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RESUMO 
 
 
Revistas, livros escolares, coleções destinadas a professores, bibliotecas pedagógicas, entre 
outros suportes, têm revelado a circulação de saberes e o conjunto de códigos considerados 
necessários à formação educacional em diferentes tempos e espaços. O objetivo deste artigo 
se configura em fazer uma análise sobre alguns estudos que têm sido realizados sobre as 
revistas e de modo particular no Estado de Sergipe, verificar como se deu o surgimento e a 
circulação da revista da Faculdade de Direito de Sergipe. A metodologia utilizada, consistiu 
na leitura e fichamento dos livros e revistas, para a partir da apropriação destas leituras 
apresentar os principais aspectos evidenciados nas obras consultadas. O aporte teórico que 
fundamentou o trabalho tem como base a Nova História Cultural, de forma mais específica os 
conceitos de representação e apropriação de Roger Chartier. 
 
 
Palavras-Chave: Revistas. Faculdade de Direito de Sergipe. História da Educação. 

 

 
 
ABSTRACT 
 
 
Magazines, textbooks, collections for teachers, libraries, educational, and other media have 
revealed the circulation of knowledge and the set of codes considered necessary educational 
training at different times and spaces. The aim of this paper is configured to perform an 
analysis of some studies that have been conducted on the magazines and especially the state 
of Sergipe, verify how was the emergence and circulation of the magazine of the Sergipe Law 
School. The methodology consisted in reading and book report of books and magazines, from 
the appropriation for these lectures present the main issues highlighted in the works consulted. 
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The theoretical reasoning that the work is based on the new cultural history, more specifically 
the concepts of representation and appropriation of Roger Chartier. 
 
 
Keywords: Magazines. Sergipe Law  School. History of Education. 
 
 

 

 

Em História da Educação, vários estudos têm sido realizados tendo as revistas como 

fonte e como o próprio objeto. Em se tratando da tipologia das revistas a pesquisadora Ana 

Luiza Martins (2001) conceituou esse gênero de impresso, através do livro, que foi resultado 

de sua tese de doutorado, intitulado “Revistas em revista: imprensa e práticas culturais em 

tempo de República, São Paulo (1890-1922)”. Ela mapeou o processo de difusão das revistas, 

além de ter apresentado a diversidade de publicações que circularam pela cidade de São 

Paulo, na última década do século XIX e nas primeiras do século XX.  

Assim, o objetivo deste artigo se configura em fazer uma análise sobre alguns estudos 

que têm sido realizados sobre as revistas e de modo particular no Estado de Sergipe, verificar 

como se deu o surgimento e a circulação da revista da Faculdade de Direito. A metodologia 

utilizada, consistiu na leitura e fichamento dos livros e revistas, para a partir da apropriação 

destas leituras apresentar os principais aspectos evidenciados nas obras consultadas. O aporte 

teórico que fundamentou o trabalho tem como base a Nova História Cultural, de forma mais 

específica os conceitos de representação e apropriação de Roger Chartier. 

Em nossa sociedade, pelo menos uma parcela da população tem o hábito de ler o 

jornal, diariamente, ou uma revista semanal, para manter-se informada. É comum também a 

visão de mãos que folheiam revistas em uma banca, em um consultório médico ou até mesmo 

em casa, visto que muitos desses impressos trazem assuntos que interessam aos seus leitores. 

A primeira revista que se tem notícias, segundo Scalzo (2004), apareceu em 1663, na 

Alemanha, e chamava-se Erbauliche Monaths Unterredungen (ou Edificantes Discussões 

Mensais). Tinha aspecto de livro e só foi considerada revista porque trazia vários artigos 

sobre o mesmo assunto – Teologia – e era voltada para um público específico.  

O modelo de revista parecido com o que existe hoje, surgiu quase um século depois, 

na Inglaterra, e se chamava The Gentleman’s Magazine. Para Scalzo (2004), a revista era 

inspirada nos grandes Magazines – lojas que vendiam um pouco de tudo – e reunia vários 

assuntos, apresentando-os de forma leve e agradável. Foi a partir daí que o termo Magazine 

começou a ser utilizado para designar revistas.  
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No que diz respeito à realidade brasileira, elas chegaram no começo do século XIX 

junto com a Corte Portuguesa. O primeiro título foi “As Variedades” ou “Ensaios de 

Literatura”. Este passou a ser editado, em 1812, em Salvador, na Bahia. Esse impresso: 

 
 
 
[...] propõe-se publicar discursos sobre costumes e virtudes morais e sociais, 
algumas novelas de escolhido gosto e moral, extratos de história antiga e 
moderna, nacional ou estrangeira, resumos de viagens, pedaços de autores 
clássicos portugueses - quer em prosa, quer em verso - cuja leitura tenda a 
formar gosto e pureza na linguagem, algumas anedotas e artigos que tenham 
relação com os estudos científicos propriamente ditos e que possam 
habilitar os leitores a fazer-lhes sentir a importância das novas descobertas 
filosóficas [...] (SCALZO, 2004, p. 27). 

 
 

A segunda revista publicada no Brasil foi “O Patriota”, em 1813, no Rio de Janeiro. A 

“Revista da Semana”, de Álvaro Teffé, segundo Luca (2006), foi publicada também no Rio de 

Janeiro, no início do século XX, e é unanimamente apontada como marco do surto das 

revistas ilustradas ou de variedades3. 

 
As revistas nasceram, por um lado, sob o signo da mais pura diversão – 
quando traziam gravuras e fotos que serviam para distrair seus leitores e 
transportá-los a lugares aonde jamais iriam, por exemplo. Por outro, 
ajudaram na formação e na educação de grandes fatias da população que 
necessitavam de informações específicas, mas que não queriam – ou não 
podiam – dedicar-se aos livros (SCALZO, 2004, p. 13). 
 

 

No que diz respeito às revistas pedagógicas, segundo Martins (2001), elas tiveram 

ênfase após a Proclamação da República. No entanto, essa produção coube à iniciativa de 

associações interessadas em promover e levar avante a criação de revistas da área, 

respondendo praticamente pela produção editorial a ela pertinente, na maioria das vezes sem o 

apoio do Estado. 

Diante do relevante avanço e proliferação dos impressos na sociedade, podemos 

perguntar: Qual o atrativo e interesse que estas folhas de papel coloridas, e por vezes em preto 

e branco, desencadeiam? 

 Segundo Martins: 

 

Ao longo do século XIX, a revista tornou-se moda e, sobretudo, ditou 
moda. Sem dúvida, essa tendência tinha uma explicação, referendada na 
Europa pela conjuntura propícia, definida pelo avanço técnico das gráficas, 
aumento da população leitora e alto custo do livro; favoreceu-a 
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definitivamente, o mérito de condensar, numa só publicação, uma gama 
diferenciada de informações, sinalizadoras de tantas inovações propostas 
pelos novos tempos. Intermediando o jornal e o livro, as revistas prestaram-
se a ampliar o público leitor, aproximando o consumidor do noticiário 
ligeiro e seriado, diversificando-lhe a informação. E mais – seu custo baixo, 
configuração leve, de poucas folhas, leitura entremeada de imagens, 
distinguia-a do livro, objeto sacralizado, de aquisição dispendiosa e ao 
alcance de poucos (MARTINS, 2001, p.40). 
 

A autora sugere algumas pistas para responder à pergunta feita anteriormente. 

Certamente, o colorido atrai e o pequeno volume de páginas também; juntando-se a isso, a 

possibilidade de estar informado sobre atualidades. E ainda, essa pesquisadora cita um estudo 

de Clara Rocha, no qual esta afirma que revista “é uma publicação que, como o nome sugere, 

‘passa em revista’ diversos assuntos o que [...] permite um tipo de leitura fragmentada, não 

contínua e por vezes seletiva” (MARTINS, 2001, p.45). 

Mas, certamente existe algo mais que faz com que determinados periódicos encantem. 

No caso específico da revista, entendemos também que ela tem um papel complementar na 

educação, pois pode manter um relacionamento próximo entre a ciência e a cultura e ainda 

tornar-se um veículo atraente para o leitor. 

Com o passar do tempo, as revistas sofreram transformações. O advento da tecnologia 

e o aperfeiçoamento das artes gráficas possibilitaram melhores informações e lucros, 

respondendo às demandas do mercado e ao gosto dos leitores.  

Levando em conta a grande contribuição que estas publicações possibilitam à 

sociedade, muitos historiadores, além de Martins (2001), têm se voltado para o estudo dos 

impressos de modo particular, para analisar determinado tipo de publicação. Tânia Regina de 

Luca (2006), através do artigo “História dos, nos e por meio dos periódicos”, apresenta um 

trabalho que trata da importância da escrita da História, tendo a imprensa como objeto de 

estudo. Parte do texto é dedicada à revista, à qual ela destaca os estudos que têm sido 

realizados por diferentes pesquisadores sobre aspectos diversificados dessa publicação. Maria 

Celeste Mira (2001), através do livro “O leitor e a banca de jornal”, traz um histórico da 

trajetória do impresso revista, no país. Ela analisa os modelos de revista mais importantes, no 

Brasil, construindo um diálogo com as publicações estrangeiras.  

No caso específico da imprensa periódica educacional, podemos citar pesquisadores 

como: Denice Barbara Catani (2003), que fez um estudo sobre a Revista de Ensino da 

Associação Beneficente do Professorado Público de São Paulo; também Denice Barbara 

Catani, juntamente com Maria Helena Câmara Bastos (2002), que organizaram o livro 

“Educação em Revista”, visando divulgar pesquisas de estudiosos da História da Educação, 
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no Brasil e no exterior; Marize Carvalho Vilela (2000) que apresentou a revista “Educação”, 

órgão oficial da Diretoria Geral da Instrução Pública de São Paulo, editada de forma mais ou 

menos regular, de 1927 a 1961. Marize trouxe contribuições sobre a abordagem de revistas 

em sentido geral. Essas pesquisadoras têm privilegiado o periodismo educacional como fonte.  

Jorge Carvalho do Nascimento (2001) escreveu sobre a imprensa de educação e ensino 

no Brasil. No artigo intitulado “Nota prévia sobre a palavra impressa no Brasil do século XIX: 

a biblioteca do povo e das escolas”, ele fez uma abordagem sobre a História da Educação 

Brasileira através dos impressos.  

Luiz Carlos Barreira (2001) escreveu um trabalho sobre “Escola, periodismo e vida 

urbana: educação popular e imprensa operária em São Paulo”; Samuel de Souza Neto (s/d), 

fez um estudo sobre a revista “Educação Physica”; Ana Clara B. Nery (1993), defendeu uma 

dissertação de mestrado sobre a “Revista  Escolar”, um impresso que circulou em São Paulo 

no início do século XX.  

Percebemos que alguns historiadores elegem determinado periódico para o estudo de 

sua historicidade, enquanto outros analisam aspectos específicos ligados à educação, à área 

jurídica, à Igreja e a demais áreas do conhecimento. Esses estudos possibilitam a 

compreensão de que: 

 
Tal modalidade de fonte tem contribuído para ampliar a pesquisa histórico-
educacional, dando-lhe contornos e vitalidade há pouco não observados. Há 
que se ressaltar ainda a potencialidade que tal modalidade de fonte revela 
para os estudos histórico-educacionais de caráter regional e local 
(SCHELBAUER; ARAÚJO, 2007, p. 5). 
 

 

Constatamos que revistas e jornais, têm sido enfocados por muitos pesquisadores. 

Analete Regina Schelbauer e José Carlos Araújo (2007) organizaram uma coletânea composta 

por trabalhos de vários autores que enfatizam pesquisas advindas da imprensa de cunho 

pedagógico, e também de investigações em outros impressos que não expressam teor 

educacional.  

 

 

AS REVISTAS EM SERGIPE 
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Os estudos produzidos acerca da Imprensa sergipana, até o momento localizados, 

concentram-se nos séculos XX e XXI, a exemplo de Manoel Cordeiro Armindo Guaraná 

(1908), que elaborou um catálogo dos periódicos publicados em Sergipe, do período do 

surgimento da imprensa até 1908: “Jornaes, revistas e outras publicações periódicas de 1832 a 

1908”; Acrísio Torres Araújo (1993) publicou “Imprensa em Sergipe” e fez um inventário da 

imprensa sergipana no período de 1830 a 1910; Cristiane Vitório Souza (2003) pesquisou “Os 

impressos sobre a Educação em Sergipe (1889-1930)”. 

Jorge Carvalho do Nascimento e Itamar Freitas (2002), em “A Revista em Sergipe”, 

organizaram o Projeto “Catálogo das Revistas Sergipanas”, procurando fazer um 

levantamento sobre a circulação das revistas e assim escrever o histórico deste impresso no 

Estado, no período de 1890 a 2002.  

As revistas se tornaram aspecto relevante nos estudos acerca dos impressos 

sergipanos. Segundo Freitas e Nascimento (2002), a primeira revista sergipana identificada 

foi a “Revista Literária”(1890), publicada pelo Gabinete de Leitura de Maruim semanalmente, 

durante dois anos. Maria Lúcia Márquez Cruz e Silva (2006) realizou uma pesquisa sobre 

essa revista. A autora procurou verificar o perfil dos autores que escreviam e a proposta 

pedagógica do impresso.  

Em Aracaju, segundo Freitas e Nascimento (2002), o hábito de publicar revistas foi 

inaugurado em 1902, com a revista literária “O Cenáculo”, que se anunciou, inicialmente, 

como revista bimestral. 

No levantamento realizado sobre as revistas sergipanas, Freitas e Nascimento (2002), 

identificaram alguns grupos de consumo destes impressos em seguimentos representativos da 

sociedade, a exemplo dos profissionais do Direito (advogados, procuradores e juizes). De 

acordo com estes pesquisadores a primeira revista dedicada aos debates em torno dos temas 

jurídicos surgiu em 1907, a “Revista Forense do Estado de Sergipe”, uma revista mensal que 

circulou até o ano de 1909 e publicava a doutrina, a jurisprudência e a legislação que se 

produzia em Sergipe. Em 1928, segundo Freitas e Nascimento (2002), surgiu a revista Sergipe 

Judiciário, um periódico mensal de doutrina, jurisprudência e legislação.  

 

 

A FACULDADE DE DIREITO DE SERGIPE E SUA REVISTA 
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Fundada em 1950 por um grupo de intelectuais e juristas sergipanos, a Faculdade de 

Direito de Sergipe (FDS) ao longo de seus quase 20 anos de existência concedeu o grau de 

Bacharel a 300 acadêmicos, dos quais, 83 foram mulheres.4 De sua instituição até a 

incorporação à Fundação Universidade Federal de Sergipe (UFS), em processo jurídico 

iniciado em 15/5/1968, por meio da edição do Decreto-Lei nº 269, a Faculdade de Direito foi 

a única instituição responsável pela formação jurídica em Sergipe.  

A produção editorial da Faculdade de Direito de Sergipe englobou impressos 

pedagógicos (cadernetas de programas de disciplinas e de exames de habilitação), impressos 

estudantis (jornais editados pelo Centro Acadêmico Sílvio Romero) e o impresso acadêmico 

intitulado Revista da Faculdade de Direito de Sergipe. 

A idéia da criação de uma revista para a Faculdade de Direito, já aparece na primeira 

reunião da Congregação da Faculdade de Direito, ocorrida em 05 de março de 1951, foi 

realizada a designação de subvenção no valor de CR$ 20.000,00 (vinte mil cruzeiros) 

destinada à produção da Revista da Faculdade de Direito, tendo sido Gonçalo Rollemberg 

designado para organizar a referida revista, conforme texto da referida Ata da Reunião da 

Congregação (1951).  

Ainda que nenhum editorial ou artigos do número inicial proclamasse ou revelasse as 

razões de sua instituição, esta surge enquanto medida que objetivava a solidificação da cultura 

jurídica naquela instituição de ensino e que contou com o tino jornalístico de Gonçalo 

Rollemberg, exercitado duas décadas antes, enquanto criador e editor do jornal “A 

República”.5 

O periódico, cujo primeiro número circulou em 12 de novembro de 1953, realizando 

uma síntese dos três anos iniciais da FDS, era de caráter anual, contendo artigos, fatos e 

acontecimentos acadêmicos relativos ao ano anterior.  

A Comissão Redatora, composta por Manuel Cabral Machado, Mário de Araújo 

Cabral, e Armando Leite Rollemberg, sob a direção de Gonçalo Rollemberg Leite, 

desenvolvia suas atividades na própria sede da Faculdade de Direito de Sergipe. Enquanto 

articulistas colaboravam diversos docentes e discentes, assim como eram publicados artigos e 

escritos de diversos mestres do Direito que realizavam preleções junto à FDS, a exemplo de 

Orlando Gomes e Gilberto Freire. 

Além de serem professores fundadores da Faculdade de Direito de Sergipe e co-

reoligionários políticos, os membros do corpo editorial da revista possuíam grande 

experiência na atividade editorial, advinda da atuação junto à imprensa sergipana. 
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A Revista, que media 15,5 X 23,5 cm, tinha na capa impressos em alto relevo, em 

cor vermelha, o nome do periódico, ano, número e local de publicação. Na primeira página, a 

discriminação do corpo editorial e o índice, estruturado primeiro com artigos de professores 

palestrantes ou convidados, depois dos professores da casa. Em seguida a colaboração 

estudantil e por último o noticiário, onde o dia-a-dia da Faculdade era relatado, a exemplo de 

homenagens, atividades culturais, recreativas e administrativas. Algumas registravam 

imagens de professores ilustres. 

De forma especial, a seção “Noticiário” consignava a o modo de ver do Conselho 

Editorial acerca das festividades, solenidades e demais atos do cotidiano daquela instituição 

de ensino, assumindo essa expressão da realidade o cariz de representação, conforme 

lecionado por Chartier que a vê como “o modo pelo qual em diferentes lugares e momentos 

uma determinada realidade é construída, pensada, dada a ler por diferentes grupos sociais” 

(CHARTIER, 1990, p.16). 

Possivelmente, a visão de um periódico com cariz cultura, tenha levado a comissão 

editorial a ter a preocupação de distribuir exemplares a diversas instituições, a exemplo da 

Biblioteca Pública e do Tribunal de Justiça. Cada exemplar se fazia acompanhar por um 

cartão encartado antes do índice, que anunciava os cumprimentos do Diretor da Faculdade e, 

graças a esse procedimento, de remessa de exemplares a diversos acervos, é possível se ter 

acesso a muitos dos fatos e acontecimentos daquela época. 

Ao longo de 17 anos de existência, e sob a responsabilidade do Professor Gonçalo 

Rollemberg, foram 13 edições6 e cerca de 140 artigos publicados ao todo. Para a obtenção dos 

textos, os professores eram convidados ou ofertavam seus escritos. Quanto aos alunos os 

escritos publicados tinham como origem os trabalhos realizados para a composição da nota 

avaliativa de desepenho, sendo selecionados diretamente pelo editor da revista e diretor da 

Faculdade de Direito, Gonçalo Rollemberg Leite. 

A mão firme e a experiência editorial de Gonçalo Rollemberg atuavam como meio 

de manutenção da qualidade e da finalidade da revista, como corroboram as declarações de 

Fontes de Alencar. 

 

[...] Quando já estava na comarca de Maruim, bem próxima de Aracaju, 
ousei ingressar no magistério superior, na Faculdade de Direito de Sergipe. 
Poucos dias depois, o Diretor da Faculdade pediu-me um trabalho para a 
Revista da Instituição e, quando lho entreguei, disse-me ele: “Deixe aqui que 
vou ver se está digno da Revista” – o Diretor da Faculdade era o Prof. 
Gonçalo Rollemberg Leite, irmão da Desembargadora Clara Leite Rezende. 
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E o estudo foi publicado no n° 13 da Revista da Faculdade [...].(FONTES 
DE ALENCAR, 2005, s.n.t. Grifo nosso) 

 

Uma análise do conteúdo publicado revela uma preponderância do Direito Civil e de 

aspectos econômicos sobre as demais matérias tratadas. No tocante à relação de gênero 

vivenciada no interior da FDS há o registro da passagem de uma única mulher, assim como, 

ex-aluna a atuar como docente na Faculdade de Direito de Sergipe e, publicar trabalhos na 

Revista da Faculdade, seja em seu caderno principal ou em sua Separata, foi Juçara Fernandes 

Leal. 

Após o processo de federalização pelo qual a FDS passou, o periódico passou a ser 

denominado de Revista da Faculdade Federal de Direito de Sergipe. Com a mudança da 

legislação que tratava do ensino superior, assim como, com incorporação da FDS à UFS, a 

última Revista da Faculdade de Direito a circular foi a de número 15, em 1976. ano, também, 

em que Gonçalo Rollemberg Leite se afastou da direção da FDS. 

O tom de lamento pelo fim da produção e circulação da revista está presente no 

depoimento de Cabral Machado (informação verbal) que, visivelmente emocionado e com a 

voz embargada, declarou [...] eu nunca mais soube de uma de uma revista de cultura jurídica 

superior [...]. 

 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Diante do estudo realizado verificamos que livros escolares, coleções destinadas a 

professores, bibliotecas pedagógicas, entre outros suportes, em especial as revistas, têm 

revelado a circulação de saberes e o conjunto de códigos considerados necessários à formação 

educacional em diferentes tempos e espaços. 

No concernente à Revista da Faculdade de Direito, apuramos que esta tinha uma 

estrutura fixa, sem, contudo, como tradicionalmente se apresenta um impresso dessa natureza, 

conter editorial. Outro aspecto que a diferenciava de um impresso próprio da imprensa 

acadêmica, era o fato de só circular no ano subseqüente ao dos fatos nela publicados.  

Com essas características, que também incluíam a participação discente, onde apenas 

uma mulher e ex-aluna publicou seus escritos, a revista circulou por quase 20 anos, tendo à 

frente do corpo editorial Gonçalo Rollemberg Leite que, teve a preocupação de distribuir 
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exemplares em diversos acervos públicos. A partir da criação da Revista da Faculdade de 

Direito, houve, em Sergipe, uma expansão da publicação de revistas relacionadas à instituição 

de ensino superior. 

Em última análise, verificamos que o estudo da Revista da Faculdade de Direito, 

enquanto impresso de natureza educacional, possibilita aos pesquisadores no âmbito da 

História da Educação, um perfeito observatório do passado e das práticas acadêmicas 

relacionadas a ensino jurídico em Sergipe. 

 

 

NOTAS:  

                                                 
1 Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe; Bolsista Capes; Membro do Grupo de Estudos 
e Pesquisas em História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e Práticas Escolares 
do Núcleo de Pós-Graduação em Educação – UFS. E-mail: mariajosedantas@yahoo.com.br 
2Doutoranda em Educação pela Universidade Federal de Sergipe; Membro do Grupo de Estudos e Pesquisas em 
História da Educação: Intelectuais da Educação, Instituições Educacionais e Práticas Escolares do Núcleo de 
Pós-Graduação em Educação – UFS. Membro da ANPUH. E-mail: marcia_terezinha@yahoo.com.br 
3 A locução adjetiva “de variedades” é aplicada para dar conta de uma gama extremamente diversa de situações. 
No entanto, ainda que grande parte das revistas se autodenominasse “de variedades”, segundo Luca (2006), é 
possível distinguir entre as publicações, que circularam nas primeiras décadas do século XX, a intenção de 
atingir públicos diversificados. Eram revistas de variedades, mas ao mesmo tempo femininas, masculinas, 
infantis, esportivas, pedagógicas e educacionais, humorísticas, religiosas, entre outras (LUCA, 2006, p. 122). 
4 Os números ora apresentados têm como fonte os constantes do Arquivo Geral da UFS e divergem daqueles 
apresentados por Oliveira (2008) que levou em conta as informações constantes da Seção “Noticiário” da 
Revista da Faculdade de Direito de Sergipe de nºs 1 a 14 e por Anjos Livros de Termo de Colação de Grau nº 01 
(1955-1960), nº 02 (1960-1970) e nº 3 (1970-1978), (2007), estudos que trataram da Faculdade de Direito de 
Sergipe e do Curso de Direito da Universidade Federal de Sergipe, respectivamente.  
5 Nesse mesmo período destaca-se após a respectiva fundação da Faculdade de Filosofia, o advento da Revista 
da Faculdade Católica de Filosofia, que possuía uma apresentação e distribuição de artigos idênticas à da Revista 
da Faculdade de Direito de Sergipe e que contava como articulista, com a presença de Manoel Cabral Machado e 
José Silvério Fontes entre outros juristas sergipanos. 
6 A Revista da Faculdade de Direito somente não circulou nos dois primeiros anos da década de 1960, quando do 
processo de federalização e no fim dessa mesma década quando do processo de incorporação à Universidade 
Federal de Sergipe. 
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