam a ser explicadas a partir do 

momento que se toma à instituição educativa como uma entidade orgânica, comunicativa, 

relacional que se constrói numa zona de tensão, marcada por anseios, incertezas, sonhos e 

práticas em busca de um projeto comum. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A preocupação com a problemática da cultura escolar surgiu com as mudanças das 

ideias dos trabalhos históricos educacionais e de uma aproximação, cada vez mais fecunda 

com a História da Educação, seja pelo exercício de levantamento, organização e ampliação da 

massa documental a ser utilizada nas análises, seja pelo acolhimento de protocolos de 

legitimidade da narrativa historiográfica.   

Assim, ao considerar nossas observações e reflexões com relação ao espaço escolar e a 

cultura disseminada na escola, compreendemos que, ao mesmo tempo em que a escola 

funciona como transmissora e disciplinadora do conhecimento dos sujeitos, ela pode também 

se configurar como um dos importantes instrumentos de transformação se ultrapassar essa 

concepção instrumentalizadora do fazer cultural.     

Nessa perspectiva, o entendimento sobre as práticas perpassa pelos “dispositivos 

culturais”, marcados pelas determinações sociais. Roger Chartier (1998), compreendeu-as 

como práticas discursivas, produtoras de ordenamentos e como práticas de apropriação 

cultural, porque, “não há produção cultural que não empregue materiais impostos pela 

tradição, pela autoridade ou pelo mercado e que não esteja submetido às vigilâncias e às 

censuras de quem tem poder sobre as palavras ou gestos” (CHARTIER, 1998, p.137).  

Dessa forma, é importante ressaltar a necessidade de se considerar a diversidade de 

manifestações culturais dentro da escola e até mesmo, dentro de cada sociedade, buscando 

subsídios para compreender cada uma dessas manifestações a partir de suas relações com os 

indivíduos que formam a instituição escolar, produzem cultura(s) e carregam suas marcas na 

forma como veem e agem, construindo suas relações com o mundo.     

A partir dessa análise, foi possível perceber, no desenvolvimento deste trabalho de 

pesquisa, que a cultura escolar foi transmitida e elaborada pelo colégio “Jackson de 
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Figueiredo”. Ao mesmo tempo em que, demonstrou sua importância para o desenvolvimento 

sócio-cultural do Estado, bem como, propondo uma interligação entre o singular (escola) e a 

História da Educação Brasileira, como modo de contribuir para a compreensão de uma 

história com enfoque local. Dando-nos, por isso, a ideia de que a história é feita com a 

participação de sujeitos sociais, e estes não foram apenas figurantes no seu tempo, mas, sim, 

atores que empreenderam um fazer histórico, ao mesmo tempo que transmitiram cultura. 

Como se pode ver, optar por investigar a escola, a partir de sua transmissão cultural, é 

esbarrar numa multiplicidade de aspectos e implicações e até de perspectivas analíticas 

difíceis de resolver. No entanto, creio que essa pesquisa foi capaz de mostrar a escola 

“Jackson de Figueiredo” por dentro e assim reconhecer a importância dessa instituição de 

ensino na transmissão da cultura sergipana, pois estas premissas se justificam pelo sucesso de 

seus alunos, tanto da classe média quanto da elite aracajuana. Colégio que se fez presente no 

Estado, dando sua contribuição como Instituição Escolar, capaz de transformar os jovens, 

além de transmitir uma cultura que estava subjacente ao seu fazer educacional. 

Assim, pesquisar a respeito desse colégio possibilitou estudar a história do ensino 

privado em Sergipe, além de perceber que sua inserção como elemento importante para o 

Estado perpassa pelo ideário de instituição que se fez presente na vida dos sergipanos, ensino 

que foi modelo, e que tinha como lema: “Instruir e Educar”, elemento essencial para a 

transmissão cultural.   
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