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Resumo: 

Neste artigo, o objetivo é o de refletir acerca das práticas pedagógicas difundidas no jornal 
“Correio do Colegial”, O jornal foi criado em 1938, pela direção do Educandário “Jackson de 
Figueiredo” e, seguindo os indícios das nossas pesquisas, teria circulado até os anos de 1973. O 
referencial teórico-metodológico aplicado a esse estudo relaciona-se à História Cultural 
especialmente, as categorias analíticas estabelecidas por Chartier, apropriação e a representação 
e a noção de civilização de Norbert Elias. Neste sentido, faz-se necessário analisar e compreender 
de que forma foram apropriadas e como eram as representações, no “Correio do Colegial”, acerca 
das idéias e práticas pedagógicas que fundamentaram a constituição do novo homem que deveria 
estar apto a por em prática a noção de civilização. 
 Palavras-chave: Higiene; Impresso estudantil; Prática pedagógica. 
 
  
Abstract: 
 
In this article, the objective is to reflect concerning practical the pedagogical ones spread out in 
the periodical “Correio do Colegial”, the periodical was created in 1938, for the direction of the 
Educational establishment “Jackson de Figueiredo” and, following the indications of our 
research, it would have circulated until the years of 1973. The referencial theoretician-
metodológico applied to this study becomes related it especially Cultural History, the analytical 
categories established by Chartier, appropriation and the representation and the notion of 
civilization of Norbert Elias. In this direction, one becomes necessary to analyze and to 
understand of that it forms they had been appropriate and as they were the representations, in the 
“Correio do Colegial”, concerning the pedagogical practical ideas and that had based the 
constitution of the new man who would have to be apt for in practical the civilization notion. 
Words Key: Hygiene, Student Printed, Pedagogical Practical. 
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O “Correio do Colegial” foi criado em 1938, pela direção do Educandário “Jackson de 

Figueiredo” e, seguindo os indícios dos nossos levantamentos, teria circulado até os anos de 

19731. Segundo a matéria, não assinada, publicada na primeira página, da primeira edição do 

jornal, a iniciativa havia se dado em decorrência da ditadura implantada por Getúlio Vargas: 

O Estado Novo exige de todos os brasileiros o máximo esforço na construção de uma 
pátria cada vês2 mais ilustre. Estamos em pleno século XX. Século da civilização! E 
como poderemos atingir ao seu grau máximo? Alfabetizando os brasileiros, e isto se 
fará, como alicerce, na escola primária. Eis aí a razão do aparecimento do “Correio do 
Colegial”. 

 

O período denominado de Estado Novo foi instituído no Brasil de 1937 a 1945 e  

caracterizado por um regime, no qual as liberdades individuais foram cerceadas em decorrência 

da implantação de um governo de caráter autoritário. Na análise que realizou acerca da 

implantação do Estado Novo, em nosso país, o pesquisador Ibarê Dantas afirmou; 

No Estado Novo, as publicações passaram por grande controle político com a fundação 
de uma sucursal do DIP, no caso, o Departamento de Imprensa e Propaganda Estadual 
(DIPE) que patrocinava as atividades locais e as vigiava. A propaganda política ganhou 
dimensão jamais vista. Diante das restrições, o número de jornais diminuiu e a imprensa 
estadual ficou restrita a poucas folhas, a maioria oficial ou oficiosa (DANTAS, 2004, p. 
88-108). 

 
 No contexto do cerceamento das liberdades, o governo Vargas colocou em prática, uma 

orientação no sentido de fazer “uso de imagens, de símbolos e a exploração do civismo no 

imaginário social foram instrumentalizados para ampliar a legitimidade do Estado autoritário” 

(DANTAS, 2004, p. 109).  Foi neste contexto, que o jornal “Correio do Colegial” foi fundado. 

Dessa maneira, a primeira edição apareceu como uma espécie de “Editorial” cujo objetivo foi de 

explicitar as razões da criação do periódico. As argumentações procuraram dar conta do 

compromisso com a ilustração, civilidade, alfabetização e o civismo; 

O Estado Novo exige de todos os brasileiros o máximo esforço na construção de uma 
pátria cada vês mais ilustre. Estamos em pleno século XX! Século da civilização! E 
como poderemos atingir ao seu grau máximo?  Alfabetizando os brasileiros, e isto de 
fará, como alicerce na escola primária. Daí a idéia de, em todos os estabelecimentos de 
ensino, ser criado um jornalsinho. Eis aí a razão do aparecimento do “Correio do 
Colegial”  (CORREIO DO COLEGIAL, Aracaju, Agosto de 1938, p. 1). 
  

Com a instauração da ditadura varguista, Gustavo Capanema, ministro da educação 

defendia que esta deveria ficar a serviço da Nação e  ao contrário do que, segundo ele,  

                                                 
1 Este estudo é  resultante da pesquisa, em andamento ,denominada:  “Correio do Colegial”: as representações pedagógicas da imprensa estudantil 
do Colégio Jackson de Figueiredo (1938-1973). 
2 Foi mantida a grafia da época, utilizada no jornal “Correio do Colegial”. 
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preconizaram os pioneiros da escola nova a educação devia atuar no sentido de “preparar o 

homem  para a ação necessária e definida, de  modo que ele entre a constituir uma unidade moral, 

política e econômica, que interage e engrandeça a Nação”(CAPANEMA apud HORTA, 1994, p. 

167). 

Assim, o Estado deveria elaborar um “Código da Educação Nacional” e nele estabelecer 

“as diretrizes ideológicas” que guiariam a educação do país. O Código iria conter “os preceitos 

diretores da educação nacional, de modo que todas as atividades educacionais do país, de caráter 

federal, estadual, municipal ou privado” seriam regidas pelo mesmo principio (CAPANEMA 

apud HORTA, 1994, p.168).  

No entendimento de Horta (1994, p. 168), “Capanema evidenciava a disposição do 

Governo Federal para presidir, orientar, coordenar e controlar a reorganização do sistema escolar 

do país”. Para realizar essa tarefa, o Governo Federal pretendia agir na direção tanto do ensino 

primário quanto do ensino profissional. A ação do Governo Federal sobre o ensino primário era 

um meio para que este cumprisse a função de “despertar e acentuar na criança as qualidades e 

aptidões de ordem física, intelectual e moral que a tornem rica de personalidade e ao mesmo 

tempo dotada de disciplina e eficiência, estes dois atributos essenciais do cidadão e do 

trabalhador” (CAPANEMA apud HORTA, 1994, p. 168). 

Neste cenário, Educandário “Jackson de Figueiredo” foi inaugurado, segundo  Côrtes & 

Berger (2008), em março do mesmo ano, sob a direção de Benedicto Alves de Oliveira e sua 

esposa Judite Rocha de Oliveira. Em 31 de dezembro de 1980, o Colégio passou a pertencer à 

rede estadual de ensino de Sergipe, ao ser adquirido pelo Governo do Estado. Segundo Berger 

(2008, p. 4), “seus proprietários não tinham mais condições de exercer a direção do Colégio, por 

problemas de idade e de saúde”. De acordo com o referido autor (2008, p. 3), a inauguração da 

escola foi concorrida e contou com a presença do pai do patrono. O “Educandário Jackson de 

Figueiredo” foi instalado inicialmente, na Praça Olímpio Campos, no prédio onde outrora 

estivera o“Grêmio Escolar Drº Evangelino Faro”. Segundo Berger (2008), a missão do colégio 

seguiu o lema “Instruir e educar”. Foi neste ambiente que nasceu um dos periódicos de maior 

longevidade no conjunto dos periódicos que foram produzidos pela imprensa estudantil.  

 Então, é possível inferir que o impresso constitui uma fonte importante para o 

conhecimento do que ocorria tanto no âmbito interno do colégio “Jackson de Figueiredo”, quanto 

no que diz respeito à realização da prática pedagógica. Cabe destacar que o estudo acerca do 
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jornal poderá esclarecer dúvidas e trazer respostas para as questões que envolvem a cultura 

escolar propiciada por aquela instituição  de ensino, da rede particular de Sergipe, fato que 

estimula a realização deste projeto de pesquisa. 

Os levantamentos dão conta de 4 volumes do periódico publicado em 1938, data que 

serve para demarcar o início do período cronológico do projeto5 e vai até a última edição 

encontrada, cujo ano é 1973, final do recorte. Os jornais encontrados na Biblioteca Pública 

Epifânio Dória estão em bom estado de conservação e constituem o corpus documental principal 

na elaboração de um estudo que objetiva contribuir para elucidar o cotidiano, as práticas 

pedagógicas levadas a efeito no âmbito de uma das escolas que contribuiu para a formação do 

sergipano. 

No período referenciado foram publicadas 115 edições do jornal “Correio do Colegial” 

perfazendo um total de 768 páginas. O periódico era publicado mensalmente, tinha o formato de 

22 X 32 centímetros e continha quatro páginas. Em algumas edições aparece com oito páginas ou 

até mais, como é o caso da edição comemorativa pelos três anos de circulação do periódico 

(dezembro de 1940), o impresso número 20, contem 14 páginas!. 

A pesquisa dos exemplares revela que os alunos escreviam os artigos, certamente sob a 

responsabilidade de um professor, no exercício de redator-chefe. Também é perceptível a 

presença de escritos dos professores do colégio “Jackson de Figueiredo” e de outros redatores ou 

colaboradores. O jornal apresenta discussão de temas diversos e entre eles a higiene aparece 

como um dos mais discutidos. Esta questão está diretamente relacionada ao saberes e discursos 

médicos, tecidas no interior da ordem mental estabelecida, por meio de valores, convenções e 

medos da época que alimentaram expectativas e necessidades no que diz respeito à saúde e a 

preservação da vida.O desenvolvimento da medicina social, no Brasil,  conferiu as suas reflexões 

um sentido prático, sobretudo nos fins do século XIX e inicio do século XX. Neste sentido, 

modernizar, regenerar, civilizar, e dar ao povo saúde e educação eram enunciados presentes nos 

discursos dos médicos, higienistas, políticos e dos que estavam diretamente ligados ao campo 

pedagógico.   

Segundo Berger (2008, p. 6), “a prática pedagógica3 desenvolvida no Colégio seguia 

alguns princípios da Pedagogia Moderna, mesmo com o sistema disciplinar rígido e o controle 

                                                 
3 Sobre a prática pedagógica, Berger (2008, p. 6) esclarece “as atividades didáticas pautavam-se no método intuitivo, respeitando o nível de 
desenvolvimento do aluno e priorizando o diálogo entre aluno e professor. Ao invés de um ensino verbalista, havia a preocupação com o uso de 
recursos didáticos para favorecer a aprendizagem, pautando-se do concreto para o abstrato. Priorizava-se o uso de meios que facilitassem o ensino 
prático, a aplicação de métodos demonstrativos com mapas, cartões instrutivos, gravuras, além de outros recursos”. 
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exercido pela direção e os inspetores de alunos”. Na difusão das ideias higienistas faz-se 

necessário destacar que a escola, inserida numa rede de instituições, cujo papel é o de formar 

crianças e jovens, futuros cidadãos ocupados, também, com a sua saúde e higiene, seja para 

romper os hábitos  perniciosos adquiridos em família ou para  conservação de práticas salutares, 

as quais eram acrescidas as novas formas de ser, de pensar. Stephanou (2009) destaca que a 

defesa dos princípios higienistas da escola não eram pautados nos procedimentos de coação e 

punição, pois estes não assegurariam a prática, pelo aluno dos propósitos da higiene social. 

Assim, o papel da escola era instruir e forjar e convencer os indivíduos. Esta era tarefa 

indispensável da escola, como esclarece Larbeck (1934, p. 5) 

Inútil é encarecer  a necessidade de difundir o ensino de higiene nas escolas primárias. 
Hoje, não há quem não reconheça que, só assim, poderemos criar a desejada e 
indispensável “consciência sanitária” que fará a robustez e a defesa de nossa raça. Todas 
as nações cultas lançaram mão deste processo, e outro não existe porque só a escola 
educa, transforma e dirige os destinos dos povos.  

 

Assim, a escola tinha um papel de convencimento extremamente importante e por isso, 

não bastava o aluno apropriar-se dos princípios da higiene, era fundamental que ela fizesse parte 

do seu processo civilizador. Neste sentido, o jornal “Correio do Colegial”  difundiu, por meio de 

variadas matérias, prescrições higienistas, como é possível perceber no “Decálogo da Higiene 

Escolar”;  

1. O aluno asseado toma banho diariamente; 2. Quando se levanta lava o rosto; 3. 
Aprende a lavar bem as orelhas; 4. Escova os dentes de manhã e depois das refeições; 5. 
Traz os cabelos penteados, cortados e limpos; 6.Conservar as mãos asseadas e as unhas 
aparadas; 7.Evita sujar a roupa, ainda mesmo nos brinquedos; 8. Não esqueça nunca de 
usar lenço; 9.Tem seu copo ou caneca para beber água; 10. Não leva à boca as mãos, 
nem os lápis (CORREIO DO COLEGIAL, Aracaju, abril  de 1939, p. 3). 

 

Esclarecer a conduta, postura e cuidados que o alunado deveria incorporar  era  a garantia  

da consciência sanitária, que por sua vez asseguraria  a eles a e aos seus pais   a condição de 

nação culta e desenvolvida. Por outro lado, era necessário a insistência no ensinamento dos 

princípios de higiene e de saúde, pois somente o processo civilizador referenciado por Norbert 

Elias (1990) é  aqui entendido com a  interiorização efetuada pelo indivíduo  dos dispositivos 

definidos, inicialmente, pela estrutura social como aceitáveis ou não e que por meio de 

condicionamentos, os sujeitos são instruídos pela  prática autocontrole e, assim, reconhecido 

como um ser social. 
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Neste sentido, as matérias de conteúdo higienista  eram  publicadas com certa constância, 

a exemplo da intitulada “Uma menina ou um menino que não é bobo , faz assim”  

a.Levanta-se cedo; b. Toma banho, escova os dentes, penteia os cabelos; c. Ajuda os pais 
a trabalhar; d. Estudar as lições; e. Vai a escola à hora certa; f. Almoça e janta a horas 
certas; g. aproveita as horas vagas para ler, contar histórias ou fazer um brinquedo 
moderado; h. deita-se cedo, com roupas limpas depois de ter lavado o rosto e escovado 
bem os dentes. Quem não faz assim, fica que nem o “João Bobo” da história (CORREIO 
DO COLEGIAL, Aracaju, março  de 1940, p. 3). 
 

 Além dos princípios de higiene, era também muito importante cuidar da alimentação para 

ter e manter um corpo adequado. Portanto, era necessário disciplinar o corpo, fazer exercícios, 

manter o prumo, ter a postura ereta, entre outras condições. Por isso, a alimentação saudável era 

importante para a criança e o adolescente. Neste sentido, o jornal “Correio do Colegial” publicou 

a matéria denominada “O que se deve saber” tratando de prescrições relacionadas com o tema, 

como podemos ver a seguir: 

 

O leite puro é alimento completo e rico em vitaminas. O bom leite é o da vaca sã.  
Deve-se tomar, se possível, um litro de leite por dia.  
Evite comer muito! Mastigue tudo bem. Não como nem muita carne, nem muito ovo.  
− O ovo é excelente alimento, mas as crianças não devem tomar mais de um ou dois 
ovos por dia. 
Evite comer salsichas! 
− Não abuse dos condimentos (sal, vinagre, pimenta, cravo, etc.). 
− As frutas são ricas em fosfato. 
A bôa alimentação é a base da boa saúde. (CORREIO DO COLEGIAL, Aracaju, abril  
de 1939, p. 3). 

 
 
 As prescrições relacionadas a boa alimentação ou no entender do redator do texto, 

alimentação saudável  manteria  não só a forma do corpo como também a sua saúde. A categoria 

representação, segundo Chartier (1990, 1998) possibilita uma análise das maneiras pelas quais os 

homens compreensibilidade ao mundo social qual fazem parte. Assim, a compreensão das 

prescrições de higiene passavam pela defesa de uma alimentação correta e saudável.  

  
Além da boa alimentação, era necessário cuidar do corpo com regularidade, assim  os passeio 

faziam parte do protocolo de prescrições indicadas para a manutenção do corpo saudável e higienizado. 

Entre os locais em que  eram realizados, constam os passeios a serra de Itabaiana,  ao campo, a praia de 

Atalaia ou ao parque Teófilo Dantas. Eles se transformaram em acontecimentos indispensáveis à formação 

da criança e adolescente. O parque Teófilo Dantas era um dos mais visitados, como informa o aluno da o 

3º ano, Watnon Sousa “ontem, à tarde acompanhados por D. Judite, nossa diretora e professora, fomos ao 
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Parque Teófilo Dantas. Em primeiro lugar visitamos uma nova jaula onde tinha um animal chamado anta” 

(CORREIO DO COLEGIAL, Aracaju, abril de 1939, p. 2). 

Os cuidados com a higiene estavam para a além da ideia do corpo saudável e nesse 

sentido, Carvalho (1998), esclarece que “Marcados pela eugenia, surgiram no país, no final dos 

anos 20, como apontam diversos estudiosos, propostas de disciplinarização da cidade 

‘identificada agora não apenas como o lugar do perigo e do vício, mas redefinida como um 

espaço a ser organizado para o trabalho’”. Segundo a autora “Estas propostas traduziram-se numa 

procura de “vícios” e “venenos sociais”, o álcool, a doença, a promiscuidade, a alimentação 

inadequada, os costumes lascivos etc. – localizados numa gama enorme de “flagelos” que 

estariam assolando a vida nas cidades “(CARVALHO, 1998, p. 314-315). 

 
 Estas prescrições estão presentes no jornal do “Correio do Colegial”, em variados 

momentos, como podemos verificar no texto “O vício”, publicado pelo aluno do 4º ano, 

Albertino Dias: 

O vício é um mal muito grave para o homem, principalmente, para o pai de família. O 
vício faz com que o cidadão fique desprezado pela sociedade.(...) O indivíduo que joga 
vive sempre  na miséria, perde  toda  a fortuna, faz desavenças no lar e na rua,  perde 
também o crédito e confiança e só adquire todos os maus costumes ! O alcoolista é o 
ente mais desprezível e que se torna indigno da pátria, e a família. É uma pessoa incapaz 
de assumir responsabilidades, pois é um inconsciente. Do homem que faz uso do álcool 
não se pode esperar nenhum ato de nobreza, senão o ver tonto pelas ruas, a proferir 
palavras desconexas.  (...) E o roubo ? (...) está contra o 7º mandamento da Lei de Deus !  
O Fumo é deles o menos inofensivo, porém não deixa de ser um costume condenável à 
saúde e a um homem de bons princípios e de boa educação  (CORREIO DO 
COLEGIAL, Aracaju, julho de 1939, p. 1).  

 
 Nesta  matéria o conjunto de vícios  foi relacionado com os perigos trazidos por eles e os 

desequilíbrios de sua prática. Os vícios do jogo, álcool, roubo e fumo  indicavam falência física e 

moral. Por isso, a escola deveria estar atenta e preparar o aluno de modo que ele repudiasse a 

prática de tais atos. A representação do homem civilizado não se coadunava com tais tipos de 

praticas. Elas eram consideradas abusivas e incompatíveis com as prescrições. 

Os estudos produzidos sobre o colégio Jackson de Figueiredo têm mostrado a importância 

daquela instituição, ao tempo em que favorecem a nossa compreensão acerca das transformações 

educacionais ocorridas no Estado de Sergipe. O interesse por aquilo que acontece no interior das 

instituições de ensino tem suscitado a  atenção dos pesquisadores em virtude das possibilidades 

de conhecimentos que podem ser auferidas. 
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As recomendações que aparecem no jornal evidenciam os cuidados que  aquela instituição 

de ensino tentou imprimir na formação do alunado. Portanto, é possível afirmar que  a formação 

da criança e do adolescente no Colégio Jackson de Figueiredo estava diretamente vinculada a 

preservação da saúde e aos cuidados com a higiene e as normas de civilidade que eram 

constantemente divulgadas no impresso. 

“Educar e instruir” era o lema da escola, a bussola que guiava a instituição. Assim, as 

noções de saúde e higiene deveriam ser absorvidas pelos alunos por meio de passeios, visita ao 

parque Teófilo Dantas,  a serra de Itabaiana,  além da alimentação saudável e do combate aos 

vícios. Deste modo, uma nova representação de criança e jovem saudável seria apropriada pelo 

alunado por meio da prática pedagógica e  revelando os desdobramento do processo civilizador.  

                                                 
1 Pedagoga, Especialista em Didática e Metodologia do Ensino Superior, Acadêmica de História – DHI/UFS, 
Membro do GEPHE - UFS e Bolsista PROEX – UFS. 
2 Acadêmica de Pedagogia - DED e Bolsista PROEX – UFS. 
3 Acadêmica de Pedagogia - DED e Bolsista PROEX – UFS. 
4 Acadêmica de Pedagogia - DED e Bolsista PROEX – UFS. 
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